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Voorwoord 
 

Beste Rechtenstudent, 

 

Welkom op de Universiteit Leiden! Voor je ligt de samenvatting van de vakken 

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, Bestuursrecht en Goederenrecht voor de 

studie Rechtsgeleerdheid. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de belangrijkste 

verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk studeren. We 

wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw 

studiepunten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 
 

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Rechten, Universiteit Leiden 

 
P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 10% korting op je 

eerste bestelling. 

 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte 

literatuur, colleges en belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren 

auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te maken als je een keer een college mist. Verder 

staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je jouw kennis van het vak kunt 

testen. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan 

nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

 

Werken bij?  

SlimStuderen.nl en Capita Selecta zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, 

repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan? 

Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 

 

mailto:info@slimstuderen.nl
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A. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat: hoorcollege 1 
 

Historie, werking en bronnen van het staatsrecht 

Inleiding 

Grof beschouwd kun je het recht indelen in publiek- en privaatrecht. Publiekrecht gaat 

over recht tussen overheid en burger, met strafrecht als de meest klassieke vorm. 

Daarnaast regelt het privaat (burgerlijk) recht de relaties tussen burgers onderling.  

Staats -en bestuursrecht valt onder het publiekrecht, en regelt dus zaken tussen de 

overheid en burgers. Staatsrecht gaat over de staatsinrichting, wat de verhoudingen zijn 

binnen een staat, maar ook wat grondrechten zijn. Staatsrecht wordt ook wel gezien als 

een hulpwetenschap voor de rest van het recht. Staatsrecht is het recht dat ziet op de 

overheid als organisatie. Het gaat over de organen van de staat, hoe ze in elkaar zitten, 

hoe ze zijn opgericht en hoe ze omgaan met elkaar en met de burgers. Bestuursrecht 

regelt de bijzondere zaken tussen overheid en burgers, zoals uitkeringen of 

verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Toch is er geen strikt onderscheid tussen staats- 

en bestuursrecht, ze lopen min of meer in elkaar over.  

 

Het begrip ‘de staat’ 

• De staat als rijksoverheid (Nederland als geheel); 

• De staat als gemeenschap (natie), het volk; 

• De staat als grondgebied (land); 

• De staat als overheid (gemeentes, provincies en waterschappen). 

 

Wat is een staat? 

De Grondwet bevat geen definitie van wat een staat precies is. Alleen in art. 68 GW 

wordt het woord ‘staat’ genoemd, maar daarbij wordt geen uitleg gegeven over de 

betekenis ervan. 

 

Er zijn twee theorieën over de invulling van het begrip ‘staat’, namelijk de constitutieve- 

en de declaratoire theorie: 

• Constitutieve theorie: van een staat is sprake alleen als het land in kwestie 

erkend is door de belangrijkste staten, waaronder in ieder geval door de leden 

van de VN veiligheidsraad. Landen zoals Rusland, China en Frankrijk zijn dan van 

belang. 

• Declaratoire theorie: Erkenning door andere staten is geen vereiste, maar wel 

praktisch voor handel drijven en internationale relaties. Men moet wel in staat zijn 

om betrekkingen te kunnen onderhouden met andere staten. 

 

Volgens de declaratoire theorie bestaan de volgende vereisten om van een staat te 

kunnen spreken: 

• Een territorium; 

• Een bevolking; 

• Een overheid die effectief gezag heeft; 

• Een overheid die betrekkingen kan onderhouden met andere staten, zie art. 1 van 

het Montevideoverdrag (1933). 

 

Effectief gezag (de vraag naar gezag of macht?) 
Macht is feitelijk. Macht geeft de mogelijkheid om anderen ergens toe te dwingen/je wil 

op te leggen. Gezag (geaccepteerde macht) is gelegitimeerde macht.  

Personen of instanties die macht hebben gekregen via een bepaalde procedure, oefenen 

gezag uit. Die procedure ‘legitimeert’ de aan die persoon/instantie verkregen macht. 

Bijvoorbeeld: het parlement heeft gezag, omdat het parlement gekozen is. De procedure 

van kiezen zorgt ervoor dat het op een legitieme macht is gekregen.  Het is belangrijk om 

te weten wie het effectief gezag heeft. Zo weet je wie er aansprakelijk kan worden 

gesteld als er iets gebeurt op een stuk land. 
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Uitzonderingen:  

• Gezag zonder bevoegdheid (bijvoorbeeld een bekende voetballer); 

• Wel bevoegdheid, maar geen macht (bijvoorbeeld de Koning); 

• Natuurlijk gezag krijgt men door kwaliteit en niet door procedures. 

 

Waarom is er in een staat behoefte aan dwanguitoefening? 

Zonder dwanguitoefening zou een staat niet kunnen voortbestaan. Daarom is er behoefte 

aan dwanguitoefening, in een staat zonder dwanguitoefening zou chaos ontstaan. Dit 

komt doordat de mens van nature de neiging heeft om zich door eigenbelang te laten 

leiden, waardoor er zonder overkoepelende, centrale instantie problemen zouden 

ontstaan rondom de vrijheid van de één ten opzichte van de ander. Eenzijdige, bindende 

overheidshandelingen zijn dus noodzakelijk. 

 

Legitimatie 

Overheidsmacht is legitiem als het door burgers wordt geaccepteerd. Maar hoe krijg je 

burgers zo ver? 

• Charisma: de Koning, minister-president of een burgermeester hebben een 

bepaalde uitstraling; 

• Traditie: iets is aanvaardbaar, omdat het altijd al zo is geweest; 

• ‘Het werkt’: het beschermt onze vrijheid namelijk het beste. 

 

Alles wat de overheid doet en mag doen, meten we aan de maatstaven van de 

rechtsstaat en democratie.  

 

Hoe de rechtsstaat zich heeft ontwikkeld 

De staat is, zoals wij het begrip nu kennen, een relatief jong begrip. Pas in de 15e à 16e 

eeuw werd het begrip gebruikt. Tot die tijd werd er uitgegaan van een theocratische 

staatsopvatting. De macht was door God gegeven, de vorst oefende namens God de 

macht uit (Theo = God). De koning was door god uitgekozen, de Paus bevestigde dit. De 

macht van de koning werd beperkt door natuurrecht (ongeschreven eeuwige recht dat 

door allerlei juristen getrokken werd uit de natuur). En er was aanvankelijk nog geen 

onderscheid tussen persoonlijk en algemeen belang. Rond het einde van de 

Middeleeuwen kwam langzaamaan de visie dat de macht van de vorst niet absoluut was. 

De kerkscheiding en de oorlog toentertijd leden tot verlies van de macht van de Koning, 

keizer en Paus. Het gezag van de paus nam af, hiermee ook de macht van de koning. Ze 

zijn niet goed in staat om de burgers te helpen. Toen ontstond ook het idee dat 

individuen bepaalde rechten moeten bezitten: Magna Carta. Zo zei de Italiaanse filosoof 

en theoloog Thomas van Aquino (1225 – 1274): ‘Een onrechtvaardige wet is geen wet 

(Lex iniusta non est lex), en daar hoef je je dus niet aan te houden.’ 

 

In een latere periode, met de opkomst van de burgerij, ontwikkelde dit idee zich verder. 

De burgerij werd steeds mondiger, waardoor de vraag ontstond of het toenmalige gezag 

nog gerechtvaardigd was. Vanuit het natuurrecht kwam het idee op dat de macht wel in 

handen van een vorst kon liggen, maar zodra deze macht misbruikt werd, mochten 

burgers zich hiertegen verzetten. Het parlement kwam in opstand tegen de koning, en zij 

wonnen. John Locke schreef hierover in zijn boek Two Treatises of Government (1690). 

Hij vond dat we een overheid nodig hebben die ons veilig kan houden, maar als zij zich 

niet goed gedragen, hebben wij het recht om in opstand te komen. Locke ging hierin dus 

uit van natuurrecht. Hij stelde: “Ieder individu is van nature vrij, ongebonden en 

gelijkwaardig aan anderen.’’ Wat hieruit voortkwam in Nederland was het Plakkaat van 

Verlatinghe in 1581.  

Ook in de VS kreeg het natuurrecht aanhangers: men vond dat Engeland haar macht 

misbruikte en dit leidde uiteindelijk tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 

1776. Locke is ook beroemd door de eerste gedachte van de machtenscheiding. Dit is 

later uitgewerkt door Montesquieu: de trias politica. 
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De klassiek-liberale rechtsstaat 

Een nachtwakersstaat is een staat die zich zo min mogelijk bemoeit met de burgers en 

deze staatsvorm wordt aangehangen door klassiek-liberalen. In de 19e eeuw was 

Nederland een nachtwakersstaat. Alle grondwetten komen voort uit het idee dat de 

overheid niet de absolute macht heeft. De grondrechten in deze grondwetten 

beschermen de burgers tegen de overheid. Deze worden klassieke grondrechten 

genoemd en horen bij een klassiek-liberale rechtsstaat. De Franse term hiervoor is 

laissez-faire. Wel was deze gedachte van ‘iedereen is gelijk’ vrij formeel, want vrouwen 

mochten bijvoorbeeld pas stemmen vanaf 1919. 

 

Sociale rechtsstaat: verzorgingsstaat 

Aan het einde van de 19e eeuw krijgt de overheid een nieuwe houding. Ze gaat zich meer 

met het maatschappelijk leven bemoeien, in plaats van stilzitten en niets doen. Oorzaak 

hiervan lag vooral bij het zware leven van veel burgers, met lange dagen in fabrieken 

werken. Voorbeelden van dit beleid zijn de woningwet, waarin eisen aan woningen 

werden gesteld door de overheid en kinderwetje van Houten. Deze laatste wet ging 

kinderarbeid tegen. 

 

Beginselen van de democratische rechtsstaat 

Kort iets over deze vier pijlers van de rechtsstaat. Deze zijn onmisbaar bij de 

bescherming van de individuele vrijheid. Onder deze opsommingen worden deze pijlers 

één voor één uitgelegd. 

• Legaliteitsbeginsel;   

• Machtsverdeling;  

• Rechterlijke controle; 

• Grondrechten. 

 

Legaliteitsbeginsel 

Elk overheidsoptreden dat ingrijpt in rechten en vrijheden van burgers, moet berusten op 

een wettelijke grondslag. Voor alles wat zij doen, moet dus een wet zijn. Deze wettelijke 

grondslag stelt grenzen aan het overheidsoptreden. Als iets niet in de wet staat, mogen 

zij dit ook niet doen. Alle beperkingen die aan burgers worden opgelegd moeten in 

wetten zijn vastgelegd. Dit wordt ook wel positivering genoemd. De bevoegdheid van 

de overheid (kunnen ook lagere overheden zijn) zijn dus allemaal terug te voeren op de 

wet. Dit is omdat de wet democratisch gelegitimeerd is. Een onafhankelijke rechter ziet 

er op toe dat de wetten worden uitgevoerd zoals ze geschreven zijn. Legaliteit is een 

essentiële pijler van de rechtsstaat. 

 

Machtsverdeling 

De Trias Politica van Montesquieu houdt een onderverdeling in van de volgende drie 

machten: 

• Wetgevende macht, dit zijn de regering en de Staten-Generaal; 

• Uitvoerende macht, de regering; 

• Rechtsprekende macht, de rechters. 

 

Wanneer al deze bevoegdheden tot één iemand zouden behoren, zou misbruik op de loer 

liggen. Daarom is het idee ontstaan deze machten te scheiden.  

 

Checks and balances: dit is een andere benaming voor zo’n bovenstaand stelsel. 

Belangrijk hierbij is ook, dat de machten elkaar over en weer kunnen controleren.  

Elk orgaan moet zich kunnen verantwoorden tegenover een ander orgaan. Er is dus 

sprake van wederzijdse controle en verantwoordingsplicht. In de democratische 

rechtsstaat heeft geen van deze machten het laatste woord. Dus een orgaan kan het 

oneens ergens mee zijn, toch zegt dit nog niet veel.  

In Nederland is dit systeem wel verworven: de regering is niet alleen uitvoerend, maar 

hoort ook deels bij wetgevende macht. In onze staat zijn deze drie organen dus niet 
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compleet onafhankelijk van elkaar. Er is meer sprake van machtenspreiding in plaats van 

machtenscheiding. Voorbeeld waarbij de machten door elkaar heen lopen: 

• In Nederland heeft de regering (uitvoerende macht) het recht van initiatief 

(wetsvoorstellen indienen). In het strikte systeem van Montesquieu zou de 

uitvoerende macht zich nooit mogen bemoeien met de wetgevende macht. 

•  OM-afdoening. Dit houdt in dat de officier van justitie (uitvoerende macht) bij 

lichte overtredingen uitspraak mag doen over de zaak, met als doel dat niet alle 

lichte overtredingen bij de rechter terecht hoeven te komen. De officier van 

justitie zit dan als ware op de stoel van de rechter. Dit verschijnsel past daarom 

ook niet in het systeem wat Montesquieu voor ogen had.   

 

Rechterlijke controle (onafhankelijke rechter) 

De rechtsprekende macht kan onafhankelijke controle toepassen op de andere organen. 

In art. 120 van de Grondwet is wel vastgelegd dat de rechter een wet niet mag toetsen 

aan de Grondwet. Het idee hierachter is democratie. De regering, vooral Tweede Kamer, 

is democratisch gelegitimeerd (men kan namelijk op hen stemmen, zij worden dus 

gekozen). In Nederland worden rechters benoemd door de overheid en worden dus niet 

gekozen. Men vindt dus dat het aan de wetgever zelf moet worden overgelaten deze te 

toetsen aan de Grondwet, niet aan de rechtgevende macht, als een wetsvoorstel wordt 

voorbereid. Echter, de rechter kan wetten wel toetsen aan internationale verdragen en 

mensenrechten. 

 

Grondrechten 

Grondrechten en mensenrechten 

De klassieke grondrechten beschermen de burger tegen de overheid. Deze stammen 

nog uit de klassiek-liberale rechtsstaat. Zijn deze fundamentele rechten op nationaal 

niveau vastgelegd, dan zijn het grondwetten. Rechten die op mondiaal niveau zijn 

vastgelegd worden mensenrechten genoemd. Deze staan onder andere vastgelegd in het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Wanneer rechten 

onvervreemdbare rechten zijn houdt dit in dat de overheid deze rechten niet zomaar kan 

afpakken. Ook zijn er nog zogenaamde sociale grondrechten. In tegenstelling tot 

klassieke rechten, komt voor de overheid bij sociale grondrechten juist een 

inspanningsplicht kijken. 

 

Rechtsstaat en constitutie 

Als er wordt gesproken over rechtsstaat, wordt er doorgaans ook gesproken over 

constitutie.  

• Een constitutie is een verzameling fundamentele staatsrechtelijke regels. Deze 

kunnen geschreven of ongeschreven zijn. 

• Een grondwet is een geschreven constitutie in één of enkele basisdocumenten. 

Een grondwet regelt de belangrijkste zaken tussen de staat aan de ene kant en de 

burgers aan de andere kant.. 

 

Verschil tussen moderne en klassieke opvatting: 

Klassieke opvatting: Het tegengaan van willekeur. In een liefst voorafgaande regel 

moet overheidsoptreden dat burgers bindt, terug te vinden zijn. Het maakt in beginsel 

niet uit van wie. 

Moderne opvatting: Er moet gezorgd worden dat een overheidsoptreden terug te 

voeren is op een wet van de wetgever. Een wetgever is gekozen door het volk dus die 

heeft legitimatie. Dit volgt uit het democratieprincipe. 

 

Nederlandse Grondwet  

De Nederlandse Grondwet is een van de oudste grondwetten ter wereld: vorig jaar vierde 

de Grondwet haar 200e verjaardag. De eerste versie van de grondwet was nog 

nauwelijks democratisch gelegitimeerd, maar langzaam maar zeker werd er steeds meer 

uitgebreid qua grondrechten e.d.. 
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Wanneer men onze grondwet leest, valt het op dat de Grondwet sober van karakter is. 

Zo begint de grondwet van Amerika met een preambule, maar in de Nederlandse 

grondwet wordt gelijk begonnen met artikel 1. Onze grondwet heeft dus geen preambule. 

Ook ontbreken er bepaalde zaken in de Grondwet. Zo bevat de Grondwet (nog) geen 

uitdrukkelijke verwijzing naar de democratische rechtsstaat. 

 

Nederlandse constitutie 

De Nederlandse constitutie, dus de fundamentele regels van de Nederlandse staat, omvat 

veel meer dan alleen een Grondwet.  

• Grondwet; 

• Statuut voor het Koninkrijk; 

• Organieke wetten (wetten waartoe de Grondwet opdracht geeft) zoals 

Gemeentewet, Kiesrecht; 

• Regels van internationale herkomst: EU en EVRM; 

• Gewoonterecht (vertrouwensregel); 

• Kort gezegd: als meerderheid van het kabinet het vertrouwen in de minister 

opzegt, wordt er verwacht dat deze opstapt. Dit is niet te vinden in de wet, maar 

dit is een ongeschreven regel. 

  



 Voorbeeldverslag SlimStuderen.nl Leiden Rechten 2018-2019 

 

 

 

 

8 

B. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat: hoorcollege 2 
 

Samenstelling, bevoegdheden en verhouding van regering en parlement 

Inleiding 

Dit hoorcollege gaat het over democratie, de regering en het parlement. Daarbij zal 

onder andere ook de verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer aan bod komen. 

Begrippen: 

• Kabinet = de ministers en staatssecretarissen (staatssecretaris doet zijn werk 

onder verantwoordelijkheid van de minister); 

• Regering = Koning & ministers (art. 42 GW); 

• Ministerraad = ministers (art. 45 GW); 

• Staten-Generaal (staat in de grondwet) /parlement = Eerste en Tweede Kamer; 

• Formele wetgever = regering en Staten-Generaal (art. 81 GW). 

 

Prinsjesdag 

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op Prinsjesdag spreekt het 

staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde vergadering de troonrede uit. Dit vindt 

plaatst in de ridderzaal in Den Haag. De ridderzaal is van het parlement. De Koning is 

dus een gast in de zaal, hij loopt dan ook niet als eerste naar binnen. Voor hem loopt het 

college van in en uitgeleide. Het idee dat de Koning te gast is komt door een traditie van 

de Britten. De Koning zit in de ridderzaal aan de zijkant van de kamer. De Tweede Kamer 

zit tegenover hem. Aan de zijkant van de Koning zitten de ministers van de regering. De 

voorzitter van de Eerste Kamer opent de vergadering. 

In Amerika hebben ze de State of the Union, dit komt op hetzelfde neer als Prinsjesdag in 

Nederland. 

  
Ontwikkeling van de democratie 

Democratie is afkomstig van de Griekse woorden dèmos (volk) en kratos (regeren). Het 

betekent dus letterlijk het volk regeert. Dit begrip stamt uit het oude Griekenland, waar 

men kon mee stemmen over de stadsstaat. Er was hier sprake van directe democratie. 

Wel kwam er kritiek door onder andere Plato, die beweerde dat je de elite moest laten 

beslissen, zij hadden immers verstand van zaken. Volgens hem had niet de gehele 

bevolking de kennis om mee te beslissen. Van het begin af aan is democratie in zekere 

zin omstreden geweest. Dit kwam doordat machthebbers uiteindelijk hun macht 

misbruikten. Ook vond men dat minderheden aan het woord moesten komen, niet alleen 

meerderheden. Directe democratie zou hierdoor kunnen overgaan in tirannie van de 

meerderheid, waarbij de wil van de meerderheid wordt opgelegd aan de minderheid. 

 

De directe democratie heeft zich ontwikkeld tot indirecte democratie. Dit wordt ook wel 

een representatieve democratie genoemd. Het idee van zo’n democratie is dat het 

volk alleen het parlement kiest. Sinds zo’n 200 à 150 jaar heeft Nederland een 

representatieve democratie. 

 

De bevolking oefent beslissende invloed uit op de regering van het land: 

• Door verkiezingen van die regering; 

• En/of van een vertegenwoordigend orgaan (parlement); 

• Of door direct zelf beslissingen te nemen (directe democratie). 

 

 

Het idee achter democratie  

Abraham Lincoln’s definitie van democratie: ‘Government of the people, by the people, 

for the people’.  

Willy Brandt: Democratie is geen kwestie van doelmatigheid, maar een kwestie van 

zeden en moraal. We hebben geen democratie omdat het zo handig is, maar omdat het 

een fundament is voor gelijkheid. Als de meerderheid iets vindt, moeten wij hier vanuit 

gaan. 
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H.D. Thoreau: Hij was tegen de Amerikaanse overheid, omdat in Amerika de slavernij 

nog bestond. Hij vond dat Amerika dus nooit rechtvaardig kon zijn als zij dit toelieten. De 

reden dat de meerderheid in feite zijn wil op mag leggen aan de minderheid is omdat zij 

fysiek sterker zijn (in de meerderheid). Maar dit wil niet zeggen dat de meerderheid ook 

echt gelijk heeft. De enige die weet of je gelijk heeft, ben je zelf.Het enige goede aan een 

democratie was het stemmen, het was een praktische manier om beslissingen te nemen. 

Thoreau vond een democratie alleen praktisch. 

 

→ Een kenmerk van een democratie: de meerderheid heeft niet altijd gelijk. 

 

Eisen aan democratie  

• Actief en passief kiesrecht in vrije en geheime verkiezingen. 

Kiesrecht is in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid, voor beide geslachten 

en niet meer gebonden aan inkomen. Ook is een eis dat men zich verkiesbaar kan 

stellen in vertegenwoordigbare organen. 

• Recht politieke machtsverwerving; 

Het moet mogelijk zijn politieke macht te verwerven. Via vrije verkiezingen 

moeten politieke partijen aan macht kunnen komen. 

• Politieke grondrechten; 

Onder deze politieke grondrechten vallen fundamentele rechten, als kiesrecht, 

vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. 

• Openbaarheid besluitvorming; 

De overheid moet zoveel mogelijk openheid van zaken geven. De overheid moet 

dus transparant zijn over het bestuur en de besluiten. 

• Meerderheidsregel; 

In een democratie moeten besluiten worden genomen. Hierbij gaat het om het 

behalen van de helft + 1, ofwel de meerderheid; 

• Medebeslissingsrecht en controlebevoegdheid; 

Over en weer meebeslissen en controleren tussen regering en parlement. De 

verschillende organen hebben elkaar nodig; 

• Respect rechten minderheden; 

Ook de minderheden in de samenleving hebben een stem waarnaar moet worden 

geluisterd. 

 

De relatie tussen democratie en rechtsstaat is niet per se vanzelfsprekend. Het kan 

voorkomen dat een land een politieke partij verbiedt. Zo heeft Duitsland recentelijk de 

Islamitische Staat (IS) verboden. Dit heeft deels ook te maken met de geschiedenis van 

dat land. In Nederland heerst daarentegen de gedachte van de zelfreinigende werking 

van de democratie. Democratie moet ervoor zorgen dat in het debat dergelijke partijen 

geen kans krijgen. In Nederland is er slechts één mogelijkheid om een vereniging of 

partij te verbieden, namelijk als deze in strijd is met de openbare orde. 

 

Vormen van indirecte en directe democratie 

Directe democratie: 

• Direct bestuur in volksvergaderingen (bijvoorbeeld in Zwitserland); 

• Er is een mogelijkheid tot burgerinitiatief. Zo kan een onderwerp worden 

voorgelegd aan de Tweede Kamer, mits er genoeg stemmen zijn. 

• Referenda (hier later meer over). 

 

Sinds 1 juli 2015 bestaat in Nederland de mogelijkheid van een raadgevend referendum. 

Het is als het ware een advies aan de volksvertegenwoordiging, maar het parlement kan 

de uitslag naast zich neerleggen. Een correctief referendum is bedoeld om een 

overheidsbeslissing tegen te houden of terug te draaien. De uitkomst die wordt 

afgestemd, is bindend en moet worden nageleefd door de regering en parlement. Een 

referendum mag niet over het koninklijk huis en de belasting(begroting) gaan. 
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Indirecte democratie: 

• Representatie: het volk kiest vertegenwoordigers die het bestuur uitoefenen en 

hun belangen vertegenwoordigen; 

• Er worden verkiezingen gehouden om deze volksvertegenwoordiging te kiezen. Als 

men op een partij / kandidaat stemt, krijgt die kandidaat een vrij mandaat. Dit 

betekent dat hij mag doen in het parlement wat hij het beste vindt. Diegene is dus 

niet gevonden aan zijn beloften. Men kiest niet voor een programma in de 

Nederlandse democratie maar voor het vertrouwen in een bepaalde partij / 

kandidaat. 
 

Belangrijke begrippen van het Staatsrecht 

• Regering: De regering bestaat uit de koning en ministers, volgens Artikel 42 van 

de Grondwet. (Staatssecretarissen zijn dus niet deel van de regering.) 

• Ministerraad: De ministerraad bestaat uit alle ministers inclusief de minister-

president, volgens Artikel 45 van de Grondwet. (De koning en de 

staatssecretarissen zijn dus niet deel van de ministerraad.) 

• Kabinet: Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. (De koning 

is geen deel van het kabinet.) Het kabinet is geen juridische term en staat daarom 

niet in de Grondwet.  

 

Het parlementaire stelsel in Engeland: 

• Het parlementaire stelsel begint in Engeland, rond 1066 n. C.: Willem de 

Veroveraar roept edelen en geestelijken bij elkaar voor advies. De koning is nog 

steeds de baas, de edelen vormen enkel een adviserende groep.  

• In de loop der tijd: de koning nodigt lagere edelen en burgers uit omdat hij niet 

genoeg geld kan krijgen van de hoge edelen. Het parlement wordt dus steeds 

machtiger en telt ook steeds meer leden. De edelen vinden dan dat er geen 

belasting meer kan worden geëist zonder dat…. (Magna Carta, 1215)  

• Het parlement wordt zo groot dat er niet genoeg plek meer is, dit zorgt ervoor dat 

het door tweeën wordt gedeeld. Tweedeling in Hogerhuis (House of Lords) en 

Lagerhuis (House of Commons). 

• In de 17e eeuw: het Engelse parlement durft steeds meer te zeggen en krijgt 

steeds meer zelfvertrouwen. Een minister beledigde de koning, waardoor de 

koning die minister kwam ophalen met een paar soldaten om hem te straffen. 

Toen hij het parlement binnenstormde, zei de voorzitter dat de koning niet 

welkom was en weg moest gaan. Hierdoor kwam er een oorlog tussen de koning 

en het parlement. Dit begon in 1642.  

• In 1688 wint het parlement het van de koning. Het parlement is dan soeverein en 

veruit belangrijkste staatsgezag in het land. De koning/koningin is nog steeds 

formeel betrokken bij het parlement. → Dit komt uit die Glorious Revolution in 

1688. Vanaf 1688: Sovereignity of parlement) 

• In de 18e eeuw: de opkomst van ‘ministers’. Toen waren ze enkel adviseurs voor 

de koning. De koning zoekt in toenemende mate zijn ministers uit die een band 

hebben met het parlement. Dit doet de koning omdat dit voor hemzelf handig is 

goed betrokken te zijn bij het parlement. De macht verschuift van de koning naar 

de minister. De ministers gaan uiteindelijk zelf veel bedenken en laten de koning 

alleen zijn handtekening zetten. 

• Er ontstaan conflicten tussen het Hogerhuis en Lagerhuis.   

• Het Hogerhuis trekt zicht tijdens de conflicten langzaam terug, de rechtstreeks 

gekozen parlement van de kamer wordt belangrijker (het Lagerhuis). 

•  → Salisbury Convention → Parliament Act 1911, 1949. 
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Het parlementaire stelsel in Nederland: grondwettelijke ontwikkeling 

• Eind 16de eeuw: Staten-Generaal wordt het belangrijkste orgaan van de Verenigde 

Nederlanden. 

• De Verenigde Nederlanden werd bezet door Napoleon. 

• In 1814 wordt Nederland het Koninkrijk der Nederlanden. De koning is op dat 

moment de absolute heerser. 

• In 1814 werd de Grondwet Koninkrijk der Nederlanden geïntroduceerd: de 

wetgevende macht ging naar de Koning én de Staten-Generaal. 

• In 1815 werd er veel macht neergelegd bij Willem I, de toenmalige net 

aangetreden koning. In de loop van de 19e eeuw werd de macht van de koning 

steeds meer aan banden gelegd. Het parlement mocht over de begrotingen 

beslissen, maar had in feite weinig tot niks te zeggen.  

In dit jaar werden de Eerste en Tweede Kamer opgericht. De Staten-Generaal 

werd de wetgevende macht. De ministers leggen verantwoording af aan de 

Koning, en niet aan het parlement. 

• In 1840 werd de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. Dit 

hield voor ministers in dat ze niet zomaar alles konden doen en laten wat zij 

wilden. Sinds de invoering hiervan kan een minister namelijk strafrechtelijk 

worden vervolgd wanneer hij handelt in strijd met de (Grond)wet. Ook het 

contraseign werd in dit jaar ingevoerd. Hierbij tekenen minister en de Koning 

voor de wet, waardoor ook de minister verantwoordelijk wordt gemaakt voor dat 

besluit. 

• In 1848 kwam politieke ministeriële verantwoordelijkheid tot stand met de 

herziening van de grondwet door Thorbecke in dit jaar. Zoals vermeld in art. 42 

lid 2 GW: de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Deze 

regel houdt in dat ministers verantwoording aan het parlement schuldig zijn voor 

hun doen en laten. 

 

Presidentieel stelsel: uitvoerende macht en wetgevende macht zijn strikt gescheiden. 

Een presidentieel stelsel staat tegenover parlementair stelsel. Wat maakt een 

parlementair stelsel? Daarbij legt de uitvoerende macht verantwoording af aan het 

parlement. 

 

Vertrouwensregel  

Tussen 1853 en 1868 waren er diverse conflicten tussen de koning aan de ene kant en 

de ministers en het parlement aan de andere kant. Niet alleen op papier, maar ook in de 

praktijk was de koning zijn macht aan het verliezen. Dit is ook de grondslag geweest 

voor de vertrouwensregel. Deze regel bepaalt, dat bij een meningsverschil tussen het 

parlement en de koning, uiteindelijk het parlement het laatste woord heeft. Daarbij, 

wanneer de Staten-Generaal (het parlement dus) het vertrouwen opzegt in een minister 

of staatssecretaris, moet deze aftreden. Dit gebeurt via een motie van wantrouwen. Dit 

moet door de meerderheid van de Tweede Kamer worden aangenomen, en dan geldt de 

motie van wantrouwen.  

In Nederland is het zo dat er vertrouwen is in een minister, totdat het tegendeel blijkt. 

 

De vertrouwensregel is ongeschreven, niet vastgelegd in de wet. Daarom is er sprake 

van flexibiliteit. Een minister hoeft dus niet per se af te treden. Zo werd een aantal jaar 

geleden het vertrouwen opgezegd in Rita Verdonk. Toch bleef zij minister, weliswaar met 

een andere portefeuille. Wel is het aftreden een ultieme sanctie op de ministeriële 

verantwoordelijkheid. 

 

De vertrouwensregel geldt tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Er is discussie over 

of deze regel ook geldt tussen de Eerste kamer en het kabinet. De Tweede Kamer heeft 

ook het primaat om het vertrouwen op te zeggen, omdat zij rechtstreeks verkozen is. 
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Ministeriële verantwoordelijkheid  

De minister heeft een inlichtingenplicht (art. 68 Grondwet). Waarvoor is een minister dan 

verantwoordelijk, politiek gezien? 

• Eigen optreden (plus optreden van zijn staatssecretaris); 

• Besluiten ministerraad; er is sprake van collectieve ministeriële 

verantwoordelijkheid: als er gezamenlijk een besluit is genomen, zijn zij 

uiteindelijk allen verantwoordelijk voor deze beslissing. Wanneer een minister niet 

de verantwoordelijkheid voor een beslissing kan nemen en zich niet kan verenigen 

met een beslissing, zou hij kunnen aftreden; 

• Optreden of handelen van ambtenaren; minister kan worden aangesproken op het 

handelen van zijn of haar ambtenaar, die onder diens departement valt. 

• Optreden staatshoofd; een minister kan worden aangesproken op een actie of het 

gedrag van een koning(in) of troonopvolger. 

 

Machtsverdeling op centraal niveau 

In Nederland is de machtenscheiding op de volgende manier geregeld: 

• De wetgevende macht is de regering samen met de Staten-Generaal; 

• De rechterlijke macht ligt bij de onafhankelijke rechter; 

• De uitvoerende macht is de regering. 

 

Eerste en Tweede Kamer 

Het primaat ligt bij de Tweede Kamer, omdat de Tweede kamer direct door het 

Nederlandse volk gekozen is. De Eerste Kamer (de Senaat) wordt via getrapte 

verkiezingen gekozen en heeft minder bevoegdheden.  
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C. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat: werkgroep 1 
 

Historie, werking en bronnen van het staatsrecht 

Inleiding 

Beginselen van de democratische rechtsstaat is een lange naam, maar eigenlijk is het 

gewoon hetzelfde als staatsrecht. Staatsrecht gaat over hoe we intern de staat inrichten 

en welke regels we hier zoal aan verbinden. De komende zes weken, gaan over dit 

staatsrecht. Dit is samen te vatten in vijf begrippen. Alle stof is ook terug te leiden op 

deze begrippen: 

• Legaliteitsbeginsel; 

• Machtsverdeling; 

• Onafhankelijke rechtspraak; 

• Grondrechten; 

• Democratie → zonder democratie geen rechtsstaat. 

 

Wat maakt een staat? 

Vereisten: 

• Grondgebied; 

• Bevolking; 

• Een overheid die effectief gezag uitoefent; 

• Betrekkingen kunnen onderhouden met andere staten. 

 

Werkgroepopgaven 

Opgave 1 

Een van de kenmerken van een staat is dat er effectief gezag wordt uitgeoefend over een 

op een grondgebied woonachtige bevolking. 

  

 a. Wat is het verschil tussen dwang en gezag? 

 

Gezag is een vorm van gelegitimeerde dwang. Deze legitimatie komt doordat er een 

bevoegdheid bestaat in de wet, of zelfs Grondwet. Door een staat na te lopen aan de 

eisen van de staat, kun je kijken of deze dwang gelegitimeerd is (grondgebied, bevolking 

en effectief gezag). Bij dwang, is er sprake van dwingende machtsuitoefening. 

 

 b. Is voor het uitoefenen van effectief overheidsgezag een geschreven constitutie                                                                  

 vereist? 

 

Een constitutie houdt in: geschreven en ongeschreven regels waarin het staatsbestel is 

geregeld. Hierin staat hoe de overheid is georganiseerd. Het is handig om dit op papier te 

hebben staan, maar dit is niet vereist. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is er 

sprake van een ongeschreven constitutie. 

 

 c. Kan de Europese Unie als staat worden gezien? Waarom niet en wel? 

 

Nee, de Europese Unie kan niet als staat worden aangemerkt. De EU is tot stand 

gekomen door internationale verdragen. Hierin is duidelijk vastgesteld dat de Europese 

Unie geen echte machtsmiddelen, zoals een geweldsmonopolie, bevat. Machtsmiddelen 

zijn nodig om een overheid effectief gezag te laten uitvoeren. Zonder een overheid met 

effectief gezag kun je niet spreken van een staat.  

 

Opgave 2 (meerkeuzevraag) 

Lees het in de reader opgenomen hoofdstuk 2 uit Burkens e.a., Beginselen van de 

democratische rechtsstaat. Daarin wordt uitgelegd dat in de Middeleeuwen de theorie van 

de theocratische staatsleer opkwam. Volgens deze theorie is de vorst de bron van alle 

macht en recht en staat hij boven de wet, omdat hij de vertegenwoordiger van God is. 
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a. Welk belangrijk ‘tegengeluid’ tegen de theocratische staatsleer was in de 

Middeleeuwen invloedrijk? En waarop moest volgens deze visie de 

machtsuitoefening van de vorst gericht zijn? 

 

Dit tegengeluid was het natuurrecht. Dit was een visie die van mening was dat de vorst 

slechts beperkte bevoegdheden had. Hij vond dat de vorst zich ook moest houden aan 

rechten. De vorst moest zich meer gaan richten op de welvaart van het volk en het volk 

dienen. 

 

b. In welke belangrijke historische staatkundige documenten zijn elementen van de 

bij b) bedoelde ‘tegenvisie’ terug te vinden? Noem ten minste twee voorbeelden. 

 

Magna Carta (1215): een charter in de vorm van een overeenkomst die de verhouding 

tussen de Engelse koning, en een aantal machtige baronnen vastlegt. 

De blije Incomste (1356): Een tussen hertogin Johanna en de steden van Brabant 

gesloten charter. Deze geeft duidelijker aan dat de gehoorzaamheidsplicht in een 

dergelijke situatie van contactbreuk wordt opgeschort totdat het recht hersteld is. 

Plakkaat van Verlatinge (1581): de onafhankelijkheidsverklaring van de Noordelijke 

Nederlandse provincies. 

 

c. Wat is het principiële verschil tussen de natuurrechtelijke leer van het 

maatschappelijk contract en het feodalisme? 

 

Bij het feodalisme ging het om het welzijn en de privileges van de adel. De 

natuurrechtelijke leer was meer gericht op individuen. Elk mens had dus recht op een 

goed welzijn, niet alleen de bevoorrechten. Er was als het ware sprake van een 

maatschappelijk contract: er mocht macht uit worden geoefend door een vorst, mits hij 

ook de (grond)rechten van de bevolking in acht nam. 

 

Opgave 3 

Vanuit internationaal- of volkenrechtelijk perspectief zijn staten soeverein. Dit houdt niet 

alleen in dat staten op hun grondgebied mogen bepalen welke organen welke 

bevoegdheden hebben, maar ook dat staten bevoegd zijn op het internationale toneel 

rechtshandelingen te verrichten. Een belangrijk voorbeeld is het sluiten van verdragen. 

 

a. Vooral het lidmaatschap van de Europese Unie en de Raad van Europa spelen in 

dit kader voor Nederland een grote rol. Beperken deze lidmaatschappen de 

soevereiniteit van Nederland? 

 

Soevereiniteit is het recht om het hoogste gezag uit te oefenen. Daarnaast is hiervoor 

geen verantwoording verschuldigd aan een ander orgaan.  

Enerzijds beperkt het lidmaatschap aan de Europese Unie (EU) onze soevereiniteit. Wij 

staan een deel van onze soevereiniteit af, wij hebben niet meer het hoogste gezag. Wij 

moeten ons daarnaast aan veel regels en richtlijnen van de EU houden.  

Anderzijds geven wij zelf een deel van onze soevereiniteit weg, zodat wij hier profijt van 

hebben (bijvoorbeeld in de handel). 

 

b. Waar is in de Grondwet verwezen naar de mogelijkheid tot het overdragen van 

soevereiniteit? 

 

Artikel 92 van de Grondwet. Dit artikel gaat over de overdracht van bevoegdheden. In dit 

artikel is terug te vinden of bepaalde vormen van overdracht van soevereiniteit zijn 

toegestaan. Dit is in 1953 ingevoerd vanwege de toetreding tot de EGKS (voorloper van 

de EU). 
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Opgave 4 

Voor de vraag welke rechten en plichten iemand nu precies heeft jegens de staat 

Nederland, maakt het nogal uit of iemand Nederlander is of niet. Het is dus relevant om 

te weten hoe men Nederlander wordt en hoe men het Nederlanderschap verliest. 

 

Zoek in uw wettenbundel de Rijkswet op het Nederlanderschap op. Blader door deze wet 

en geef van de volgende personen aan of zij het Nederlanderschap (kunnen) verkrijgen 

of niet, dan wel of zij het Nederlanderschap (dreigen te verliezen) of niet. Noem hierbij 

steeds het relevante wetsartikel uit de Rijkswet op het Nederlanderschap. 

 

a. De Canadees die, sinds zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw in 2004, altijd 

op Sint Eustatius heeft gewoond.  

 

Artikel 6, eerste lid, sub G RWN. Volgens deze bepaling kan hij het Nederlanderschap niet 

verkrijgen omdat hij minimaal 15 jaar daar moet hebben gewoond, dat is nu nog 12 jaar. 

Wel  kan hij aan de cumulatieve voorwaarden voldoen uit artikel 8 van RWN om het 

Nederlanderschap te kunnen verkrijgen, dan kan artikel 6 sub G RWN achterwege 

worden gelaten.  

 

b. Een, op 23 januari 1979 uit een Nederlandse moeder en een Turkse vader 

geboren,vrouw die bij geboorte niet direct de Nederlandse nationaliteit kreeg. 

 

Zij kan het Nederlanderschap wel verkrijgen op grond van artikel 6 lid 1 sub I RWN.  

 

c. Het minderjarige kind dat in Zeewolde bij een gerechtelijk uitspraak wordt 

geadopteerd door een Nederlandse man en een Brazilliaanse vrouw. 

 

Hij kan het Nederlanderschap verkrijgen op grond van artikel 5 RWN.  

 

Opgave 5 

Om als rechtsstaat te kunnen worden aangemerkt, moet een staat aan een viertal eisen 

voldoen. 

 

a. Welke vier eisen zijn dit? 

 

• Machtenscheiding; 

• Legaliteitsbeginsel; 

• Onafhankelijke rechter; 

• Grondrechten. 

 

b. Wat houdt de eerste van deze eisen, volgens het boek Beginselen van het 

Nederlandse staatsrecht ook wel de eerste grondregel genoemd, precies in? 

 

Er is een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. Dit is om 

willekeur en machtsmisbruik te voorkomen. 

 

c. In hoeverre verschilt het idee van de rechtsstaat van de Britse ‘rule of law’? 

 

‘Rule of law’ (Engelse interpretatie van het legaliteitsbeginsel): 

Ze hebben geen geschreven grondwet en de overheid moet zich ook aan de wetten 

houden. Nederlandse rechtsstaat: In Nederland moeten de bevoegdheden van het 

bestuur ook berusten op de wet. Machtsuitoefening door de staat is slechts geoorloofd 

wanneer deze berust op een door de wet gegeven bevoegdheid.  
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Opgave 6 

Gezag kan leiden tot dictatuur. Maar gezag kan al snel lijden tot dictatuur. Om die reden 

wordt wel gestreefd naar een stelsel van machtenscheiding zoals de Franse filosoof en 

jurist Montesquieu die voor ogen had. Geef aan of de onderstaande stelling juist, dan wel 

onjuist, is. 

In Nederland is het systeem van Montesquieu ingevoerd. De drie belangrijkste organen 

van de staat (parlement, regering en rechter) opereren geheel onafhankelijk van elkaar. 

  

Dit is onjuist.  

Onderbouwing: In Nederland hebben wij alleen de essentie van de machtenscheiding van 

Montesquieu behouden. Zo doet bijvoorbeeld onze regering veel meer dan het uitvoeren 

van wetten. De regering moet bijvoorbeeld ook beslissen of er een bepaald verdrag 

gesloten moet worden, dit is een zelfstandige bevoegdheid van de regering. 

Er is in Nederland dus meer sprake van een machtenspreiding en geen 

machtenscheiding. 

 

Opgave 7 

Volgens sommige mensen is de democratische rechtsstaat in Nederland de afgelopen 

jaren opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Lees in dit verband het artikel van Hirsch 

Ballin in het Nederlands juristenblad van 2011, dat is opgenomen in de reader. 

 

a. Hirsch Ballin noemt drie manieren waarop ‘de rechtsstaat’ in politieke en 

maatschappelijke discussies wordt gebruikt. Welke manieren zijn dat? 

 

De rechtsstaat als deel van de beschaving die mensen in toom houdt waar ze hun soms 

gewelddadige driften en gewinzucht dreigen te volgen. 

De rechtsstaat als garant van de grondrechten, de wetgever moet altijd de fundamentele 

rechten en vrijheden van ieder mens eerbiedigen. 

De rol van de rechter. Rechters zijn onafhankelijk omdat ze gebonden zijn aan wet en 

recht. 

 

b. Volgens Hirsch Ballin is de rechtsstaat ‘een ankerplaats van vertrouwen’ (p. 73). 

Wat bedoelt hij daarmee? 

 

Door de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie (en zo nodig ook de inschakeling 

van het HvJ EU en het EHRM), wordt de kans op fouten die iemand definitief in 

onverdiend ongeluk doet storten enorm verkleind. Men kan dus vertrouwen hebben in 

ons rechtssysteem. 

 

In 2011 beëindigde het toenmalige kabinet-Rutte I de subsidiering van kustenaars 

(vastgelegd in de Wet werk en inkomen kunstenaars). Dat gebeurde van de ene op de 

andere dag. Enkele organisaties van kunstenaars en de vakbond FNV vochten die 

regeling aan, deels omdat de kunstenaars zich niet op de nieuwe situatie konden 

voorbereiden. Uiteindelijk bepaalde de Rechtbank Den Haag op 3 januari 2012 dat de 

regeling onrechtmatig was zolang de kunstenaars niet een overgangstermijn werd 

gegund (d.w.z. een paar maanden de tijd om aan de nieuwe financiële functie te 

wennen). 

 

Enkele woordvoerders van politieke partijen reageerden furieus. Zij vonden dat de 

rechter ‘op de stoel van de politici’ was gaan zitten. Die politici zijn immers gekozen en 

de rechter niet. 

 

c. Wat zou het antwoord daarop volgens Hirsch Ballin moeten zijn? 

 

De legitimatie van politieke ambtsdragers ligt niet enkel en alleen in het feit dat ze 

gekozen zijn. Ze zijn gekozen op basis van een constitutie die de democratische 

rechtsstaat omvat.  
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De rechter is verplicht de democratisch gelimiteerde bestuurders aan de basis van hun 

bevoegdheid te houden en de burgers te beschermen tegen excessen.  
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D. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat: werkgroep 2 
 

Samenstelling, bevoegdheden en verhouding van regering en parlement 

 

Opgave 1 

In de voor deze week voorgeschreven hoofdstukken komen regelmatig de begrippen 

ministerraad, regering en kabinet aan de orde. Voor een goed begrip van het 

Nederlandse staatsrecht is het belangrijk om deze begrippen goed uit elkaar te houden. 

 

Leg uit hoe deze begrippen van elkaar verschillen. 

 

• In de ministerraad zitten ministers. De voorzitter van de ministerraad is de 

minister/president. (Art. 45 GW) 

• In de regering zitten ministers en de Koning. Staatssecretarissen zitten niet in de 

regering, maar mogen eventueel wel hun minister vervangen als hij niet kan 

komen omdat hij bijvoorbeeld in het buitenland zit voor zaken. (Art. 42 GW) 

• Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. Dit staat niet in de 

grondwet, het is een begrip. 

 

Opgave 2 

Lees het artikel van Sillen over de vertrouwensregel en het parlementaire stelsel, dat is 

opgenomen in de reader. 

 

De periode tussen 1840 en 1850 is erg belangrijk geweest voor het Nederlandse 

staatsrecht. In die tijd kwam de ministeriële verantwoordelijkheid in de Grondwet te 

staan. Dat gebeurde zeer tegen de zin van Koning Willem I, die dan ook kort na de 

grondwetswijziging van 1840 aftrad. 

 

a. Met welk ‘juridisch wapen’ zorgde het parlement ervoor dat de Koning zijn verzet 

tegen de grondwettelijke ministeriële verantwoordelijkheid opgaf? 
 

Het parlement weigerde de nieuwe begroting in behandeling te nemen, voordat de 

ministeriële verantwoordelijkheid grondwettelijk was geregeld. Dit was een groot wapen 

omdat de Koning zonder een begroting geen geld kon uit voeren. (Art. 105 GW) 
 

b. Bij de grondwetsherziening van 1840 werd de strafrechtelijk ministeriële 

verantwoordelijkheid ingevoerd en acht jaar later ook de politieke ministeriële 

verantwoordelijkheid. Wat is het verschil tussen deze twee vormen van 

ministeriële verantwoordelijkheid? 
 

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid betekent dat een minister wordt vervolgd wegens 

een ambtsmisdrijf. Bij een politieke verantwoordelijkheid leggen de ministers 

verantwoordelijkheid af over het vervullen van hun taken. (Art. 42 lid 2 GW) 

 

De grondwetsherzieningen van 1840 en 1848 mogen nog zo belangrijk zijn, het invoeren 

van ministeriële verantwoordelijkheid betekende nog niet meteen dat de regering 

afhankelijk was van een parlementaire meerder. Toch is dat vandaag de dag wel zo.  
 

c. Welke ontwikkeling zorgde ervoor dat kabinetten tegenwoordig niet meer kunnen 

regeren zonder dat zij de steun hebben van een meerderheid van de Tweede 

Kamer? En wat heeft Luxemburg daarmee te maken (met andere woorden: wat 

bedoelen we als we het hebben over de ‘Luxemburgse kwestie’)? 
 

Het verkopen van Luxemburg gebeurde zonder de Kamer daarbij te vertrekken, de 

Kamer ging hierdoor dreigen dat ze de begroting af zullen keuren.  
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De Koning ontbindt de Kamer maar de nieuwe Kamer herhaalt het voorafgaande proces. 

Dan dient het kabinet zijn ontslag in. De Kamer kan niet twee keer ontbonden worden 

voor hetzelfde feit.  

 

Opgave 3 (meerkeuzevraag) 

Welke van de onderstaande vier opmerkingen over het actieve en passieve kiesrecht is- 

in het licht van de Grondwet en de Kieswet – correct? 

a. Het actieve en passieve kiesrecht voor de algemene vertegenwoordigende 

organen van rijk, provincies en gemeenten is op grond van de Grondwet 

voorbehouden aan ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit. 

b. Het actieve en passieve kiesrecht voor de Eerste kamer van de Staten-Generaal 

komt toe aan de leden van Provinciale Staten. 

c. Personen die tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar zijn veroordeeld, zijn 

voor de duur van hun veroordeling automatisch ontzet uit het actief kiesrecht, 

maar blijven het passief kiesrecht behouden. 

d. Het actieve en passieve kiesrecht voor de gemeenteraden kan hier te lande ook 

door onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie worden uitgeoefend, 

mits zij ingezetenen van de gemeente zijn, op de dag van de stemming de leeftijd 

van 18 jaar hebben bereikt en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. 

 

Antwoord A is niet juist, omdat ook iemand zonder de Nederlandse nationaliteit mag 

stemmen op de verkiezingen van de gemeenteraad (art. 130 GW). 

Antwoord B is niet juist, omdat leden van de Provinciale staten wel het actief kiesrecht 

hebben, zij mogen stemmen, maar niet het passief kiesrecht, zij mogen niet gekozen 

worden om in de Eerste Kamer te komen (art. 55 GW). 

Antwoord C is niet juist, omdat personen met een gevangenisstraf hun actief kiesrecht 

houden, ook tijdens de duur van hun veroordeling. Personen met een gevangenisstraf 

kunnen wel uit hun kiesrecht worden gezet, maar dit gebeurt alleen als de rechter dit 

expliciet aangeeft. Dit is vrijwel alleen als de persoon een aanval heeft gepleegd tegen de 

staat, de democratie of de Koning. 

Het juiste antwoord is D. Dit is te vinden in art. 1 van de Kieswet. 

 

Opgave 4 

Binnen de kiesstelsel kennen we het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en het 

meerderheidsstelsel. Meerderheidsstelsels worden doorgaans gecombineerd met een 

districtenstelsel. Lees in dit verband het in de reader opgenomen artikel van Camps en 

Van der Woude over kiesstselsels en coalitievorming. 

 

a. Het Franse kiesstelsel lijkt erg op het Nederlandse stelsel van voor 1917. Beschrijf 

de overeenkomsten tussen beide stelsel en geef aan waarom de Nederlandse en 

Franse kiesstelsels anno 2017 niet meer op elkaar lijken. 

 

Overeenkomsten: 

• Het Franse kiesstelsel was net als Nederland gecombineerd, waarbij elementen 

van een meerderheids- en districtenstelsel zijn samengevoegd; 

• De Franse verkiezingen vonden ook in twee rondes plaats, in de eerste ronde 

diende elke kandidaat per district een absolute meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen te behalen. 

 

Waarom lijken anno 2016 niet meer op elkaar?: 

• Het Franse kiesstelsel leidt, in tegenstelling tot het Nederlandse kiesstelsel, 

voorafgaand aan de verkiezingen tot de vorming van twee grote blokken.  

• Het Franse stelsel is een combinatie van een meerderheids- en districtenstelsel, in 

tegenstelling tot Nederland, hier kennen we een stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging. 
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b. Wat houdt een meerderheidsstelsel in en welke argumenten kunt u bedenken voor 

(en tegen) een dergelijk stelsel? 

 

Men spreekt van een meerderheidsstelsel wanneer een kandidaat om gekozen te worden, 

de meerderheid van de stemmen moet hebben. 

 

Pluspunten meerderheidsstelsel: 

• Door het wegvallen van kleine partijen is vaak meteen duidelijk welke politieke 

groepering de komende jaren het land mag besturen. 

• Geheime coalitiebesprekingen kunnen achterwege blijven, waardoor de 

duidelijkheid voor de kiezers wordt vergroot. 

• Een regionale spreading van kamerleden is gegarandeerd, terwijl het contact 

tussen kiezer en gekozene wordt bevorderd. 

 

Minpunten meerderheidsstelsel: 

• Politieke minderheden kunnen zich niet laten horen en worden niet 

vertegenwoordigd in het parlement. 

• In een meerderheidsstelsel hoeft niet per se de partij aan de macht te komen die 

ook daadwerkelijk de meerderheid van de stemmen heeft. Dit komt vooral door 

het districtenstelsel waardoor stemmen van de minder grote partijen wegvallen. 

• Mensen gaan sneller tactisch stemmen. 

 

c. Wat houdt een stelsel van evenredige vertegenwoordiging in en welke 

argumenten kunt u bedenken voor (en tegen) van een dergelijk stelsel? Wat 

maakt het verschil tussen een lijsten- en personenstelsel in dit kader uit? 

 

In een stelsel van evenredige vertegenwoordiging bestaat er een evenredigheid tussen 

de verdeling van het aantal op de verschillende partijen uitgebrachte stemmen en de 

verdeling van de zetels. Dus als een partij 10% van de stemmen krijgt, krijgt die partij 

ook 10% van de zetels. 

 

Pluspunten evenredige vertegenwoordiging: 

• Politieke minderheden kunnen zich ook laten horen en zich vertegenwoordigd 

voelen in het parlement. 

• Het hele land functioneert als een kiesgebied, dus iedere partij krijgt het aantal 

zetels dat overeenkomt met het aantal keren dat de lijstengroep de kiesdeler 

heeft behaald.  

 

Minpunten evenredige vertegenwoordiging: 

• Bij evenredige vertegenwoordiging is er een minder goede band tussen kiezer en 

gekozene. 

• Er is veel onduidelijkheid, omdat er coalities gevormd moeten worden en het dus 

een lange tijd onduidelijk is wie er gaan regeren. 

• Het duurt langer om beslissingen te nemen omdat veel partijen het met elkaar 

eens moeten worden. 

 

Opgave 5 

Stel: Harry van Slochteren zit in de Tweede Kamer voor de partij Never Ever Europa!!! 

(beter bekend als de Lijst NEE!!!). Tijdens de verkiezingscampagne hebben Van 

Slochteren en zijn partij meerdere keren expliciet beloofd dat zij ervoor zullen zorgen dat 

Nederland zo snel mogelijk uit de Europese Unie gaat. Kort na de verkiezingen dient Van 

Slochteren dan ook een wetsvoorstel in dat de Nederlandse uittreding uit de EU moet 

regelen. Daarover wordt vervolgens een referendum gehouden. De uitslag is echter dat 

68% van de bevolking tégen de uittreding (en dus voor blijvend lidmaatschap van de 

Unie) kiest. Van Slochteren is nu in dubio. Hij heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij 

de uitslag van het referendum ‘zal respecteren’. Maar hij heeft ook aan zijn kiezers 
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beloofd dat hij Nederland zo snel mogelijk uit de EU haalt. Hij vraagt u, als zijn juridisch 

adviseur, om advies: 

a. Moet een Tweede kamerlid in de Kamer stemmen conform de wensen van zijn 

kiezers en/of de beloften die hij tijdens de verkiezingscampagne heeft gedaan? 

 

Art. 67 lid 3 GW: de leden stemmen zonder last, hij is niet gebonden. Hij is het dus niet 

verplicht aan zijn kiezers. 

 

b. Is de Tweede Kamer, en daarmee van Slochteren als Tweede Kamerlid, gebonden 

aan de uitslag van het referendum? Met andere woorden: wat voor soort 

referendum kennen wij in Nederland en waar zijn de regels hieromtrent 

vastgelegd? 

 

Het referendum heeft slechts een adviserend karakter. Dit staat in art. 3 van de Wet 

Raadgevend Referendum. In Nederland kennen wij een raadgevend, niet bindend 

referendum. Van Slochteren is dus niet verplicht om te luisteren naar de uitslag van het 

referendum. Het is wel gebruikelijk dat de regering luistert naar de uitslag, anders wordt 

dit ook wel ‘politieke zelfmoord’ genoemd, omdat ze hier de stem van het volk negeren. 

 

Van Slochteren is het uiteraard niet blij met de uitslag van het referendum. Bovendien 

vindt hij dat het referendum niet voldeed aan de minimale kwaliteitseisen voor referenda. 

. Burgers wisten niet waarover ze stemden’. 

 

c. Lees het artikel van Voermans over referenda, dat is opgenomen in de reader. Ga, 

aan de hand van dit artikel, na om wat voor soort eisen het dan zou moeten gaan.  

 

• Alle deelnemende individuen moeten een basiskennis hebben van de zaken die 

aan de orde zijn. 

• Alle groepen en klassen moeten op gelijke voet invloed uit kunnen oefenen op het 

resultaat. 

• Een referendum mag nooit de burgerlijke of politieke (grond)rechten van groepen 

of individuen bedreigen. 

• Alleen wanneer voldoende kiezers erom vragen wordt er een referendum 

georganiseerd. 

 

Opgave 6 

De rol van de Koning is de afgelopen anderhalve eeuw enorm veranderd. Zo heeft hij 

flink aan invloed ingeboet. Toch zijn er momenten dat hij –formeel en informeel- invloed 

kan uitoefenen. 

 

a. Hoe uit zich de veranderde rol van de Koning in de terminologie die gebruikt 

wordt in de Grondwet? 
 

Bij een ‘Koninklijk besluit’ moet naast de Koning ook de minister tekenen (art. 82 

lid 1 GW). 
 

b. Uit de Grondwet volgt dat de Koning onschendbaar is. Wie is politiek 

verantwoordelijk voor wat de Koning heeft gedaan of juist niet heeft gedaan? En 

waar in de Grondwet is dit geregeld? 
 

De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk (art. 42 lid 2 GW).  

 

De invloed van de Koning deed zich in het verleden misschien nog wel het meest 

zichtbaar gelden bij de kabinetsformatie: de vorming van een nieuwe regering. Maar ook 

hier is het staatsrecht in beweging.  
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c. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de (in)formatieprocedure en welke 

gevolgen heeft dit gehad voor de rol van de Koning? 
 

Procedure kabinetsformatie: 

1. Voorafgaand aan de verkiezingen biedt het kabinet ontslag aan maar ze worden 

aangehouden tijdens de formatieprocedure.  

2. Verkiezingen 

3. Kamervoorzitter roept fractievoorzitters bijeen en dan wordt een informateur 

aangewezen die gaat onderzoeken welke partijen met elkaar kunnen samenwerken. 

4. Art. 139a RvO TK, kamer komt bijeen en moet vergaderen over de verkiezingsuitslag 

en er wordt een informateur aangewezen. De informateur kijkt welke partijen met elkaar 

kunnen samenwerken en de meerderheid kunnen vormen. Er wordt een regeerakkoord 

opgesteld onder leiding van de informateurs waarin het beleid wordt vastgelegd. 

5. Door de kamer wordt er een formateur(s) aangewezen. De formateur wijst samen met 

de leiders van de partijen de ministers en de staatssecretarissen aan. Art. 46 lid 1 jo art. 

48 GW.  

6. Het oude kabinet wordt ontslagen, het nieuwe kabinet wordt benoemd.  

7. Vergadering met de Tweede Kamer  

 

Verschil tussen de oude en de nieuwe procedure: De bijeenroeping van de 

fractievoorzitters, de benoeming van de informateur en de formateur werd door de 

Koning gedaan. De kamer doet dit tegenwoordig zelf. De Koning heeft daar nu niets meer 

over te zeggen.  
 

Opgave 7 

Hoeksteen van ons parlementaire stelsel is dat ministers (en staatssecretarissen) 

verantwoording afleggen aan het parlement. Hierbij zijn de parlementaire 

controlebevoegdheden van cruciaal belang. 

 

a. Leg – onder verwijzing naar de relevante (grond)wetsartikelen – uit wat de 

inlichtingenplicht, het interpellatierecht en het vragenrecht inhouden. 

 

Inlichtingenplicht: Ministers en staatssecretarissen geven de Kamers de door de een of 

meerde leden verlangende inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het 

belang van de staat (art. 68 GW).  

Interpellatierecht: Als een lid een vraag heeft over een onderwerp dat vreemd is aan de 

orde van de dag, kan hij aan de Kamer verlof vragen tot het houden van een 

interpellatie. Als er meer dan 30 leden instemmen, is de minister waaraan de interpellant 

zijn vragen wilt stellen verplicht om te komen, anders niet. De interpellant mag twee 

keer aan het woord komen, de overige personen maar één keer. (art. 133 RvO TK) 

Vragenrecht: Het recht van de leden van de Staten-Generaal om in de Kamer de minister 

vragen te stellen (art. 68 GW & art. 133 Rvo TK).  

 

Een ander controlemiddel betreft het instellen van een parlementaire enquête. Zie 

hierover o.m. de Wet op de parlementaire enquête. 

 

b. Stel dat Kamerlid Thierry Baudet een parlementaire enquête wil laten houden over 

het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Kan de Forum 

voor Democratiefractie dat dan zelf regelen? 

 

Thierry Baudet kan hier niet zelf voor zorgen. Hij kan het wel voorstellen aan de 

Kamer, als een meerderheid instemt dan kan de enquête plaatsvinden (art. 70 GW). 

 

c. Waarom wordt het houden van een parlementaire enquête als een ‘zwaar middel’ 

gezien? 
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Omdat het gevaren oplevert voor de positie van bewindslieden, de ministers zouden 

hierdoor kunnen opstappen (art. 2 jo art. 14 WPE). Mensen zijn verplicht om mee te 

werken. Daarbij kunnen er ook dwangmiddelen worden ingezet (art. 25 t/m 29 WPE). In 

het ergste geval kunnen mensen gegijzeld worden. 
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E. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat literatuur: hoofdstuk 

1 
 
Introductie 

Het begrip staat: een benadering 

Een staat die door een gemeenschap wordt gevormd, heeft een gemeenschappelijke 

cultuur, tevens is zij een rechtsgemeenschap. Dat betekent dat de belangrijkste 

waarden in door dwang te handhaven leefregels zijn neergelegd. De staat is een 

organisatie die boven andere organisaties gezag uitoefent op een effectieve manier over 

een gemeenschap op een bepaald grondgebied. Wat betreft erkenning door andere 

staten is dit geen vereiste, maar wel een belangrijke indicatie dat de staat effectief gezag 

uitoefent. 

 

Kenmerkend voor de staat is de mogelijkheid van toepassing van dwang ter handhaving 

van de gemeenschapsnormen. De staatsrechtelijke gedragsregels van de allerhoogste 

organen kunnen echter niet door dwang worden gehandhaafd, omdat er geen hogere 

organen zijn die schending van die regels kunnen corrigeren.  

 

Binnen een staat hebben één of meerdere organen het gezag om dwang uit te oefenen. 

De regels die betrekking hebben op de organisatie van deze gezaghebbende organen 

vormen de rechtsregels die het staatsrecht worden genoemd. Historische processen 

hebben de organisatie van de gezaghebbende organen bepaald, waardoor het staatsrecht 

overal verschillend is. Kenmerkend voor het gezag van de West-Europese landen in de 

Middeleeuwen was het persoonlijk recht van de vorst. Het gezag kon in een 

huwelijksgemeenschap of erfenis worden overgedragen. Hetzelfde gold voor het gezag 

van de adel.  

 

De rechtvaardigheid van gezag werd steeds meer in twijfel getrokken met de opkomst 

van een klasse die de sociale bescherming van de gezagsdragers steeds minder nodig 

had; kooplieden en burgers. Deze verandering kan worden geplaatst aan het begin van 

de zestiende eeuw. In die tijd gaf Machiavelli in ‘De Vorst’ (1513) adviezen over hoe 

een gezagdrager op moest treden, niet om zijn persoonlijke grootheid te verhogen, maar 

om de eenheid van Italië te bewerkstelligen. De vorst wordt orgaan en symbool van de 

staat. In tegenstelling tot de Middeleeuwen, waar de vorst de drager van de cultuur van 

zijn land was, werd de vorst in de zestiende eeuw het symbool daarvan. Werd de kloof 

tussen vorst en cultuur te groot, dan dreigde de vorst te worden verwijderd. Daarnaast 

maakte de middeleeuwse gemeenschap als basis van de maatschappij, ruimte voor het 

individu.  

 

Om gezag in een maatschappij van vrije individuen te aanvaarden, moet volgens de 

theorie van Rousseau in zijn ‘Contrat social’ gerealiseerd worden dat het onmisbare 

gezag alleen bestaat omdat de individuen het accepteren. De theorie van het contrat 

social brengt gezag en vrijheid samen, omdat het gezag uit de vrijheid is afgeleid. 

 

De theorie van Rousseau is van belang omdat de staat de gemeenschap en het individu 

in één normenstelsel moet verenigen. In het staatsrecht moet altijd een compromis 

worden gezocht tussen de vrijheid van het individu en de dwang van de gemeenschap. 

Door de hedendaagse ethische eis van gelijkwaardigheid van de mens, valt een deel 

van de vroegere problematiek betreffende de waarde van de staatsvormen als monarchie 

en oligarchie weg, omdat die met het gelijkheidsbeginsel onverenigbaar zijn. 

  

Staatsmachtsverdeling over verschillende organen 

De directe democratie is voor de meeste hedendaagse gemeenschappen niet haalbaar 

omdat de moderne staat niet bestuurd kan worden door overleg in een vergadering van 

alle meerderjarige burgers. Bij een zo grote hoeveelheid mensen voelt niemand zich 
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verantwoordelijk voor de genomen besluiten, en berusten het bestuur, gezag en de 

uitoefening van dwang uiteindelijk ook bij vertegenwoordigers, gekozen door de burgers. 

Gezagsuitoefening binnen een staat is onvermijdelijk. Prioriteiten moeten worden gesteld 

voor de te nemen beslissingen omdat niet alles tegelijk mogelijk is. Daarbij zijn 

procedure en organisatie onvermijdelijk. Bij een dichtbevolkt land zoals Nederland komt 

vrijwel ieder belang echter in conflict met andere belangen. Inspraak is in dit geval nuttig 

om tegenstellingen aan te tonen, maar een beslissing kan niet uit deze confrontatie van 

tegenstellingen tevoorschijn komen. Welk belang moet prevaleren zal door het gezag 

moeten worden uitgemaakt, en met dwangmaatregelen eventueel in kracht moeten 

worden bijgezet. Het gevaar berust daarin in de mogelijkheid dat het bestuur de macht 

op den duur gaat misbruiken op een wijze die de meerderheid van de burgers niet 

aanstaat. Om dit gevaar te ontkomen is het gezag verdeeld over verschillende organen, 

die ieder slechts een deel van het gezag kunnen uitoefenen, waardoor de organen elkaar 

nodig hebben. Op deze manier houden de organen elkaar in evenwicht, een stelsel dat 

het stelsel van checks and balances, wordt genoemd. 

 

In 1748 introduceerde Montesquieu in zijn boek ‘De L’Esprit des Lois’ de scheiding van 

machten, waarbij er drie organen in de staat bestaan: de wetgevende macht, de 

uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Deze organen hebben ieder een eigen 

functie en zijn onafhankelijk van elkaar. Deze leer van de trias politica gaat ervan uit 

dat door de scheiding van de drie functies de burger het beste gediend is.   

 

De taak van de uitvoerende macht in de tijden van Montesquieu berustte slechts op het 

uitvoeren van wetten, maar is vandaag de dag veel breder dan alleen dat. Bij de regering 

berust hedendaags ook nog een zelfstandige taak omtrent het maken van beslissingen 

waarover de wet niets zegt. Ook zijn de functies van de staatsorganen niet meer strikt 

gescheiden. De regering en parlement stellen samen wetten vast en de regering staat bij 

uitoefening van het bestuur onder voortdurende controle van het parlement. Daarnaast 

bestaat de centrale overheid uit een samenstelsel van organen, die elkaar nodig hebben 

om te regeren.  

 

Een andere taakverdeling van het gezag bestaat in een territoriale splitsing. Een deel 

van de bevoegdheden worden verleend aan regionale overheden, waardoor de centrale 

overheid niet alle bestuursbevoegdheid heeft. Vrij vergaande bevoegdheden worden 

verleend aan gemeentelijk en provinciale organen, waarbij centrale bemoeienis echter 

niet is uitgesloten.  

 

Democratische staatsorganisatie: grondregels 

De eerste grondregel die aan onze staatsrechtelijke praktijk en aan ons wettelijk systeem 

ten grondslag ligt is: geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet. Deze 

grondregel wordt ook wel aangeduid als het legaliteitsbeginsel. In deze eerste 

grondregel is vastgelegd dat de rechter en het bestuur beide de bevoegdheid dwang uit 

te oefenen slechts mogen gebruiken voor zover de wet of Grondwet dat toestaat. Dit om 

machtsmisbruik te voorkomen. Iedere met dwang gepaarde overheidshandeling van het 

bestuur of de rechterlijke macht is gebonden aan een wettelijke grondslag. Executieve en 

rechter mogen alleen voor zover dat wettelijk wordt toegestaan handelen en de 

wetgevende macht bepaalt de grenzen van de bevoegdheid van het bestuur en de 

rechterlijke macht. 

 

De tweede grondregel die direct voortvloeit uit de gedachte dat bevoegdheid zonder 

controle niet kan bestaan, luidt: niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder 

verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaat. Dit 

wordt ook wel de verantwoordingsplicht genoemd. De verantwoordingsplicht is 

aanvullend op de eerste grondregel omdat ook voor het uitoefenen van bevoegdheid 

verantwoording moet worden afgelegd. In Nederlands recht vinden we veelal 

openbaarheid van de ambtshandeling, in plaats van een verantwoordingsplicht.  
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Er zijn veel vormen van verantwoordingsplicht van en controle op overheidsorganen: 

• Bestuurlijke organen moeten zich verantwoorden tegenover vertegenwoordigde 

organen. Dit wordt politieke verantwoordingsplicht genoemd. De 

verantwoordingsplicht betreft het eigen handelen en nalaten, maar strekt zich ook 

uit tot het functioneren van ambtelijke diensten die in het bestuursorgaan 

ondergeschikt zijn; 

• Ambtenaren die bepaalde bevoegdheden hebben moeten zich verantwoorden bij 

hun chefs, wat bekend is als ambtelijke ondergeschiktheid. De chefs zijn 

verantwoordelijk voor de instructies die zij aan de ambtenaren hebben gegeven. 

Slechte taakvervulling van ambtenaren kan leiden tot disciplinaire maatregelen. 

Ministers en staatssecretarissen zijn niet onderworpen tot deze disciplinaire 

maatregelen omdat zij geen gewone ambtenaren zijn; 

• De regering heeft bevoegdheid toezicht te houden op het beleid van 

gemeentelijke, provinciale of zelfstandige organen. Preventief toezicht betekent 

dat een lager bestuursorgaan voor een bepaalde handeling goedkeuring moet 

vragen aan een hoger orgaan. Repressief toezicht houdt in dat een hoger 

orgaan een besluit van een lager orgaan ongedaan kan maken;  

• Wanneer een strafbepaling de gedragingen van een gezagdrager strafbaar stelt is 

sprake van strafrechtelijke verantwoordelijkheid; 

• Beroep kan worden ingesteld bij een onafhankelijke rechter, zij het dat meestal 

eerst bij het betrokken bestuursorgaan bezwaar moet worden gemaakt tegen het 

besluit; 

• Is er een speciale beroepsmogelijkheid aanwezig, dan is de burgerlijke rechter 

in staat om ambtshandelingen te toetsen aan art. 6:162 BW, onrechtmatige daad;  

• De rechter controleert ook op zekere wetgevende organen. Hoewel de rechter niet 

mag beoordelen of een formele wet in strijd is met de Grondwet (art.120 GW) 

mag hij wel lagere regelingen aan hogere, inclusief de Grondwet, toetsen. Volgens 

art. 94 GW mag hij ook wetten aan bepaalde bepalingen van verdragen toetsen.  

Daarnaast mag de rechter beoordelen of bepaalde organen binnen de grenzen van 

hun competentie zijn gebleven. Is dit niet het geval, dan kan de rechter de 

betrokken bepaling onverbindend verklaren. 

 

Rechtsstaat en democratie  

Een rechtsstaat is een staat waarvan de organisatie erop is gericht dat burgers 

beschermd zijn tegen machtsmisbruik door de staat zelf. De waarborgen die zich hebben 

ontwikkeld tegen machtsmisbruik door staatsorganen zijn: 

• De erkenning dat individuen en particuliere instellingen een staatsvrije sfeer 

toekomt;  

• De algemene regel waarin de bevoegdheid van een bestuur wordt omschreven die 

op een bezwarende manier voor de burger optreedt, wat rechtszekerheid 

bevordert en voorkomt dat burgers ongelijk worden behandeld; 

• De vaststelling door andere organen van regels waarin bevoegdheden van een 

staatsorgaan zijn omschreven. Op die manier kunnen organen hun eigen 

bevoegdheden niet veranderen; 

• De beslissing van een onafhankelijke en onpartijdige rechter over geschillen 

tussen burger en staat.  

 

Een democratie is een staatsvorm die gelijkwaardigheid van burgers als uitgangspunt 

neemt wat betreft hun invloed op het staatsbestuur en hun bescherming tegen de staat. 

Het volk bezit het oppergezag. Ondenkbaar voor een democratie zijn vrije en geheime 

verkiezingen met redelijke tussenpozen voor de wetgevende macht. Wanneer de leider 

van de uitvoerende macht rechtstreeks wordt gekozen, zoals in de Verenigde Staten, 

spreken we van een presidentieel stelsel. Wanneer slechts sprake is van verkiezing 

van een parlement, zoals in Nederland, spreken we van een parlementair stelsel.   
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F. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat literatuur: hoofdstuk 

2 
 

Bronnen 

De Grondwet, gewoonterechtelijke regels en een aantal geschreven regelingen in de 

vorm van wetten of algemene maatregels van bestuur zijn de bronnen van het 

staatsrecht.  

 

De Grondwet: de geschiedenis 

De Unie van Utrecht van 1579 was de eerste Nederlandse staatsregeling. Het was een 

verdrag gesloten tussen een aantal soevereine provincies waarbij zij hun soevereiniteit 

aan een centraal gezag overdroegen, ter willen van een gemeenschappelijke zaak.  

 

In 1789 gaf de Bataafse Republiek zich een grondwet. In 1815 werd deze Grondwet 

vervangen met de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, ten gevolge van 

samenvoeging met België en de verheffing van de Soevereine Vorst tot Koning. Deze 

Grondwet is nog altijd van kracht.  

 

Inmiddels zijn al talrijke wijzigingen aangebracht in de Grondwet. De wijzigingen van 

1840 en 1848 brachten in het bijzonder de invoering van respectievelijk de 

strafrechtelijke en de politieke verantwoordelijkheid van de ministers. Daarnaast hebben 

de wijzigingen van 1887, 1917 en 1922 ervoor gezorgd dat de Nederlandse staat 

hedendaags een algemeen kiesrecht heeft. De laatste integrale en systematische 

herziening van de Grondwet vond plaats in 1983. Deze grondwetsherziening past de 

tekst aan de ontwikkeling van de praktijk, gewoonterecht en jurisprudentie aan. Het 

proces van grondwetsherziening gaat onverminderd verder. 

 

De Grondwet: betekenis voor het staatsrecht 

Door de herzieningen van de Grondwet in 1983 zijn het beeld dat de Grondwet van 

organen van de staat en hun bevoegdheden geeft, en het beeld dat de staatsrechtelijke 

werkelijkheid aan de toeschouwer verleend, verkleind. Over de verhouding van 

parlement en regering is in de Grondwet weinig te vinden. Ook bevat de Grondwet geen 

regelgeving over bijvoorbeeld de ontslagaanvraag van een minister, het aangeboden 

ontslag van de minister-president aan de Koningin op de dag van Tweede 

Kamerverkiezingen of de procedure die bij kabinetsvorming moet worden gevolgd. De 

vraag rest nu of wij een Grondwet moeten hebben die geen volledig beeld van het 

Nederlands staatsrecht geeft. 

 

Onze Grondwet wordt ook wel een ‘rigid constitution’ genoemd, omdat een  grondwet 

moeilijker te wijzigen is dan een gewone wet. Zo is er voor grondwetswijzigingen een 

speciale meerderheid van de Eerste en de Tweede Kamer vereist. Wanneer een 

staatsregeling grotendeels in gewone wetten is opgeschreven die dus makkelijker te 

wijzigen zijn, zoals bij de Britse staatsregeling het geval is, spreekt men van een 

‘flexible constitution.’ 

 

De Grondwet: inhoud en systeem 

Het eerste hoofdstuk van de Grondwet bevat een opsomming van de grondrechten, de 

onvervreemdbare rechten van de mens en van de burger. Het tweede hoofdstuk 

omschrijft wat men onder de regering moet begrijpen, namelijk dat het een 

samengesteld orgaan is waarvan de onderdelen de Koning en de ministers zijn. In het 

derde hoofdstuk wordt de Staten-Generaal beschreven, die uit twee kamers bestaat. 

Hoofdstuk vier geeft regels over de organisatie en bevoegdheden van de Raad van State, 

de Algemene Rekenkamer en het ambt van Nationale ombudsman. Hoofdstuk vijf regelt 

de functies van de belangrijkste staatsorganen. Het zesde hoofdstuk geeft regels over de 

algemene rechtspraak, en het zevende hoofdstuk bevat regels met betrekking tot 
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provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Als laatste bevat 

het achtste hoofdstuk de regels over de herziening van de Grondwet.  

 

De Grondwet biedt geen uitputtende regeling, maar beginselen die een grondslag voor 

wetgeving en bestuur moeten zijn. In vele gevallen zullen de grondslagen in lagere 

wetgeving uitgewerkt moeten worden.  

 

Zodra de grondwetgever het woord ‘wet’ gebruikt, bedoelt hij de formele wet, 

vastgesteld door de regering en de Staten-Generaal volgens art. 81 Grondwet, en in het 

Staatsblad bekend gemaakt volgens art. 88 Grondwet en art. 3 sub a 

Bekendmakingswet. De grondwetgever gebruikt drie soorten termen om aan te geven 

dat een uitwerking van nadere regelgeving door lagere wetgevers mogelijk moet zijn op 

grond van delegatie van de formele wetgever: 

• ‘Bij of krachtens de wet’ geeft aan dat de wetgever aan een lagere wetgever 

mag delegeren om gevallen uit te werken, maar geeft de wetgever zelf ook de 

optie om van de delegatie af te zien; 

• Het gebruik van het werkwoord ‘regelen’ of het zelfstandig naamwoord ‘regels’ 

geeft aan dat de formele wetgever lagere wetgevers bevoegd kan verklaren om 

uitwerkingsregels van de Grondwet te geven. Wederom mag de formele wetgever 

zelf ook de totstandkoming van een uitwerking van het grondwettelijk beginsel 

voorzien; 

• ‘Uit kracht van een wet’ komt alleen voor in art. 104 en duidt aan dat voor 

rijksbelastingen een formele wet nodig is en dat de formele wetgever alleen met 

grote terughoudendheid mag delegeren. 

 

Bovengenoemde termen kunnen ook in formele wet of lagere regelingen voorkomen. Met 

‘bij of krachtens de wet’ in de formele wet wordt bedoeld dat de regering bij algemene 

maatregel van bestuur de wet nader kan uitwerken, maar de uitwerking ook kan 

subdelegeren aan een minister of gemeenteraad. De woorden ‘regels’ of ‘regelen’ hebben 

buiten de Grondwet niet dezelfde betekenis.  

 

Als de grondwettelijke terminologie delegatie toestaat op een bepaald terrein betekent 

dat niet dat een lagere regelgever zelfstandig een regeling kan treffen. De lagere 

regelgever is wat betreft zijn regelingsbevoegdheid afhankelijk van de beslissing van de 

formele wetgever. 

 

Ongeschreven recht 

Over regels die niet in de Grondwet staan bestaan toch algemeen aanvaarde, 

ongeschreven regels, die deel uitmaken van het ongeschreven staatsrecht. Als een 

ongeschreven regel niet in de staatsrechtelijke praktijk wordt toegepast, mag men het 

bestaan van de regel niet aannemen. Er is pas sprake van een ongeschreven rechtsregel 

als de regel wordt toegepast in de staatsrechtelijke praktijk én er een rechtsovertuiging 

bestaat bij de betrokkenen dat zij volgens die praktijk behoren te handelen. Een 

voorbeeld van een ongeschreven staatsrechtelijke regel die tevens centraal staat in ons 

parlementaire stelsel is de vertrouwensnorm. Deze regel houdt in dat het kabinet 

waaraan of de minister aan wie het parlement het vertrouwen heeft opgezegd, zijn 

ontslag moet aanbieden.  

 

Andere bronnen van het staatsrecht 

Om te weten wat de andere bronnen van het staatsrecht zijn, moet eerst worden 

geweten welk gebied van het recht inhoudelijk tot het staatsrecht gerekend kan worden.  

Het staatsrecht omvat de geschreven en ongeschreven rechtsregels die de  samenstelling 

en de functionering van de staat, hun bevoegdheden en onderlinge verhouding regelen, 

en het omvat bepaalde fundamentele normen over de verhouding van burgers tot de 

overheid. Een aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn hierbij van 

belang en de Grondwet eist zelfs dat sommige onderwerpen bij de wet geregeld worden. 

Zulke wetten noemt men ook wel organieke wetten, en behoren tot de bronnen van 
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het staatsrecht. Belangrijke voorbeelden zijn de Kieswet en de Algemene wet 

bestuursrecht.  

Een regeling waarover de Grondwet ook niet spreek en die voor ons staatsrecht van 

grote betekenis is, is het koninklijk besluit waarbij het reglement van orde voor de 

ministerraad is vastgesteld, op 2 maart 1994. Ook hebben de Eerste en de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal ieder hun reglement van orde hebben vastgesteld.  

 

De staatsrechtelijke band met Aruba, Sint-Maarten en Curaçao 

De verhouding tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt geregeld in het 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, een document dat door de betrokken 

landen is opgesteld. Door de aanvaarding is het Statuut een document van intern 

staatsrecht van het Koninkrijk geworden.  

 

Betekenis van internationaal recht in het staatsrecht 

De staat is soeverein, wat betekent dat hij niet gebonden is aan door anderen gestelde 

rechtsregels, tenzij de staat zich vrijwillig ergens aan bindt. Alleen organen van de staat 

kunnen bindende beslissingen nemen ten aanzien van burgers. Vrijwillige bindingen van 

de staat op lange termijn hebben internationale en bovennationale organisaties doen 

ontstaan, die delen van de staatstaak hebben overgenomen, ook ten aanzien van 

burgers. Het Koninkrijk der Nederlanden is ingebed in de Verenigde Naties (VN), 

opgericht in 1945 door het Handvest van de VN en als doelstelling heeft de internationale 

vrede en veiligheid te handhaven. De Veiligheidsraad van de VN is in staat om 

bindende besluiten te nemen.  

 

In het kader van de VN zijn belangrijke verdragen voor ons land tot stand gekomen:  

• Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (1966); 

• Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966); 

• Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie (1966); 

• Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

(1979); 

• Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling 

of bestraffing (1984); 

• Verdrag inzake de rechten van het kind (1989). 

 

Een belangrijke voorloper van deze verdragen vormde de Universele verklaring van 

de rechten van de mens uit in 1948. 

 

Naast inbedding in de VN, is Nederland ook lid van de Raad van Europa, waarvan het 

comité van ministers het orgaan is dat optreedt namens de Raad van Europa. Ook in het 

kader de Raad van Europa zijn belangrijke verdragen voor ons land tot stand gekomen: 

• Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, gesloten in 1950 te Rome; 

• Europees Sociaal Handvest, gesloten in 1961 en herzien in 1996. 

 

Daarnaast is ons land ook partij bij het Noord-Atlantisch Verdrag (NAVO-verdrag). . 

Als gevolg van het NAVO-verdrag zal een gewapende aanval tegen een of meer van de 

leden als een aanval tegen alle leden worden beschouwd door op te treden op een wijze 

die nodig geacht wordt, om de veiligheid van het Noord-Atlantische gebied te herstellen 

en te handhaven. 

 

Tot slot is Nederland ook nog lid van de Europese Unie (EU). Het Europese recht wordt 

in Nederland rechtstreeks toegepast, met voorrang boven de nationale wet en de 

Grondwet. Nederlandse wetgeving vloeit rechtstreeks voort uit Europese verplichtingen 

en Nederlandse bestuursorganen zijn gebonden aan het Europese recht.  
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G. Bestuursrecht: hoorcollege 1 
 

Bestuurden en het bestuur 

Het eerste hoorcollege vormt een inleiding op het vak bestuursrecht. Vandaag zullen we 

het hebben over het bestuur en de bestuurden (degenen die bestuurd worden). Er wordt 

ingegaan op het begrip “bestuursorgaan” en de soorten bestuursorganen die er zijn. 

Daarnaast gaan we kijken naar degenen die bestuurd worden; de burgers. Dit is de 

groep die al snel wordt getroffen door verschillende overheidsbesluiten, waartegen in 

rechte opgekomen kan worden. Of je daadwerkelijk toegang hebt tot de bestuursrechter 

hangt ervan af of je wel of geen belanghebbende bent. Dit wordt ook besproken in het 

college. 

 

Definitie van bestuursrecht 

Bestuursrecht kan worden omschreven als het recht voor, van en tegen het 

overheidsbestuur. De overheid is bevoegd gemaakt om het algemeen belang te dienen. 

De overheid kan eenzijdig maatregelen nemen die voor anderen rechtsgevolgen hebben. 

Het bestuursrecht streeft naar een goed geordende samenleving, waarin de overheid 

iedereen eerlijk behandelt. Daarnaast is het bestuursrecht ook een beschermende factor 

binnen het recht. De instantie die macht uitoefent moet zich hierbij houden aan regels. 

Het bestuursrecht ziet er ook op toe dat regels die door bestuursorganen worden 

ingesteld teniet kunnen gaan wanneer deze regels niet rechtsgeldig zijn. Daarnaast gaat 

dit rechtsgebied over de middelen die je als burger tegen de overheid kunt inzetten op 

het moment dat je het gevoel hebt oneerlijk behandeld te zijn. 

 

Het bestuur 

Heel simpel gezegd geldt het bestuursrecht daar waar bestuursorganen besturen. We 

kennen in Nederland de trias politica. Dit wil zeggen dat er een machtenscheiding is 

tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten. Het bestuursrecht geldt daar 

waar bestuursorganen besturen. Al snel rijst de vraag wie deze bestuursorganen dan 

zijn. 

 

Het antwoord is te vinden in artikel 1:1 lid 1 van de Awb. Artikel 1:1 lid 1 sub a merkt als 

bestuursorgaan aan ‘het orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 

ingesteld’. Voorbeelden van zulke rechtspersonen zijn de staat en de provincie; deze 

hebben rechtspersoonlijkheid gekregen via het BW. De bestuursorganen van deze 

rechtspersonen (regering, college van burgemeester en wethouder) noemen we a-

organen. A-organen zijn de meest voorkomende bestuursorganen.  

 

Artikel 1:1 lid 1 sub b Awb merkt verder als bestuursorgaan aan: ‘een ander persoon of 

college, met enig openbaar gezag bekleed’. Dit zijn de b-organen. Er zijn twee soorten 

b-organen te onderscheiden:  

• Een college of persoon die rechtspersoonlijkheid uit de wet heeft verkregen en 

belast is met een publieke taak. Dit zijn vaak stichtingen, of andere soorten 

privaatrechtelijke rechtspersonen.  

• Er is een andere categorie b-organen, die weliswaar iets ingewikkelder is: een 

college of persoon die anderszins bekleed zijn met openbaar gezag. Dit betekent 

dat ze dit gezag niet verkrijgen uit de wet, maar dat ze met het gezag zijn 

bekleed op basis van een materieel criterium. 

 

Er is een reden waarom b-organen interessant zijn. Deze organen zijn, zoals eerder 

gezegd, bekleed met openbaar gezag. Dat wil zeggen dat deze organen bevoegd zijn 

eenzijdig rechten en/of plichten voor een ander in het leven te roepen of bindend vast te 

stellen. Dat betekent dat ze vrij veel macht kunnen uitoefenen, terwijl ze geen onderdeel 

uitmaken van de overheid zoals we deze kennen en soms hun gezag niet eens putten uit 

de wet. Bij b-organen gaat het dus om een materieel criterium (bent u met openbaar 

gezag bekleed?), niet om een formeel criterium zoals bij a-organen. 
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Verder vind je in art. 1:1 lid 2 sub a tot en met sub h Awb een lijstje van organen die 

niet als bestuursorgaan worden aangemerkt. Het is belangrijk dit lijstje er ook bij te 

pakken, voor je te snel besluit dat een orgaan een bestuursorgaan is. Lid 3 van 1:1 Awb 

noemt echter wel weer gevallen waarin de uitgezonderde organen toch als 

bestuursorgaan kunnen worden aangemerkt. Houd dit dus goed in de gaten. 

 

Voordelen van het niet-zijn van een bestuursorgaan 

Het is niet altijd nadelig voor instanties om niet aangemerkt te worden als 

bestuursorgaan. Dit biedt namelijk een aantal voordelen t.o.v. wel-bestuursorganen. 

• Minder toezicht; 

• Men hoeft zich niet te houden aan de Awb, hierin zijn strengere normen voor 

bestuursorganen vastgelegd;  

• Als het geen bestuursorgaan is, kunnen er geen besluiten worden genomen 

waartegen geprocedeerd kan worden bij de bestuursrechter. Men kan niet in 

bezwaar komen (later hierover meer).  

 

Taken van bestuursorganen? 

Wat een bestuursorgaan precies is, is nog altijd een voortdurende discussie. Als echter 

eenmaal vaststaat dat een orgaan een bestuursorgaan is, dan kun je gaan kijken naar 

wat dat orgaan daadwerkelijk doet. Je hebt namelijk verschillende soorten bestuur. 

• Presteren: zoals de naam al zegt, is dit een orgaan dat een bepaalde prestatie 

levert, bijvoorbeeld het verstrekken van uitkeringen. Meestal zijn de 

bevoegdheden van dit soort bestuur begunstigend, bijvoorbeeld de bevoegdheid 

om plaatsen voor de opleiding geneeskunde te vergeven. 

• Afdwingend/handhaven dit is het soort bestuur dat bevoegdheden heeft die 

sterk doen denken aan het strafrecht. Op het moment dat een burger zich niet 

conform de regels gedraagt, zijn er bestuursorganen die dwangsommen of boetes 

mogen opleggen. De bevoegdheden van dit soort bestuur worden vaak 

gecategoriseerd als belastende bevoegdheden. Het verschil tussen begunstigend 

en belastend optreden ligt met name in de rechterlijke toetsing op het moment 

dat de burger bezwaar maakt tegen dat optreden. Bij begunstigende 

bevoegdheden toetst de rechter namelijk veel terughoudender dan bij belastende 

bevoegdheden. 

• Eu-recht uitvoeren: EU-recht wordt steeds belangrijker in de lidstaten van de 

EU. Europese wetgeving wordt steeds meer geharmoniseerd en steeds meer 

toegepast. Hier zijn ook bestuursorganen voor nodig. 

• Schadeveroorzakende besluiten nemen: ook bij dit soort bestuur gaat het 

vaak om belastende besluiten. Het komt er in het kort op neer dat bepaalde 

besluiten van de overheid niet alleen nadelig kunnen zijn voor een burger, maar 

ook daadwerkelijk schade kunnen aanrichten.  

• Privaatrechtelijk handelen: De overheid verstopt zich soms als het ware in een 

privaatrechtelijk rechtspersoon. Belangrijk is dan om na te gaan in hoeverre het 

publiekrecht in die gevallen van toepassing is. 

 

Hoe verkrijgen bestuursorganen hun bevoegdheden? 

In een rechtsstaat staat vast dat de overheid eerst een bevoegdheid tot optreden moet 

hebben, voor ze ook daadwerkelijk mag optreden. Dit is vastgelegd in het zogenoemde 

legaliteitsbeginsel. Dit beginsel stelt dat overheidsoptreden in principe altijd moet 

worden vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften. Je moet als burger in de wet 

terug kunnen vinden dat de overheid daadwerkelijk bevoegd is om te doen wat ze doet. 

 

Je komt er al vrij snel achter dat veel bevoegdheden aan bestuursorganen geattribueerd, 

gedelegeerd of gemandateerd worden. Attributie betekent niks anders dan toebedeling. 

Bij delegatie wordt een bevoegdheid overgedragen, waarbij het ontvangende orgaan 

deze bevoegdheid zelfstandig gaat uitoefenen.  
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Het delegerende orgaan is deze bevoegdheid zelf kwijt, de verantwoordelijkheid ligt bij 

het orgaan waaraan gedelegeerd is. Bij mandaat wordt er ook een bevoegdheid 

overgedragen, maar in dat geval blijft de verantwoordelijkheid liggen bij het orgaan dat 

de bevoegdheid afstaat. Bij de vormen van bevoegdheidsverkrijging is het ook van 

belang om het Europees recht in het achterhoofd te houden, omdat de uitvoering van het 

Eu-recht hiermee verbonden is.  

 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de bovenstaande drie begrippen. 

Bevoegdheidsverdeling is heel belangrijk als je wilt weten hoe een bestuursorgaan aan 

zijn bevoegdheden komt. Soms is dit erg ingewikkeld. Op het moment dat onduidelijk is 

hoe een bestuursorgaan aan de bevoegdheden komt en of de bevoegdheden wel bij dat 

orgaan liggen, ontstaan er grote problemen ten aanzien van het legitimeren van 

bepaalde acties van dat orgaan. 

 

Voorbeeld: BSA  

Heeft de Universiteit Leiden de bevoegdheid om bindende studieadviezen uit te delen? 

Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke rechtspersoon, volgens art. 1.8, lid 2 WHW.  

In art. 7.8b: ‘Studieadvies propedeutische fase’, is het studieadvies geregeld. Het college 

van bestuur is het bevoegde bestuursorgaan geworden om regels op te stellen die op de 

Universiteit Leiden gelden omtrent de bindende studieadviezen. De examencommissie 

beslist namens het Faculteitsbestuur over de studieadviezen (mandaat). 

 

De bestuurden  

Nu we ongeveer weten wie of wat het bestuur is, is het natuurlijk ook belangrijk om te 

kijken naar de vraag wie er eigenlijk bestuurd worden door dat bestuur. Meestal is dat 

een hele grote groep burgers. Een aantal vragen zijn hierbij van belang.  

• Wiens rechtspositie wordt door bestuursorganen bepaald? 

• Wie hebben bestuursrechtelijke bevoegdheden en rechten  

• Wie ondervinden de consequenties van de genomen besluiten? 

• In hoeverre speelt de politieke keuze hierin? 

 

De laatste vraag is een politieke vraag, het antwoord hierop kan per wet verschillen. In 

een ideale situatie zouden eigenlijk alle burgers die zich geraakt voelen het recht hebben 

om voor zichzelf op te komen. Dit is echter praktisch onmogelijk: wanneer iedereen naar 

de rechter zou kunnen stappen, zouden de rechterlijke instanties overbelast raken en zou 

de jurisprudentie onnodig ingewikkeld worden. Er moet wel opgemerkt Worden dat in 

Nederland burgers nog wel vrij ruime mogelijkheden hebben om deel te nemen aan 

bestuursrechtelijke processen. De mogelijkheid hiertoe is bijvoorbeeld ruimer dan in 

Duitsland. 

 

Belanghebbendheid 

Of je mag meedoen in een bestuursrechtelijke procedure, hangt af van de vraag of je 

kunt worden aangemerkt als belanghebbende. Volgens art. 1.2 Awb kunnen 

belanghebbenden ‘natuurlijke personen, rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht 

of privaatrecht en andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke entiteiten’ zijn. 

 

Daarnaast moeten belanghebbenden aan de zogeheten OPERA-criteria voldoen. Het 

belang van de belanghebbende moet:  

• Objectief bepaalbaar; 

• Persoonlijk; 

• Eigen belang; 

• Rechtstreeks en; 

• Actueel zijn.  
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Een aantal van deze criteria zijn nader ingevuld door jurisprudentie. Zo is het 

zichtcriterium een in de jurisprudentie ontwikkeld criterium. Ook de vraag of je mag 

procederen tegen subsidieverlening aan een concurrent is beantwoord in jurisprudentie. 

Hier gaan we voor nu verder niet op in. 

 
Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol 

Openbaar gezag wordt toegekend bij wettelijk voorschrift. Een uitzondering: daar waar 

privaatrechtelijke organisaties zich bezighouden met het verstrekken van geld en dus 

begunstigend optreden. Hierbij kan het zijn dat er geen openbaar gezag is toebedeeld. 

 

Stichting Silicose arrest 

Het arrest gaat over mijnwerkers die in de mijnen hebben gewerkt en onder 

overheidstoezicht stonden. Achteraf bleek dat deze mijnwerkers stoflongen kregen, een 

ziekte waaraan je uiteindelijk kan overlijden. De overheid richtte toen een stichting op 

waarin overheidsgeld werd gestopt. Deze stichting hield zich toen bezig met het 

verstrekken van uitkeringen aan de gedupeerden. Op het moment dat een van de ex-

mijnwerkers een uitkering werd geweigerd, ging hij hiertegen in bezwaar. De vraag was 

nu of de stichting aangemerkt kon worden als bestuursorgaan, nu het een 

privaatrechtelijke rechtspersoon was zonder een in de wet omschreven taak en dus niet 

direct een overheidsorgaan. De bestuursrechter besliste uiteindelijk dat dit wel het geval 

was. De discussie over de vraag of stichtingen bestuursorganen zijn, duurt echter nog 

steeds voort.  

 

Er zijn echter uit dit arrest twee criteria voortgekomen. Om te kwalificeren als een b-

orgaan moet er aan de volgende eisen voldaan zijn:  

• Het orgaan moet in overwegende mate (twee derde) gefinancierd worden vanuit 

kassen van a-bestuursorganen → financieel criterium. 

• De criteria op grond waarvan het geld wordt verstrekt, moeten in beslissende 

mate worden bepaald door a-bestuursorganen → inhoudelijk criterium. 

 

Kortom, er moet sprake zijn geld en invloed, en dit hoeft niet te komen van hetzelfde 

bestuursorgaan. 
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H. Bestuursrecht: hoorcollege 2 
 

Het presterende bestuur 

Deze week gaan we het hebben over verschillende soorten bestuurshandelingen. We 

gaan kijken naar het presterende bestuur. Waarom beginnen we daar en niet bij het 

dwingende bestuur (de overheid die wetten uitvaardigt over wat wel en niet mag)? De 

reden daarvoor is dat begunstigend optreden van de overheid naar de burgers toe veel 

vaker voorkomt, zeker in een verzorgingsstaat als Nederland, en veel belangrijker is dan 

aanvankelijk wordt gedacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan DUO die studiefinanciering 

toekent aan studenten of aan toeslagen die door de overheid aan de burgers worden 

uitgekeerd. Een van de belangrijkste bestuurshandelingen is het uitvaardigen van 

besluiten. Eerst gaan we kijken naar het begrip “besluit”: wat zijn de criteria om van een 

besluit te kunnen spreken? Vervolgens gaan we dieper in op beleidsregels, beschikkingen 

en andere soorten besluiten zoals algemeen verbindende voorschriften.  

 

Wanneer is een overheidshandeling een besluit? 

Als jurist wil je het overheidsoptreden graag zo precies mogelijk indelen om zo orde te 

creëren in de enorme hoeveelheid bestuurshandelingen.  

 

De eerste indeling is de indeling in besluiten en geen besluiten. De definitie van besluit 

vind je in art. 1:3 lid 1 Awb. Om te spreken van een besluit moet het gaan om een 

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling. Het in het vorige college behandelde begrip bestuursorgaan is dus 

wederom van groot belang. In dit schema zijn dus alleen publiekrechtelijke 

rechtshandelingen (rechtsonder) besluiten.  

We gaan even alle criteria na. Het begrip schriftelijk houdt puur in dat het besluit niet 

mondeling mag zijn gemaakt. Een mondelinge mededeling is dus geen besluit. 

Schriftelijk kan ook inhouden dat een besluit via de digitale weg bekend is gemaakt. 

Daarnaast is in jurisprudentie bepaald dat een stempel van goedkeuring op etenswaren 

ook een voorbeeld is van een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan (in dit geval de 

Voedsel en Waren autoriteit). 

 

Bij het begrip bestuursorgaan hebben we vorige week uitgebreid stilgestaan. Is er geen 

sprake van een bestuursorgaan, dan kan er ook geen sprake zijn van een besluit. 

 

Een rechtshandeling is een handeling met een beoogd rechtsgevolg. Het gaat dan 

dus niet om feitelijke handelingen. Als de burgemeester boot doopt is dit bijvoorbeeld 

een feitelijke handeling door een bestuursorgaan. Om te kunnen spreken van een 

rechtshandeling moet er iets in de wereld van het recht veranderen bij een rechtssubject. 

Het laatste gedeelte, dat het rechtsgevolg beoogd moet zijn, is uitermate belangrijk. Stel 

je nu het volgende voor: op het moment dat je 18 jaar wordt, heb je stemrecht. Je wordt 

echter niet 18 met het doel om stemrecht te kunnen hebben.  

Het rechtsgevolg (dat je mag gaan stemmen) is er dus wel, maar het is niet beoogd. Het 

18 worden op zich is een bloot rechtsfeit en geen rechtshandeling. 

 

Het is ook belangrijk dat de rechtshandeling publiekrechtelijk is. Als een overheid 

computers inkoopt bij een bedrijf en daarvoor een koopovereenkomst sluit, gaat het niet 

om een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit komt doordat iedereen in principe een 

koopovereenkomst kan sluiten, het is niet per se een handeling waar alleen een 

bestuursorgaan bevoegd voor is. Het gaat hier om een civielrechtelijke rechtshandeling. 

Een publiekrechtelijke rechtshandeling vindt haar basis meestal in de wet, maar het is 

ook belangrijk dat niet iedereen zomaar die bevoegdheid kan uitoefenen. Het moet dus 

gaan om een exclusief aan het bestuursorgaan toekomende bevoegdheid. 
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Indeling van besluiten 

Nu we hebben gezien welke handelingen van de overheid gekwalificeerd kunnen worden 

als besluiten, kunnen we deze besluiten verder indelen.  

 

Je ziet een indeling in ‘beschikkingen’ en ‘besluiten van algemene strekking’. Een besluit 

van algemene strekking is een besluit dat in principe geldt voor iedereen en niet is 

geadresseerd aan een concrete groep. Binnen de groep van besluiten van algemene 

strekking kun je algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en overige 

(concretiserende) besluiten van algemene strekking onderscheiden.  

 

Een algemeen verbindend voorschrift is in principe bindend voor iedereen. Een 

beleidsregel lijkt soms op een algemeen verbindend voorschrift, maar toch zijn er grote 

verschillen. Een beleidsregel is een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde 

een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de af te wegen belangen, de vaststelling 

van feiten, of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid 

van een bestuursorgaan (aldus art. 1:3 lid 4 Awb). Een beleidsregel bindt in principe 

alleen het bestuur. Een beleidsregel richt zich primair tot ambtenaren. Burgers kunnen 

niet door een beleidsregel tot iets worden gedwongen. Wat burgers wel kunnen, is een 

beroep doen op de beleidsregel in een rechtszaak. In de onderstaande tabel is het 

onderscheid tussen avv’s en beleidsregels schematisch weergegeven.  

 

Algemeen verbindend voorschrift 

• Een naar buiten werkende regel; 

• Die algemeen is naar plaats, tijd en 

persoon; 

• Dus voor herhaalde toepassing vatbaar 

is; 

• Die een zelfstandige normstelling 

bevat; 

• En de geadresseerde burgers bindt; 

• Op grond van regelgevende 

bevoegdheid. 

• Hardheidsclausule 

Beleidsregel 

• Bij besluit vastgestelde; 

• Algemene regel; 

• Niet zijnde een avv; 

• Omtrent de afweging van belangen, de 

vaststelling van feiten, of de uitleg 

wettelijke voorschriften; 

• Bij het gebruik van de bevoegdheid van 

een bestuursorgaan. 

• Inherente afwijkingsbevoegdheid 

 

 

Als burger mag je je voor de rechter beroepen op een beleidsregel als je meent dat een 

bestuursorgaan zich bij het nemen van een besluit niet aan die beleidsregel gehouden 

heeft. Blijkt dan dat je inderdaad onder de werking van de beleidsregel valt, dan moet 

het bestuursorgaan zijn besluit aanpassen, omdat het wordt gebonden door zijn eigen 

beleidsregels. Hierbij is art. 4:84 Awb interessant. Dit artikel stelt dat bestuursorganen in 

principe altijd moeten handelen naar hun eigen beleidsregels. Er geldt echter wel een 

inherente afwijkingsbevoegdheid in het geval van beleidsregels.  

 

Om af te wijken van een wet (in dit geval een avv), heb je een hardheidsclausule 

nodig: er moet dan sprake zijn van een bijzondere uitzondering, waarbij strikte 

toepassing van de wet tot onevenredig nadelige gevolgen leidt. Deze 

afwijkingsbevoegdheid moet altijd in de wet zijn vastgelegd. Bij beleidsregels hoeft dat 

dus niet het geval te zijn. 

 

Een concretiserend besluit van algemene strekking (c-bas) bevat geen zelfstandige 

norm, maar bepaalt de werkingssfeer van een bestaande avv. In een c-bas wordt 

concreet gemaakt waar/wanneer/voor wie een bepaalde avv geldt; het toepassingsbereik 

van de avv wordt bepaald. Zo kan er bijvoorbeeld in een c-bas bepaald worden dat de 

avv met verbod Y niet geldt voor locatie X.   
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De grootste en belangrijkste groep besluiten wordt gevormd door beschikkingen. 

Beschikkingen kunnen worden verdeeld in individuele beschikkingen en 

concrete/zaaksgerichte beschikkingen. Individuele beschikkingen zijn 

persoonsgericht, terwijl concrete beschikkingen zijn gericht op een bepaalde zaak. Of de 

beschikking voor die bepaalde zaak geldt, wordt bepaald aan de hand van de 

eigenschappen die in de wet zijn vastgelegd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het besluit 

om een bepaald gebouw aan te wijzen als rijksmonument.  Een beschikking is volgens 

art. 1:3 lid 2 Awb te definiëren als: ‘een besluit van niet algemene strekking, 

inclusief de afwijzing van de aanvraag ervan’. Het laatste stukje van de definitie is 

bijzonder: een afwijzing van een aanvraag verandert in principe niks in de wereld van het 

recht. Het zou dan geen rechtshandeling inhouden, er zou dus geen sprake kunnen zijn 

van een besluit en dan staat er dus geen beroep open bij een bestuursrechter. Zeker in 

het geval van een afwijzing van een aanvraag is dit vervelend, je wilt als burger in elk 

geval bij de rechter kunnen aanvragen of de afwijzing wel op een juiste manier is 

gegrond. Om rechtsbescherming zo goed mogelijk te waarborgen, wordt een afwijzing 

van de aanvraag van een beschikking gelijkgesteld met een beschikking, zie in dit 

verband art. 6:2a en 4:20b Awb.  

 

Strategisch besluitbegrip 

Het bovengenoemde is niet het enige geval waarin het besluitbegrip wordt verruimd. Het 

besluitbegrip wordt wel vaker strategisch uitgebreid om de rechtsbescherming van de 

burgers te waarborgen. Zo wordt de weigering om een besluit te nemen ook gelijkgesteld 

aan een besluit (art. 6:2a Awb), net zoals het niet tijdig nemen van een besluit (art. 6:2 

Awb). Een waarschuwing (over het algemeen een feitelijke handeling) kan ook 

gelijkgesteld worden aan een besluit, als die waarschuwing telt als voorwaarde voor een 

eventueel later te nemen besluit (bijvoorbeeld een brief waarin staat ‘als je nog een keer 

te hard rijdt krijg je een rijontzegging’). Ook een bestuurlijk rechtsoordeel kan worden 

gekwalificeerd als besluit, indien het onredelijk bezwarende gevolgen voor de 

belanghebbende oplevert. Niet alleen de wetgever kan dit doen, het is ook herhaaldelijk 

gebeurd in de jurisprudentie. Enkele belangrijke arresten hierbij zijn Stichting Silicose, 

Schiphol arrest en Terugvordering subsidie, zie onderaan dit verslag.  

 

Normering van besluitvorming 

In principe heeft overheidshandelen dus een wettelijke grondslag nodig. Verder wordt in 

de wet het optreden van het bestuur genormeerd. Deze normen kun je zien als 

spelregels voor de overheid. Je vindt deze normen met name in het geschreven recht, 

maar dat is niet de enige bron. Je vindt de normen soms ook in het ongeschreven recht, 

of in algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hiermee staat helaas niet definitief 

vast wat het bestuur mag doen en hoe ze het mag doen. Je moet de wet meer zien als 

een uiterst piketpaaltje. In de meeste wettelijke bepalingen wordt een bepaalde mate 

van vrijheid overgelaten aan de overheid. 

 

Er kan sprake zijn van beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid. Het is belangrijk deze 

twee begrippen goed uit elkaar te houden. 

 

Stel je nu het volgende voor: een bestuursorgaan mag een vergunning intrekken 

wanneer het gedrag van de vergunninghouder een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde. Maar wanneer is dit nu het geval? De wetgever heeft dit niet voor 100% 

gedefinieerd, het is aan het bestuursorgaan zelf om vast te stellen of in het specifieke 

geval wel of geen sprake is van een zodanig “ernstige bedreiging”. Dit is dus 

beoordelingsvrijheid. Er kan ook specifiek worden gedoeld op beoordelingsvrijheid in de 

wet door bewoordingen als “naar het oordeel van”. 

 

Beleidsvrijheid gaat nog verder dan beoordelingsvrijheid. In het geval van beleidsvrijheid 

is het aan het bestuursorgaan overgelaten om te bepalen of hij wel of geen gebruik wil 

maken van een bepaalde bevoegdheid. Je herkent beleidsvrijheid aan het woord “kan” in 

de wet.  
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In beide gevallen is het dus zo dat de wet niet alles helemaal concreet en precies regelt. 

Dit veronderstelt dat bestuursorganen een bepaalde vorm van vrijheid en ruimte wordt 

gegeven om een besluit te maken. Vooral waar de overheid begunstigend optreedt, 

wordt veel ruimte gegeven en daardoor vind je op dat gebied veel beleidsregels.  

 

Begunstigend overheidsoptreden 

Een typisch voorbeeld van presterend (en begunstigend) overheidsoptreden is het 

toekennen en verstrekken van subsidies. Je vindt de bepalingen omtrent subsidies in 

afdeling 4.2 Awb. Een interessant artikel in dit verband is art. 4:23, waaruit blijkt dat het 

legaliteitsbeginsel niet onverkort geldt voor subsidieverstrekking. In dat artikel wordt 

namelijk geregeld dat een bestuursorgaan alleen subsidie kan verstrekken op basis van 

een wettelijk voorschrift. 

 

In titel 4.2 gaat het veel om discretionaire bevoegdheden. Dit wil zeggen dat aan het 

bestuursorgaan een zekere vrijheid is gelaten om wel of niet op te treden. Er zijn dus 

gevallen waarin de overheid niet besluit op te treden, vanwege de mogelijke negatieve 

consequenties van het optreden. Tegenover discretionaire bevoegdheden staan de 

gebonden bevoegdheden, waarbij er weinig tot geen vrijheid is overgelaten aan het 

bestuursorgaan. Bij discretionaire bevoegdheden zal de rechter marginaal toetsen: de 

rechter toetst niet vol en gaat niet beslissen of hijzelf op dezelfde manier of anders zou 

hebben gehandeld in het onderhavige geval. Hij mag slechts toetsen op de 

rechtmatigheid van het besluit.  

 

Betekent dit nu dat de overheid volledige vrijheid heeft in haar optreden, nu de rechter 

discretionaire bevoegdheden slechts marginaal mag toetsen? Dat is niet het geval. De 

overheid wordt door bepaalde beginselen gebonden in haar optreden. Een belangrijk 

beginsel is bijvoorbeeld het verbod van willekeur. Een bestuursorgaan mag geen regels 

met terugwerkende kracht vaststellen die heel nadelig uitpakken voor het rechtssubject. 

Het bestuur moet het dus niet te bont maken, anders gaat ze met haar optreden niet 

alleen tegen algemene rechtsbeginselen in, maar misschien zelfs tegen fundamentele 

burgerrechten in. Dat mag het bestuur niet zomaar doen. 

 

Conclusie 

De aard van het overheidsoptreden heeft dus consequenties voor de 

bevoegdheidsgrondslag, de normering en de rechterlijke toetsing van besluiten. In het 

geval van normering van begunstigende besluiten toetst de rechter veel voorzichtiger 

dan in het geval van dwingend overheidsoptreden. 

 

Samenvatting relevante arresten 

Fluoridering 

De Hoge Raad oordeelt: “dat de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde 

daarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen 

en daarom een maatregel is van zo ingrijpende aard, dat zonder wettelijke grondslag niet 

kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de 

hem in artikel 4 lid 1 van de Wet (te weten de Waterleidingwet) opgedragen taak de 

vrijheid geeft”. De rechtsregel is dan ook dat Voor een ingrijpend overheidshandelen een 

wettelijke grondslag is vereist. 

 

Stichting Jeugd op Zuid 

Bij besluit is de stichting Jeugd op Zuid medegedeeld dat de aan hun verleende subsidie 

zou stoppen, op basis van art. 4:51 lid 1 Awb. Hiervoor is een termijn aangehouden door 

het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord van een jaar. Op basis van art. 

4:51 lid 1 Awb mag de subsidie slecht gedeeltelijk of geheel beëindigd worden indien er 

een 'redelijke termijn' wordt gegeven. Nu is de vraag of een jaar te gelden heeft als een 

redelijke termijn. Uit de omstandigheden van dit geval is gebleken dat een jaar geldt als 

een redelijke termijn in de zin van art. 4:51 lid 1 Awb. 
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Terugvordering subsidie 

Een ander belangrijk arrest is Terugvordering subsidie, een spraakmakend arrest, omdat 

de Afdeling daarin oordeelde dat een briefje met de eis van terugvordering van een 

subsidie op een grond die niet in het subsidiebesluit is vastgelegd toch een beschikking 

oplevert. Voor deze uitspraak werd geoordeeld dat zolang er geen basis voor 

terugvordering in de wet te vinden is, geen sprake kon zijn van een besluit. Het gaat dan 

immers om een privaatrechtelijke rechtshandeling, omdat iedereen hetgeen 

onverschuldigd is betaald, terug kan vorderen. Vanaf dit arrest geldt dat alles wat een 

bestuursorgaan als onverschuldigd betaald terugvordert, ook als voor deze 

terugvordering geen wettelijke basis te vinden is, toch aan te merken is als een 

beschikking. 

 

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol 

In beginsel is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon geen bestuursorgaan. 

Er zijn echter twee uitzonderingen mogelijk. De inhoudelijke criteria voor het uitkeren 

van geld moeten allereerst worden beslist door een bestuursorgaan in de zin van artikel 

1:1 lid 1 onder a Awb, het inhoudelijk vereiste. Ten tweede moeten de uitkeringen voor 

twee derde of meer worden gefinancierd door bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 

lid 1 sub a Awb, het financieringsvereiste. De bestuursorganen hoeven niet dezelfde te 

zijn voor de twee vereisten. Om een rechtspersoon als bestuursorgaan aan te merken in 

de zin van art. 1:1 lid 1 sub b Awb is de uitvoering van een publieke taak geen 

zelfstandig vereiste. 
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I. Bestuursrecht: werkgroep 1 
 

Bestuur 

Algemene gegevens 

1) Identificeer in de casus: 

a. Wat zijn de relevante feiten? 

Appellant verzorgt taal- en computerles in Nieuw-West en ontvangt hiervoor geld van de 

regiegroep bewonersinitiatieven. Er zijn voor de activiteiten lagere bedragen toegekend 

dan dat er was aangevraagd Appellant gaat in bezwaar op het besluit, en besluit wordt 

na heroverweging gehandhaafd. Appellant gaat in beroep. Het beroep wordt gegrond 

verklaard, maar resultaat blijft gelijk, want het bedrag dat appellant krijgt is nog even 

veel. Appellant gaat in hoger beroep.  

De Afdeling overweegt: er is hier geen sprake van een besluit, en beroep is 
alleen mogelijk tegen een geldig besluit. De bestuursrechter blijkt onbevoegd te 

zijn, en de appellant moet naar de civiele rechter 
 

b. Welk besluit is in beroep bij de bestuursrechter aangevochten? (‘het bestreden 

besluit in de zin van artikel 1:3 Awb’?) 

Art. 8:1 Awb. Beslissing op bezwaar, bij brief van 26 augustus 2013.  
 

c. Wie zijn de betrokken spelers c.q. partijen? 

De burger tegen de overheid (een bestuursorgaan). In dit geval het bestuur van 

de Stichting Impuls Nieuw-West tegen appellant.   
 
2) Analyseer op basis van de uitspraak 

a) Is appellant belanghebbende in de zin artikel 1:2 Awb? Waarom wel/niet? 

Appellant is de ontvanger van de gelden om gewenste activiteiten uit te voeren. 

De normadressaat is altijd belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb. 
b) In welke fase van het bestuursprocesrecht speelt deze zaak: 

bezwaar/beroep/hoger beroep? Beschrijf kort wat in elke fase de uitkomst is 

(geweest). 

Deze zaak speelt in de fase hoger beroep. In de bezwaarfase is er een 

gedeeltelijke subsidievergoeding toegekend. In de beroepsfase is dat besluit 

vernietigd maar zijn de rechtsgevolgen in stand gelaten. In het hoger beroep 

wordt de rechtbank onbevoegd verklaard. 
 

Bestuursorgaanbegrip 

 

3) In Ba1 Inleiding bestuursrecht heeft u het a- en b-orgaanbegrip geleerd. 

a) In de hierboven afgedrukte uitspraak komt ook ‘het Stadsdeel Nieuw-West’ ter 

sprake. Hoe kwalificeert u deze speler in het licht van de Awb? 

In de voor deze week voorgeschreven conclusie van AG Widdershoven schetst hij de 

historie en de verschillende lijnen van jurisprudentie-ontwikkeling met betrekking tot b- 

organen. 

 

Het gaat hier om een b-orgaan in de zin van de Awb. Dit bestuursorgaan is dus alleen 

een bevoegd orgaan bij uitoefening van zijn publiekrechtelijke taken. 

 

b) Benoem op basis van deze conclusie wat problematisch is aan het b-orgaanbegrip 

en leg uit waarom dit zo is. 
Tegenstanders: in strijd met legaliteitsbeginsel, ondoorzichtig bestuur wordt juist 

gelegitimeerd in plaats van afgestraft, de criteria zijn te vaag.  

Voorstanders: bestaansreden van publieketaakjurisprudentie: publieke normering en 

rechtsbescherming, bruikbare en flexibele organisatievorm i.v.m. deskundigheid, 

legaliteitsbeginsel geldt niet in volle omvang voor presterend bestuur.  
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Zijlstra: het is gewoon fout, we moeten het keihard afstraffen. De overheid weet als 

bestuur makkelijk hoe ze eromheen moeten. Het is in strijd met het legaliteitsbeginsel. 

De burger weet niet dat hij met de overheid te maken heeft.  

 

De bevoegdheid zou moeten worden toegekend aan de privaatrechtelijke persoon zelf en 

niet aan een orgaan ervan, omdat anders spanning zou kunnen ontstaan met het 

organisatiepatroon van de rechtspersoon. 

 

c) Beschrijf kort de criteria waaraan moet worden voldaan om te kwalificeren als een 

‘buitenwettelijk b-orgaan’. 

buitenwettelijk b-orgaan: om als b-orgaan te worden aangemerkt moet er in de 

relatie tussen de rechtspersonen en de overheid iets bijzonders aan de hand zijn, 

waardoor zij kunnen worden aangemerkt als ‘overheid in vermomming’.  
Drie criteria:  

1. Organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op 

geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken; 

2. Inhoudelijke vereiste: de criteria voor de geldverstrekking in kwestie moeten in 

beslissende mate door een of meer a-organen worden bepaald. 

3. Financieel vereiste: de financiering van de verstrekking moet in overwegende 

mate (2/3 of meer) afkomstig zijn van een of meer a-organen.  

 

d) Beargumenteer tot slot waarom het uitoefenen van een publieke taak geen 

relevant criterium is voor de vraag of een entiteit een buitenwettelijk b-orgaan is. 

Het uitoefenen van een publieke taak is geen relevant criterium voor de vraag of 

een entiteit een buitenwettelijk b-orgaan is. Het is te vaag als zelfstandig 

criterium en de rechtspraak is niet consistent.  

 

4) De centrale vraag in bovenstaande uitspraak is of de ‘Stichting Impuls’ bestuursorgaan 

is in de zin van Awb. De ABRvS concludeert dat dit niet het geval is. Hoe motiveert de 

ABRvS dit? En wat zijn de consequenties van dit oordeel voor appellanten c.q. voor de 

Stichting Impuls? Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikel 4:23 Awb. 

De uitkomst is dat het bestuur geen bestuursorgaan is. Er was namelijk niet voldaan aan 

het inhoudelijke vereiste. De Regiegroep stelt zelf inhoudelijke criteria voor verdeling van 

de gelden vast. Het a-orgaan had geen beslissende invloed op het dagelijks bestuur.  

Het gevolg is dat er niet gesproken kan worden van een bestuursorgaan, en dus ook niet 

van een besluit. Er is dus geen toegang tot de bestuursrechter.  

 

Verkrijging van bestuursbevoegdheden 

 

5) Op welke wijze(n) had het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Nieuw-West ervoor 

kunnen zorgen dat de Stichting zonder enige twijfel als b-orgaan zou kunnen worden 

gekwalificeerd? 

Een wettelijk voorschrift maken waarmee openbaar gezag wordt verleend. Door 

democratisch gelegitimeerde organen, de gemeenteraad in dit geval. Of een 

buitenwettelijk b-orgaan maken, dan moet de stichting voldoen aan de Schiphol criteria 

bij verstrekking  

 

 

Staats- en bestuursrecht: een geïntegreerd rechtsgebied 

 

6) Beschrijf aan de hand van twee concrete voorbeelden die in deze uitspraak spelen hoe 

het staatsrecht en het bestuursrecht met elkaar zijn verbonden. Doe dit in essayvorm 

(beschouwend of betogend) (max 500 woorden/ 1A4). 

 

Staats- en bestuursrecht is een geïntegreerd vakgebied. Dit betekent dat niet alleen 

leerstukken in beide rechtsgebieden terugkomen maar ook dat wijzigingen in het éne 

rechtsgebied repercussies hebben in het andere. Neem bijvoorbeeld het staatsrechtelijke 
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uitgangspunt van legaliteit. Dit zal zijn uitwerking hebben in het bestuursrecht. Een 

ander voorbeeld is de oplossing die vanuit het staatsrecht is bedacht voor het dichten 

van de ‘kloof tussen politiek en burger’, de zogenoemde ‘doe-democratie’.  In dit essay 

zal ik aan de hand van [voorbeeld 1/voorbeeld 2] illustreren waarom sprake is van een 

geïntegreerd vakgebied. 

Nederland is een democratische rechtstaat. Rechtstaat betekent kort gezegd dat de 

Nederlandse overheid is gebonden aan het recht, (‘rule of law’). Daarnaast wordt 

Nederland bestuurd door middel van een democratie, een volksvertegenwoordiging. De 

volksvertegenwoordiging neemt de wetten aan en controleert de regering. Een nieuwe 

verschijningsvorm van de democratie, die de laatste jaren steeds meer in opkomst is, is 

de zogenoemde ‘doe-democratie’. In deze beschouwing zal worden toegelicht waarom 

deze verschijningsvorm staatsrechtelijk gewenst, maar bestuursrechtelijk ongewenst kan 

worden genoemd. Hieruit blijkt dat beide rechtsgebieden geïntegreerd zijn. 

De ‘doe-democratie’ is een democratie waarin de burgers letterlijk meedoen met 

besturen. De burgers laten zich dus niet meer representeren door een 

volksvertegenwoordiging die voor hen beslissingen neemt en debatteert, maar doen zelf 

actief mee met het maken en uitvoeren van beleid. Het wordt ook vaak aangeduid met 

de term ‘Burgerparticipatie’, waarmee duidelijk wordt dat de initiatieven vaak uit de 

bevolking zelf komen, door hen zelf omgezet worden in concrete plannen, en ook door 

hen zelf worden uitgevoerd. Veel burgerinitiatieven hebben betrekking op de directe 

leefomgeving van de burgers: bijvoorbeeld het vergroten van de leefbaarheid van de wijk 

zoals de inrichting van de openbare ruimte of buurtpreventie via WhatsApp.  

De ‘doe-democratie’ kan vanuit staatsrechtelijk oogpunt worden toegejuicht. Bij een 

‘doe-democratie’ wordt immers de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur van het 

land vergroot (de burgers gaan immers bij bepaalde taken zelf meedenken en mee 

uitvoeren) en de kloof tussen burger en burger wordt verkleind.   

Deze nieuwe vorm van ‘democratie’ heeft echter gevolgen voor het bestuursrecht – die 

minder toe te juichen zijn. Voor het bestuursrecht geldt immers dat het bestuursorgaan 

centraal staat. Daar richt zich de Awb op en tegen onrechtmatig optreden van dergelijke 

organen kan bestuursrechtelijk worden geprocedeerd.  

 

Bij een ‘doe-democratie’ worden veel ‘overheidstaken’ niet meer door ‘de echte overheid’ 

(lees: bestuursorganen – doorgaans a-organen) uitgevoerd, maar door private 

instellingen of gewoon groepen burgers, die (in de regel) niet kwalificeren als 

bestuursorgaan en dus niet aan het publiekrecht zijn. Om die reden zullen burgers bij 

een vermeend onrechtmatige beslissing van deze private instelling of groep actieve 

burgers niet naar de (laagdrempelige) bestuursrechter. De beslissing kan immers niet 

worden aangemerkt als besluit in de zin van de Awb.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat goede beslissingen in het staatsrecht, weleens heel 

negatief uitpakken in het bestuursrecht. Dit komt omdat men zich onvoldoende realiseert 

hoe geïntegreerd beide vakgebieden zijn: wijzigingen in het éne rechtsgebied hebben 

repercussies in het andere. Dit vergt dus meer afstemming tussen beide vakgebieden. 
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J. Bestuursrecht: werkgroep 2 
 

Het presterende bestuur 

Omgevingsrecht 

In het omgevingsrecht gaat het om ruimtelijke indeling. Sommige functies zijn niet goed 

te combineren, zo is het bijvoorbeeld niet handig om een vuurwerkopslag midden in een 

woonwijk te zetten. Het omgevingsrecht bepaalt wat er waar gebouwd mag worden. Dit 

is voor heel Nederland vastgelegd in bestemmingsplannen. Nederland is opgedeeld in 

zones met elk een eigen bestemmingsplan. Je kunt dit zelf voor iedere zone opzoeken via 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Opgave uitspraakanalyse omgevingsrecht 

Het casuscollege van deze week gaat over de aanvraag van een omgevingsvergunning 

door SLS Wonen.  

473. 

 

Algemene gegevens 

1) Identificeer in de casus:  

 

a. Het bestreden besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en beargumenteer welk soort 

besluit het betreft (avv/beleidsregel/abas/beschikking);  

 

Het bestreden besluit (in de zin van 1:3 Awb) is de omgevingsvergunning van 24 april 

2013 die is verleend door het College van B&W aan Stichting SLS wonen. Het is een 

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling (er is sprake van een exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan, 

en er is een beoogd rechtsgevolg).  

 

Een vergunning is vaak een beschikking (art. 1:3 lid 2 Awb). Het is namelijk niet van 

algemene strekking, maar individueel en concreet. Deze beschikking is gericht aan de 

Stichting Wonen SLS: alleen zij (en niemand anders) mogen bouwen.  

 

b. De betrokken partijen: appellanten, verweerder en eventuele derde-

belanghebbenden:  

i. Wie is het betrokken bestuursorgaan (verweerder)? Beargumenteer of 

sprake is van een a- dan wel een b-orgaan in de zin van artikel 1:1, eerste 

lid Awb; 

 

Het betrokken bestuursorgaan is het College van B&W Leiden: volgens art. 1:1 lid 1 sub 

a Awb is het een orgaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente (art. 2:1 

lid 1 BW, art. 6 Gemeentewet).  

 

ii. Wie zijn appellanten? Beargumenteer op grond van welk lid van artikel 1:2 

Awb en op grond van welk criterium zij als belanghebbenden kunnen 

worden aangemerkt. Lees hiervoor r.o. 7.3 van de uitspraak;  

 

De appellanten zijn de omwonenden die bang zijn dat de nieuwe studentenhuisvesting 

overlast zal opleveren. De appellanten wonen op 31 en 20 meter afstand. Zij kunnen 

worden aangemerkt als belanghebbenden (ex art. 1:2 lid 1 Awb) op basis van het 

afstands- en zichtcriterium (Windturbinepark). De precieze invulling staat in r.o. 7.3: hun 

woningen liggen op ca. 31 m en 20 m van bouwblok 1: het nabijheidscriterium is hier 

van toepassing.  

 

iii. Wie is derde-belanghebbende en wat is haar rol in de procedure?  

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Stichting SLS Wonen is derde-belanghebbende. De Stichting is de geadresseerde van de 

omgevingsvergunning en ze zijn ter zitting gehoord. Hun belang hierbij is dat de 

vergunning in stand wordt gehouden. Het belang van de Stichting komt dus overeen met 

het belang van het College van Burgemeester en Wethouders.  

 

Het procesverloop  

2) Geef op basis van de gegevens uit de uitspraak en het dossier van de verleende 

omgevingsvergunning (zie Blackboard) aan:  

 

a. Wat de relevante feiten zijn: wat houdt het bouwplan in en voor welke 

activiteiten is een omgevingsvergunning verleend? Zie hiervoor onder meer 

pagina 7 uit het dossier van de verleende omgevingsvergunning;  

 

Het bouwplan houdt het volgende in (p. 20 werkboek): het voorziet in, voor zover in 

hoger beroep van belang, de realisering van 217 wooneenheden voor studenten op het 

perceel. Daarvoor worden vier woonblokken gebouwd.  

Voor het volgende is een vergunning verleend (p. 7 dossier): 

• Het bouwplan houdt in het slopen van een ouder bouwwerk (maar hier is geen 

vergunning voor verleend) en het bouwen van nieuwbouw voor 

studentenhuisvesting; 

• Het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde; 

• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; 

• Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 

• Een uitweg aanleggen of veranderen.  

 

b. hoe het procesverloop is geweest: welke procedurele stappen zijn gezet sinds 

de aanvraag is ingediend?  

 

• 28 juni 2011: het college ontvangt de aanvraag van Stichting SLS; 

• 22 oktober 2012: aanvraag wordt ter inzage gelegd, conform de uniforme 

voorbereidingsprocedure (art. 3:11 jo. 3:16 Awb);  

• Omwonenden dienen 26 zienswijzen over het ontwerpbesluit in; 

• 24 april 2013: het primaire besluit (bip) wordt genomen. De 

omgevingsvergunning wordt verleend; 

• De belanghebbenden gaan in beroep bij de Rechtbank Den Haag (eerst bezwaar 

indienen is niet nodig, want de uniforme voorbereidingsprocedure is gevolgd); 

• Hoger beroep bij de ABRvS 

 

c. Wie het besluit heeft ondertekend, wie het besluit heeft genomen en hoe zij aan 

deze bevoegdheden komen. Zie hiervoor onder meer pagina 23 uit het dossier van 

de verleende omgevingsvergunning.  

 

De Teamleider Vergunningen & Subsidies, A.H. Karbet, heeft het besluit ondertekend. Hij 

komt aan deze bevoegdheid via mandaat (art. 10:3 Awb), dit is te zien aan het woord 

‘namens’. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het besluit genomen. Het 

is hiervoor bevoegd op grond van art. 2.4 Wabo: de wetgever attribueert de bevoegdheid 

aan het college in deze wet in formele zin.  

 

Het belanghebbende-begrip 

3) Onduidelijk in deze uitspraak is ‘wie’ appellanten zijn. Wel blijkt uit r.o. 7 dat het 

omwonenden betreft. Waarom/wanneer is belanghebbendheid hier wel/geen 

probleem? Maakt het daarbij uit of de bewoners zich individueel als persoon 

stellen dan wel als bewonersvereniging? Wat zou u hen adviseren en waarom?  

 

De appellanten zijn de omwonenden. Ze zijn belanghebbende bij dit besluit, omdat ze 

dichtbij het plangebied wonen. Het is belangrijk om als belanghebbende te worden 
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aangemerkt, anders heb je geen toegang tot de bestuursrechter. In dit geval is het 

handig voor de bewoners om zich te verenigen in een bewonersvereniging. Ze zijn 

allemaal individueel belanghebbende, maar het is veel efficiënter om deze belangen te 

bundelen en te laten behartigen door een vereniging. Deze vereniging is dan 

belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb: een rechtspersoon die collectieve 

belangen behartigt. Zoals volgt uit het arrest LTO Noord is het niet nodig dat de 

vereniging feitelijke werkzaamheden uitvoert naast het behartigen van de belangen van 

de leden.  

 

4) Het recht is een ‘discursieve grootheid’ aldus Vranken in zijn Algemeen Deel** bij 

de Asserserie (J.B.M. Vranken, Algemeen Deel**, Zwolle 1995; te vinden via de 

(digitale) bibliotheek). Illustreer dit standpunt aan de hand van de ontwikkeling 

van het belanghebbende-begrip (zie bijv. Damen, par. 2.4.5). Doe dit in 

essayvorm (beschouwend of betogend) (max 500 woorden/1 A4) 

 

Vranken bedoelt met ‘recht als discursieve grootheid’ dat het recht altijd aan verandering 

onderhevig is. Het recht wordt gevormd door een proces van meningsvorming, 

argumentatie en overtuiging. De concrete invulling van het recht hangt af van 

verschillende factoren. Een goed voorbeeld hiervan is het belanghebbende begrip: de 

invulling van dit begrip is door de jaren heen veranderd als gevolg van verschillende 

uitspraken van de Hoge Raad. In eerste instantie was de groep die toegang had tot de 

bestuursrechter (op grond van art. 8:1 Awb) veel groter dan vandaag de dag het geval 

is. Het belanghebbende begrip wordt geconcretiseerd aan de hand van de ‘opera-criteria’, 

en die zijn op basis van rechtspraak steeds gedetailleerder vastgelegd.  

 

5) Stel dat Bert de Weinter appellant was geweest. Bert de Winter verhuurt 

bedrijfsmatig 30 studentenkamers in de directe omgeving van dit complex. 

Beargumenteer of, en zo ja waarom wel/niet, zijn beroep ontvankelijk zou zijn ex 

artikel 1:2 Awb. 

 

De vraag is hier of Bert de Winter kan worden aangemerkt als directe concurrent van 

Stichting SLS. Dit wordt bepaald aan de hand van zijn verzorgingsgebied en zijn 

marktsegment. Uit de casus blijkt dat Bert inderdaad in hetzelfde verzorgingsgebied 

(directe omgeving) en hetzelfde marktsegment (het verhuren van studentenkamers) 

werkzaam is. Omdat Bert kan worden aangemerkt als concurrent van Stichting SLS is hij 

belanghebbende bij dit besluit. 

 

6) Stel dat de faculteit appellante was geweest. De faculteit vreest overlast van 

fietsen en autoverkeer. Beargumenteer of, en zo ja waarom wel/niet, haar beroep 

ontvankelijk zou zijn ex artikel 1:2 Awb.  

 

Als de faculteit wil worden aangemerkt als belanghebbende, moet zij zich beroepen op 

haar status als ‘omwonende’. Volgens artikel 1:2 Awb kunnen zowel natuurlijke personen 

als rechtspersonen belanghebbenden zijn. De faculteit behoort tot de rechtspersoon de 

Universiteit Leiden: de faculteit kan dus beroep instellen namens de Universiteit. De 

Universiteit ligt dichtbij het plangebied, en voldoet dus aan het nabijheidscriterium.  

 

Het besluitbegrip 

7) In de Pieterswijk van Leiden geldt het bestemmingsplan ‘Binnenstad I’, een plan 

in de zin van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

a. Is het bestemmingsplan ‘Binnenstad I’ een besluit in de zin van de Awb en zo 

ja, wat voor soort besluit? 

 

Het bestemmingsplan ‘Binnenstad I’ is een besluit in de zin van de Awb, en wel een BAS. 

Het gaat om een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (Gemeenteraad), de 

beslissing is publiekrechtelijk (art. 3.1 Wro) en een rechtshandeling. 
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Het gaat om een BAS. Een plan kan geen AVV zijn, want dan zou er niet tegen 

geprocedeerd kunnen worden (art. 8:3 lid 1 onder a). 

  

 b. Wie is bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen? 

De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit volgt uit art. 

3:1-1 Wro.  

 

c. Mag de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan worden 

gedelegeerd? 

 

Delegatie staat geregeld in art. 10:15 Awb: een bevoegdheid mag gedelegeerd worden 

als er een wettelijke grondslag voor is. Als we deze wettelijke grondslag opzoeken in de 

Wro staat er nergens dat deze bevoegdheid gedelegeerd mag worden. In artikel 156 lid 1 

Gemeentewet staat dat de raad aan het college en aan een door hem ingestelde 

bestuurscommissie bevoegdheden kan overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid 

zich daartegen verzet. In dit geval gaat het om zo’n ingrijpende bevoegdheid dat de aard 

van de bevoegdheid zich inderdaad tegen delegatie verzet. De bevoegdheid tot het 

vaststellen van een bestemmingsplan mag dus niet worden gedelegeerd.  

 

Beslissingsruimte 

8) Inventariseer op basis van de gegevens uit de uitspraak en het dossier van de 

verleende omgevingsvergunning het toepasselijke wettelijk kader en beleidsregels 

(nationaal/lokaal) voor de activiteit bouwen van een bouwwerk en beantwoord de 

volgende vragen; 

a. Is het college van burgemeester en wethouders te allen tijde verplicht zich 

aan de Beleidsregels parkeernormen Leiden te houden?  

 

Regels over beleidsregels vindt men in 4:81 e.v. Awb. In artikel 4:84 Awb is de inherente 

afwijkingsbevoegdheid geregeld. Dit houdt in dat een bestuursorgaan van een 

beleidsregel mag afwijken als een individuele casus daarom vraagt. Dit is in tegenstelling 

tot avv’s, waarvan niet afgeweken mag worden tenzij er een hardheidsclausule in de avv 

is opgenomen.  

 

Het college van B&W is dus niet te allen tijde verplicht zich aan de beleidsregels 

parkeernormen Leiden te houden (art. 4:84 Awb). Soms moet het daarvan zelfs 

afwijken, namelijk wanneer het handelen overeenkomstig de beleidsregel voor een of 

meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden 

onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. 

 

b. Is in art. 2.10 lid 1 Wabo sprake van beleids- en/of beoordelingsvrijheid?  

 

Dit verschilt per sub-onderdeel van het artikel. Er is nergens sprake van beleidsvrijheid, 

er staat namelijk ‘wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien’. Of er sprake is van 

beoordelingsvrijheid/ruimte verschilt per subje. 

• Sub a: expliciete beoordelingsvrijheid (‘naar het oordeel van’) 

• Sub b: expliciete beoordelingsvrijheid (‘naar het oordeel van’)  

• Sub c: geen beoordelingsvrijheid/ruimte 

 

c. Het college verleent een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan op grond van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Is hier 

sprake van beleids- en/of beoordelingsvrijheid? 
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Ja, er is sprake van beleidsvrijheid, er staat namelijk ‘kan’ in het artikel. Er is ook 

beoordelingsvrijheid, er staat namelijk ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ en dat is een 

vage term die ruimte openlaat voor interpretatie.  

d. Verklaar in het licht van het staats- en bestuursrecht als geïntegreerd 

rechtsgebied waarom het relevant is om te weten welke mate van 

beslissingsruimte wordt toegekend aan bestuursorganen.  

 

Als de wetgever bestuursorganen een grote mate van beslissingsruimte heeft toegekend, 

dan is het niet de taak van de rechter om deze beslissingen inhoudelijk te evalueren. De 

rechter mag namelijk niet op de stoel van de democratisch gekozen uitvoerende macht 

gaan zitten. Als er sprake is van beleidsvrijheid/beoordelingsvrijheid voor het 

bestuursorgaan, dan zal de rechter slechts marginaal toetsen. Als er geen 

beslissingsruimte wordt geboden, dan zal de rechter vol toetsen.  

 

Intrekken 

9) In bepaalde omstandigheden kunnen vergunningen worden ingetrokken.  

a. Uit de casus blijkt dat de omgevingsvergunning al op 24 april 2013 is 

verleend. Pas lange tijd daarna is met de bouw van het studentencomplex 

begonnen. Stel dat het college van B&W de door haar verstrekte 

omgevingsvergunning zou willen intrekken, omdat er op dat moment nog 

geen gebruik van is gemaakt. Is het college hiertoe bevoegd?  

 

Het college is op grond van. art. 2.33 lid 2 sub a Wabo bevoegd om de vergunning in te 

trekken. De vergunning is namelijk nog niet gebruikt. Het college heeft hier een 

impliciete bevoegdheid: als ik een vergunning kan geven, mag je hem ook intrekken.  

 

b. Stel dat blijkt dat Stichting SLS Wonen niet voldoet aan de voorwaarden 

voor bouwen, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning voor bouwen 

(zie pagina 18 e.v. van de omgevingsvergunning). Mag het college de 

omgevingsvergunning dan intrekken wegens het niet naleven van deze 

voorwaarden? 

 

Het college is op grond van art. 5.19 lid 1 sub c Wabo bevoegd om de vergunning in te 

trekken. Voor intrekken als sanctie is er wel een wettelijke basis nodig.  

 

c. Welke conclusie trekt u met betrekking tot intrekking van vergunningen uit 

uw antwoorden onder a) en b)? 

 

Als de vergunning wordt ingetrokken als reactie op het handelen/nalaten van de burger, 

dan is er een wettelijke grondslag vereist (zoals een herstelsanctie of een punitieve 

sanctie). Als de vergunning wordt ingetrokken op basis van eenzijdig gewijzigde 

beleidsinzichten (dus niet als reactie op het handelen/nalaten van de burger), dan kan 

soms een impliciete bevoegdheid tot het intrekken worden aangenomen op basis van de 

bevoegdheid van het verstrekken.  

 

Abbb 

10)  Blijkens de uitspraak van de ABRvS hebben appellanten beroep gedaan op 

verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur ter onderbouwing van 

hun stelling dat de verleende omgevingsvergunning onrechtmatig is.  

a. Benoem de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarop 

appellanten een beroep hebben gedaan. 

 

De appellanten hebben een beroep gedaan op het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel (art. 3.4 lid 2 Awb).  
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b. Slagen deze beroepsgronden? Leg uit waarom wel of waarom niet.  

 

Het beroep op het beginsel van zorgvuldige voorbereiding slaagt niet.  

• Het ontwerpbesluit is ter inzage gelegd gedurende de daarvoor gestelde termijn; 

• Daarvan is in huis-aan-huisblad “Leids Nieuwsblad” kennisgegeven; 

• Daarnaast heeft publicatie op de gemeentelijke website plaatsgevonden; 

“Dat [appellanten] een brief van het college niet hebben ontvangen, biedt, wat daar ook 

van zij, onvoldoende aanknopingspunten voor een ander oordeel. Het betoog faalt” (r.o. 

4.1). 

 

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt ook. 

• Niet gebleken is dat het college in vergelijkbare gevallen geen medewerking aan 

het bouwplan wilde verlenen; 

• In een door appellanten bedoeld geval bestonden stedenbouwkundige bezwaren 

tegen het bouwplan; 

 

“Van een vergelijkbaar geval is dan ook geen sprake. Het betoog faalt” (r.o. 5.1) 

 

Het beroep op het evenredigheidsbeginsel slaagt ook niet. Er wordt namelijk op 

verschillende manieren gedacht aan de omwonenden en rekening met hen gehouden, 

zoals: 

• Fietsenparkeergelegenheid op eigen terrein; 

• Slechts drie eenheden per woning; 

• Contracten SLS Wonen en bewoners inclusief gedragsregels; 

• Aanspreekpunt voor omwonenden; 

• Toezicht door eigen medewerker SLS.  
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K. Bestuursrecht literatuur: hoofdstuk 1 
 

Introductie 

Het bestuursrecht is het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. Het 

bestuursrecht geeft de instrumenten waarmee de overheid bestuurt, evenals de normen. 

Burgers en ondernemingen hebben de mogelijkheid om zich tegen het overheidsbestuur 

te kunnen verzetten. Het bestuursrecht vormt daarmee een instrument en een waarborg. 

Het heeft vooral betrekking op de bemoeienis van de overheid met de samenleving.  

 

Overheidsbestuur 

Het bestaan van een overheid is noodzakelijk omdat het bepaalde belangrijke taken op 

zich kan nemen die ieder individu apart niet zelf kan realiseren. Ook wanneer er iets aan 

de hand is wendt de burger zich al snel tot de overheid. Van de overheid wordt door de 

maatschappij actieve bemoeienis verwacht.  

 

Nut van een overheidsbestuur 

In elke samenleving zijn er zaken die zo essentieel zijn dat de behartiging ervan niet aan 

particulieren of aan organisaties buiten de overheid overgelaten moet worden, zoals het 

handhaven van de openbare orde. Om maatregelen te kunnen nemen moet er ook 

voldoende gezag en macht zijn om deze te kunnen uitvaardigen. Hiernaast moet worden 

voorkomen dat het recht van de sterkste gaat gelden en dat de gezaghebber alleen eigen 

belangen nastreeft. Taken die moeten worden uitgevoerd in het kader van het algemeen 

belang en waarvoor gezag nodig is om deze ten uitvoer te kunnen brengen, worden 

toegekend aan organen van de rijksoverheid of lagere overheden. 

 

Bestuursrecht vroeger en nu 

Vroeger trad de overheid niet op alle belangrijke gebieden op zoals we nu gewend zijn. 

Te veel overheidsinterventie werd als bedreigend ervaren. In de eerste helft van de 19e 

eeuw kende Nederland een nachtwakersstaat: de rol van de overheid was beperkt tot 

openbare orde, defensie en buitenlandse betrekkingen. Tegenwoordig zijn er meer 

beleidsterreinen bijgekomen maar zijn er soms onvoldoende middelen om ieder 

beleidsterrein volledig te bezetten. Daarnaast liggen de doelen die worden nagestreefd 

door overheidsorganen vaker onder vuur. Ook is het takenpakket van de overheid 

onderwerp van discussie. De overheid treedt vaak op als er tegengestelde belangen 

spelen. 

 

Regels van bestuursrecht 

De belangrijkste openbare lichamen van de overheid zoals de Staat, provincies, 

gemeenten en waterschappen hebben ingevolge art. 2:1 lid 1 BW rechtspersoonlijkheid. 

Op basis van art. 2:5 BW betekent dit dat ze ook privaatrechtelijke bevoegdheden en 

rechten hebben. De overheid kan overeenkomsten sluiten. De overheid is daarnaast ook 

onderworpen aan het strafrecht.  

 

Civiel- en strafrechtelijke regels zijn niet voldoende voor het normeren van 

bestuursrechtelijk optreden, daarom hebben we het bestuursrecht. De civielrechtelijke 

regels kunnen echter wel worden toegepast als er sprake is van een horizontale/ 

gelijkwaardige verhouding tussen de overheid en de wederpartij en als het algemeen 

belang geen eenzijdige vaststelling van rechten of plichten vereist.  

De strafrechtelijke regels zien voornamelijk op het bestraffen van de dader, terwijl het 

bestuursrecht is gericht op het bereiken of herstellen van de legale situatie. 

Strafrechtelijke normen zijn meestal onvoorwaardelijk geformuleerd, de 

bestuursrechtelijke normen zijn vaak voorwaardelijk geformuleerd. Bijvoorbeeld: iets is 

verboden tenzij vergunning of ontheffing wordt verleend.  

 

De bestuursrechtelijke handhaving van de normen ligt in handen van het bestuur, deze 

bepaalt ook wanneer wordt opgetreden en welke sanctie volgt. De rechter kan later de 

rechtmatigheid van overheidshandelen wel controleren.  
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Werkingsgebied van de overheid 

Vroeger toen we een klassieke liberale rechtsstaat kenden, waren de taken van de 

overheid beperkt tot openbare orde, buitenlandse betrekkingen en defensie. De overheid 

had vooral een ordenende functie en trad op ter handhaving van dwingende normen. 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw heeft de overheid als gevolg van 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meer taken gekregen. De overheid is 

zich gaan bekommeren om de bestaanszekerheid van burgers. De overheid heeft een 

meer presterende functie gekregen, zoals het realiseren of onderhouden van de 

infrastructuur, onderwijs en volksgezondheid. Later kreeg de overheid ook meer een 

sturende functie. Deze houdt vooral verband met het optellen van dwingende 

voorschriften en voorschriften die aan vergunningen en subsidiëring worden verbonden.  

Vanaf 1950 heeft de overheid ook een arbitrerende functie. Deze arbitrerende functie 

hangt nauw samen met het gevolg van uitputting van grondstoffen, energie en ruimte 

door de groei van de bevolking en welvaart.  

 

Bestuursrechtelijke verhouding tussen burger en bestuur 

De rechtspositie van burgers wordt vaak eenzijdig door de overheid vastgesteld. De 

rechtszekerheid eist dat van tevoren duidelijk is wat de bevoegdheden van de overheid 

zijn en hoe ver deze gaan. De wetgever heeft het primaat. De volksvertegenwoordiging is 

onderdeel van de wetgevende macht zodat een deel van de burgers formeel met de 

gemaakte wetgeving heeft ingestemd. Aan het optreden van de overheid moet een wet 

ten grondslag liggen, zeker als het handelend ingrijpt in de vrijheid van burgers. Voor de 

rechtszekerheid is het van belang dat van tevoren duidelijk is waartoe overheidsorganen 

bevoegd zijn en hoever de bevoegdheden reiken. 

 

Bestuursorganen hebben vaak wel ruim geformuleerde bevoegdheden toegekend 

gekregen omdat de wetgever niet altijd van tevoren kan overzien wat het bestuur in de 

toekomst moet regelen. Hoe ver een bepaalde bevoegdheid strekt is daarom soms 

opengelaten. Dit is de terugtred van de wetgever. De wetgever formuleert dan niet 

zelf de rechtsnormen maar laat dit vaak aan bestuursorganen over, dit kan als volgt: 

• In de wet in formele zin wordt het vaststellen van algemeen verbindende 

voorschriften overgelaten aan bestuursorganen van de centrale overheid zoals 

regering, ministers, provincies, gemeentes (delegatie); 

• De normering van gedrag van burgers kan wordt overgelaten aan een 

bestuursorgaan middels de beschikkingsbevoegdheid of andere bevoegdheid.  

 

De terugtred van de wetgever heeft ertoe geleid dat bestuursorganen veelal zelf mogen 

bepalen wat rechtens is. Er is daarom sprake van een gelede normstelling. Wanneer 

bestuursorganen discretionaire bevoegdheden hebben zoals beleidsvrijheid of 

beoordelingsvrijheid, kan de rechter wel toetsen of een orgaan binnen de grenzen van de 

bevoegdheid is gebleven maar dit mag alleen met een zekere terughoudendheid getoetst 

worden. Het bestuur moet zichzelf altijd aan de algemene rechtsbeginselen houden.  

 

Abbb’s en beleidsregels 

Er is echter nooit sprake van een rechtsvrije ruimte. De rechter heeft algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur bedacht waaraan het handelen van het bestuur 

kan worden getoetst. Abbb’s zijn algemeen normen waaraan het bestuur zich ten alle 

tijden moet houden. Sommige van deze beginselen zijn gecodificeerd in de Algemene wet 

bestuursrecht zoals het zorgvuldigheidsbeginsel in art. 3:2 Awb.    

  

Bestuursorganen die over discretionaire bevoegdheden beschikken, hebben veelal zelf 

regels vastgesteld voor de uitoefening van deze bevoegdheden. Dit zijn beleidsregels. 

Met de beleidsregels wordt aangegeven welk beleid ze ten aanzien van een bepaalde 

bevoegdheid willen nastreven. Op grond van het gelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel mogen bestuursorganen niet zonder goede reden van beleidsregels 

afwijken.  
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Dit is alleen mogelijk wanneer afwijking ervan gerechtvaardigd is wegens bijzondere 

omstandigheden of het uitvoeren ervan onevenredige gevolgen zou hebben, dit blijkt ook 

uit art. 4:84 Awb. 

De verhouding tussen burgers en bestuur komt in belangrijke mate tot uitdrukking in de 

wet, in algemene beginselen van behoorlijk bestuur en in beleidsregels.  

 

Kwaliteit overheidsbestuur 

De kwaliteit van het overheidsbestuur moet bij de verschillende overheden worden 

gewaarborgd. Dit wordt als volgt bewerkstelligd: 

• Goede kwaliteit van de wetgeving; 

• Politieke controle door vertegenwoordigende organen; 

• Controle door de rechter; 

• Bestuurlijk toezicht. Hogere bestuursorganen oefenen controle uit op lagere 

bestuursorganen. Er zijn twee soorten: 

• Repressief toezicht: een hoger orgaan is op basis van de wet bevoegd om 

besluiten van lagere organen te vernietigen wegens strijd met het recht of 

algemeen belang; 

• Preventief toezicht: sommige besluiten moeten eerst door hogere organen 

worden goedgekeurd.  

• Richtlijnen. Deze vloeien niet voort uit weten of beleidsregels maar zijn er om de 

bevoegdheidsuitoefening door organen te normeren of te sturen. 

  
  



- Advertentie -

“Ik wIl hogere  
     cIjfers halen!”

“Ik ga beter  
  voorbereId  

   tentamens maken!”

“dIt jaar wIl Ik  
 alle studIepunten  

   halen!”
p r o f e s s I o n e l e  s t u d I e o n d e r s t e u n I n g
www.cap i tase l ec ta .n l
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L. Bestuursrecht literatuur: hoofdstuk 2 
 

Fundamentele bestuursrechtelijke beginselen 

Nederland is een democratische rechtsstaat. Het bestuursrecht draagt daarvoor 

instrumenten aan. Bevoegdheden en macht zijn onmisbaar voor het bestuur om haar 

taken te kunnen uitoefenen. Er moeten wel waarborgen bestaan om te voorkomen dat de 

macht wordt misbruikt. Dat Nederland een democratie is brengt met zich mee dat de 

overheid de samenleving bestuurt met zeggenschap van burgers. Een rechtsstaat is een 

staat waarbij de overheid gebonden is aan rechtsnomen. De Nederlandse overheid 

handelt nooit in een rechtsvrije ruimte.  

 

De democratie 

De grondslag van de overheidsmacht ligt bij de burgers. Dit is de volkssoevereiniteit. 

De belangrijkste regels, de wetten in formele zin, kunnen alleen worden genomen door 

samenwerking tussen de regering en de volksvertegenwoordiging. De 

volksvertegenwoordiging kunnen we zelf kiezen. Op het vlak van de decentrale 

overheden komt dit naar voren doordat regelgevende organen zoals de gemeenteraad, 

direct door de burgers gekozen worden. De uitvoerende macht is verplicht de wet uit te 

voeren en zich eraan te houden.  

 

Machtenscheiding 

Om misbruik van macht te kunnen voorkomen zijn de machten gescheiden. We hebben 

een systeem van checks and balances want de machten controleren elkaar ook en 

werken met elkaar samen. We hebben de uitvoerende macht, deze voert de wetten uit, 

de wetgevende macht, deze maakt de wetten en normeert het gedrag van de overheid 

en van de burgers en de rechtsprekende macht, deze controleert de uitvoerende macht 

en beschermt de burgers tegen onrechtmatige handelingen van de overheid en andere 

burgers. De uitvoerende macht wordt ook weer gespreid over verschillende 

bestuursorganen zoals ministers, regering en lagere overheden, dit wordt 

decentralisatie genoemd. Decentralisatie is dus van belang voor de machtenscheiding.  

 

Verantwoordelijkheid 

Bestuursorganen zijn direct of indirect verantwoording verschuldigd aan een 

vertegenwoordigend lichaam. De ministers zijn verantwoording verschuldigd aan het 

parlement. Dit is de ministeriële verantwoordelijkheid, art. 42 lid 2 GW. De commissaris 

van de Koningin en gedeputeerde staten zijn verantwoording verschuldigd aan de 

provinciale staten ingevolge art. 179 en 167 Provinciewet en de burgermeester en 

wethouders zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad, art. 180, 169 

Gemeentewet.  

 

Openbaarheid van bestuur 

Bestuursorganen moeten door burgers gecontroleerd kunnen worden. Dit betekent dat ze 

de burgers te allen tijde informatie moeten kunnen verschaffen wanneer daarom 

gevraagd wordt. Dit is openbaarheid van bestuur.  

 

Het legaliteitsbeginsel  

Het legaliteitsbeginsel houdt in dat het overheidsoptreden een grondslag in de wet 

nodig heeft wanneer een bestuursorgaan de burgers gebiedend of verbiedend in hun 

vrijheid of eigendom wil beperken. Het legaliteitsbeginsel is gedeeltelijk gecodificeerd in 

onder andere de Grondwet. Een wettelijke grondslag van dit beginsel is niet altijd 

voorgeschreven maar het legaliteitsbeginsel geldt dan ook onverkort en valt in dat geval 

onder het ongeschreven constitutionele recht.  

 

Het legaliteitsbeginsel geldt nu nog alleen uitdrukkelijk voor negatief optreden van de 

overheid, dat dus ingrijpt in de vrijheidssfeer van de burger door een gebods- of 

verbodsbepaling.  
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Er komen echter steeds meer stemmen op om het legaliteitsbeginsel ook voor positief 

overheidsoptreden, zoals het verstrekken van uitkeringen, te laten gelden. 

 

Fluoridering-arrest 

In het Fluorderingsarrest heeft de Hoge Raad overheidsoptreden zonder wettelijke 

grondslag onrechtmatig verklaard ondanks dat het hier niet om een verbiedend of 

gebiedend overheidsoptreden ging. De toevoeging van stoffen aan het drinkwater om 

een buiten de drinkwatervoorziening geleden doel te dienen vormde een zodanige 

ingrijpende maatregel dat deze niet zonder wettelijke grondslag uitgevoerd kon worden. 

Het overheidsoptreden was hier dus niet gebiedend of verbiedend maar omdat feitelijk 

wel hetzelfde bewerkstelligd werd behoefde dit soort optreden ook een wettelijke 

grondslag.  

 

Het specialiteitsbeginsel 

Het legaliteitsbeginsel heeft weinig effect als de wetgever geen grenzen stelt aan de 

bevoegdheden van het bestuur om het algemeen belang te behartigen. De 

bevoegdheden van het bestuur en de rechten worden nauwkeurig omschreven en zijn 

doelgebonden aangezien bepaalde doelen door het handelen moeten worden 

gerealiseerd. Het specialiteitsbeginsel is hiervoor van belang en vormt een uitwerking 

van het legaliteitsbeginsel.  

 

Het bestuur mag de doelgebonden, specifieke bevoegdheden alleen uitoefenen welke 

hem bij wettelijk voorschrift zijn toegekend. Het bestuursorgaan heeft geen ‘eigen’ 

belangen en moet uitsluitend belangen behartigen die het bestuursorgaan zijn 

toevertrouwd. In art. 3:3 Awb vind je het verbod op détournement de pouvoir. Dit 

verbod houdt in dat het bestuurorgaan de bevoegdheid tot het nemen van besluiten niet 

voor een ander doel mag gebruiken dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. De 

codificatie van het specialiteitsbeginsel vind je  terug in art. 3:4 lid 1 Awb. Als 

bestuursorganen belangen moeten afwegen, dan moeten dit de belangen zijn die 

rechtstreeks bij het besluit betrokken zijn. Bestuursorganen hebben vooral specifieke aan 

een doel gebonden bevoegdheden. Als de wetgever voor ieder speciaal onderwerp aparte 

regels maakt, dan betekent dit dat burgers te maken kunnen krijgen met verkokerde 

wetgeving. Wanneer je bijvoorbeeld een pand tot café wilt verbouwen krijg je te maken 

met o.a. de Wet ruimtelijke ordening en de Drank- en Horecawet e.d. aangezien je 

bepaalde vergunningen aan moet vragen. 

 

Het specialiteitsbeginsel dient ter bescherming van de vrijheid van de burgers. Door de 

verkokering beperkt het juist de individuele vrijheid. Het bestuur mag ingevolge het 

legaliteitsbeginsel geen rechten en belangen van burgers aantasten zonder dat deze 

berust op een wet. Ingevolge het specialiteitsbeginsel moet de bevoegdheid zijn 

toegekend voor de behartiging van een gespecificeerd algemeen belang.   

 

Het rechtszekerheidsbeginsel 

De rechtszekerheid die de burger moet hebben is in het bestuursrecht speciaal nu deze 

er ook voor zorgt dat de inbreuken van de overheid op de vrijheid van individuen kan 

worden beperkt. De geclaimde rechtszekerheid bepaalt de begrenzing van de inbreuken 

die de overheid op de vrijheid van individuele burgers mag maken. Het beginsel kan als 

volgt worden onderscheiden: 

• Het formele rechtszekerheidsbeginsel. Dit ziet op een goede begrenzing van 

de bestuursbevoegdheid. De rechtspositie van de burger moet ondubbelzinnig 

zijn. Wetgeving, beleidsregels en beschikkingen moeten helder geformuleerd zijn 

en het moet duidelijk zijn welke verplichtingen en rechten er voor de burger uit 

voortvloeien; 

• Het materiële rechtszekerheidsbeginsel. Het recht dat geldt, moet toepassing 

vinden en besluiten mogen niet met terugwerkende kracht aan burgers worden 

tegengeworpen. Hieruit blijkt ook het vertrouwensbeginsel.  
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Dit is een abbb welke inhoudt dat wanneer een burger een gerechtvaardigde 

verwachting heeft betreffende bijvoorbeeld een toezegging van de overheid 

wegens handelen of nalaten van diezelfde overheid, de verwachtingen van de 

burger moeten worden gehonoreerd.  

 

Uitwerking rechtszekerheidsbeginsel 

Een bestuursorgaan moet binnen een redelijke termijn op een aanvraag van een 

beschikking beslissen ingevolge art. 4:13 Awb, daarnaast moeten besluiten deugdelijk 

gemotiveerd worden ingevolge art. 3:46 Awb etc. De overheid moet de rechtszekerheid 

van de burgers waarborgen en bevorderen.  

Het bestuur moet dus actief optreden om dit te realiseren. Hier hoort ook bij dat de 

overheid adequate en actieve informatieverschaffing van bestuursorganen moeten 

krijgen.  

 

Het gelijkheidsbeginsel 

Het gelijkheidsbeginsel vind je terug in art. 1 GW, art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. 

Iedereen die zich in Nederland bevindt kan een gelijke behandeling verwachten. Het 

gelijkheidsbeginsel is niet terug te vinden in de AwB. Gelijke gevallen moeten gelijk 

behandeld worden en ongelijke gevallen moeten ongelijk behandeld worden. Groepen 

mogen in principe wel anders behandeld worden, als de ongelijke behandeling altijd 

rechtens voldoende gerechtvaardigd is.  

 

Uitgangspunten gelijkheidsbeginsel 

Het gelijkheidsbeginsel omvat meer dan uit de Grondwet en de internationale bepalingen 

blijkt. Er gelden een aantal uitgangspunten: 

• Burgers die in gelijke of rechtens vergelijkbare omstandigheden verkeren moeten 

in beginsel ook gelijk behandeld worden; 

• Als er geen expliciete grond is om een ongelijke behandeling te rechtvaardigen 

dan mogen de groepen burgers niet ongelijk behandeld worden; 

• Wanneer groepen ongelijk worden behandeld, dan moet er door het 

bestuursorgaan een evenwichtige belangenafweging hebben plaatsgevonden;  

• Wanneer er criteria zijn die een gerechtvaardigd onderscheid maken, dan moet de 

burger overeenkomstig deze criteria worden behandeld wanneer deze dit 

verlangt; 

• Ongelijke groepen mogen niet gelijk worden behandeld.  

 

Het openbaar bestuur is opgedeeld in verschillende bestuursorganen, maar deze zijn in 

beginsel niet aan elkaars besluiten gebonden. Bij territoriale decentralisatie naar 

provincies, gemeenten, waterschappen en binnen gemeenten kunnen verschillen 

optreden die niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.   

 

De eis van stelselmatigheid en consistentie 

Als gelijke groepen gelijk moeten worden behandeld en ongelijke groepen ongelijk, dan 

moeten er algemene beslissingscriteria worden bedacht om dit te kunnen beoordelen. 

Het bestuur moet de bevoegdheden stelselmatig kunnen uitvoeren en hier zijn criteria 

voor nodig. Het consistentiebeginsel houdt in dat er gehandeld moet worden conform 

wettelijke voorschriften, interne regelingen, algemene voorwaarden en dat het verbod 

van willekeur geldt. Het bestuur moet een gedragslijn volgen ten aanzien van het 

optreden in vergelijkbare gevallen. Het bestuur moet de consistentie zelf bewaken. Het 

orgaan moet desgevraagd inzicht kunnen geven in de beslissingscriteria die in het 

algemeen worden gebruikt wanneer het bevoegdheden uitoefent. Daarnaast moet het 

altijd kunnen aantonen dat de criteria wel consistent worden toegepast. 

Dit laat zien dat het bestuursrecht een processuele functie heeft. Als de burger voldoende 

twijfel weet te wekken, dan komt de onderzoeks- en bewijslast weer bij het 

bestuursorgaan terecht. 
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Wanneer er eenmaal criteria zijn, dan moeten de bevoegdheden ook overeenkomstig 

dezen worden uitgeoefend. Het bestuursorgaan moet weliswaar ook letten op de 

persoonlijke omstandigheden van een persoon. Dit kan ertoe leiden dat er van de 

algemene criteria wordt afgeweken.  
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M. Goederenrecht: hoorcollege 1 
 

Goederen en hun verkrijging 

In dit hoorcollege wordt de basis van het goederenrecht herhaald. Het verschil tussen 

goederenrecht enerzijds en anderzijds het verbintenissenrecht komt aan bod. Ook gaan 

we het hebben over de verschillende soorten van verkrijging: onder algemene/bijzondere  

titel, alsook derivatieve/originaire verkrijging. Ook zullen we het hebben over 

moederrechten en beperkte rechten, het droit de suite en de overdracht, waarbij 

belangrijke beginselen uit het goederenrecht zullen worden herhaald.  

  

Goederenrecht versus Verbintenissenrecht  

Het burgerlijk recht kun je onderverdelen in personenrecht (boek 1 en 2 BW, regelt de 

status van natuurlijke personen en rechtspersonen, de dragers van rechten en plichten) 

en het objectieve vermogensrecht (regelt het vermogen van de in boek 1 en 2 BW 

besproken dragers van rechten en plichten). Het objectieve vermogensrecht kan weer 

worden onderverdeeld in goederenrecht en verbintenissenrecht. Het 

verbintenissenrecht regelt de relatie tussen twee of meer partijen. Verbintenissen kunnen 

voortvloeien uit de wet (denk aan de onrechtmatige daad) en uit een rechtshandeling  

(denk aan een contract). Het contractrecht kent een bekend beginsel van 

contractsvrijheid en bevat daarom met name regelend recht. Partijen mogen bij 

overeenkomst dus dikwijls afwijken van de wettelijke regels van het verbintenissenrecht. 

Het goederenrecht regelt de relatie van een (rechts)persoon tot een goed. Dit is een 

gesloten stelsel en bevat met name dwingend recht. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar 

een nieuw beperkt recht in het leven roepen. De reden hiervoor is dat het van belang is 

dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is met betrekking tot verhaalsmogelijkheden op 

een goed. De twee rechtsgebieden overlappen elkaar weleens. Indien er een 

koopovereenkomst wordt gesloten, begint dat als een verbintenis tussen twee partijen. 

De overdracht van het goed en de vraag wie er vervolgens bezitter, dan wel eigenaar is 

van het overgedragen goed, wordt ingevuld door het goederenrecht.  

  

Overdracht  

Voor overdracht geeft artikel 3:84 BW drie belangrijke vereisten:  

• De levering moet een geldige titel hebben. Dit is een geldige rechtsgrond, meestal 

een verbintenis en het geeft een soort “rechtvaardiging” voor de overdracht. Er 

zijn een aantal vereisten voor een titel; de titel vereisten. Ten eerste moet de titel 

tot overdracht strekken, huur strekt bijvoorbeeld niet tot het maken van een 

eigenaar, terwijl koop dat wel doet. Ten tweede moet de titel de levering dekken. 

Het moet dan gaan om de juiste hoeveelheid en het juiste goed. Als je 

bijvoorbeeld 10 pennen bestelt en je krijgt er elf, wordt de elfde pen niet door de 

titel gedekt. Ook als men een verkeerd goed krijgt, is de titel niet dekkend. Het 

derde en laatste vereiste is dat de titel geldig moet zijn. Als de overeenkomst 

bijvoorbeeld vernietigd wordt heeft dit gevolgen voor de titel. Vernietiging werkt 

namelijk met terugwerkende kracht en er wordt dus geacht nooit een titel te zijn 

geweest. Degene die het goed heeft verkregen op grond van een niet geldige titel 

is dus nooit eigenaar geworden. Het feit dat de geldige titel een vereiste is voor 

een geslaagde overdracht, maakt dat we kunnen spreken van een causaal 

stelsel: zonder dat de overdracht als het ware een “reden” heeft, kan hij niet 

geldig zijn.  

• Het goed moet wel daadwerkelijk geleverd worden. Artikel 3:90 BW geeft hiervoor 

de hoofdregel: goederen/zaken, niet zijnde registergoederen kunnen worden 

geleverd door middel van bezitsverschaffing. Daar zijn verschillende methoden 

voor: 

- Het kan geschieden door feitelijke machtsverschaffing (art. 3:114 BW). Dit 

verschaft de macht die je zelf hebt aan een ander door deze feitelijk het goed 

te overhandigen (of doormiddel van een symbolische overhandiging, zoals de 

sleutel van een fiets om een fiets te kunnen leveren).  
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- Het kan ook geschieden door een vormvrije verklaring. Er zijn drie typen 

vormvrije verklaringen: levering cp (de bezitter wordt houder voor de nieuwe 

bezitter), levering brevi manu (de houder wordt bezitter) en levering longa 

manu (de houder voor de één word de houder voor een ander. Voor levering 

longa manu is nog een extra vereiste bovenop de tweezijdige verklaring, 

namelijk dat er een mededeling moet volgen aan de derde die het goed houdt.  

• Degene die het goed levert, moet beschikkingsbevoegd zijn. De eigenaar en de 

rechthebbende zijn in beginsel beschikkingsbevoegd. Zij hebben het recht om een 

goed te vervreemden of te bezwaren. Als het goed bezwaard is, is de 

eigenaar/rechthebbende alleen bevoegd om het goed bezwaard te vervreemden. 

Verder kan de beschikkingsbevoegdheid ook door een gevolmachtigde worden 

uitgeoefend. Als laatste is het belangrijk om op te merken dat beslag en 

faillissement de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar/rechthebbende kunnen 

wegnemen. De regels over beschikkingsbevoegdheid zijn van dwingend recht en 

dus kan deze in beginsel niet uitgesloten worden in een overeenkomst.  

  

Soorten verkrijging  

Artikel 3:84 BW definieert een resultaat van het voldoen aan de drie vereisten: een 

geslaagde overdracht. Het begrip overdracht komt ook voor in artikel 3:80 lid 3 BW, 

waarin bepaald is dat men goederen kan verkrijgen door overdracht, wat geldt als 

verkrijging onder bijzondere titel. Andere soorten verkrijging onder bijzondere titel zijn 

bijvoorbeeld verjaring en onteigening. Dit artikel verbindt verder geen rechtsgevolg aan 

de verkrijging zelf, maar verdeelt verkrijging in verkrijging onder een algemene titel 

(erfopvolging, boedelmenging, fusie en splitsing) en een verkrijging onder bijzondere 

titel en noemt de manieren waarop beide soorten verkrijging kunnen plaatsvinden. Dit 

betekent wel dat artikel 3:84 BW alleen speelt bij verkrijging onder bijzondere titel en 

wel bij overdracht. Je kunt het artikel dus bijvoorbeeld niet toepassen op erfopvolging, 

sowieso omdat dit een vorm is van verkrijging onder algemene titel.  

  

Het verschil tussen de twee soorten verkrijging is als volgt samen te vatten: een 

verkrijger onder algemene titel volgt op in een geheel vermogen, of een evenredig deel 

daarvan. Denk aan verkrijging via erfopvolging. Een verkrijger onder bijzondere titel 

verkrijgt alleen een specifiek goed. Indien een koopovereenkomst wordt gesloten met 

betrekking tot een auto, verkrijgt de koper alleen de auto zelf en niets anders uit het 

vermogen van de vervreemder.   

  

Belangrijk in dit verband is artikel 6:249 BW: “de rechtsgevolgen van een overeenkomst 

gelden mede voor de rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij uit de 

overeenkomst iets anders voortvloeit.” Dit betekent dat een verkrijger onder algemene 

titel in beginsel alle rechten en plichten krijgt van zijn rechtsvoorganger met betrekking 

tot het verkregen vermogen.  

Een verkrijger onder bijzondere titel is echter in beginsel niet verbonden aan de 

verbintenissen van zijn voorganger. Hierover gaat het arrest Blaauboer/Berlips.   

  

Blaauboer/Berlips (1905)  

De heer Berlips had twee percelen in eigendom. Hij verkocht een van de percelen aan 

Blaauboer, die ook de eigendom van het perceel verkreeg. Berlips had zich ook 

contractueel tegenover Blauuboer verplicht zijn andere perceel te bestraten. Echter, hij 

hield zich niet aan deze verplichting en verkocht zijn tweede perceel zonder deze te 

bestraten (hij droeg ook de eigendom van dit perceel over) aan weduwe Maks. Als 

Blaauboer Berlips aanspreekt op zijn contractuele verplichting, stelt Berlips zich op het 

standpunt dat het perceel reeds is overgedragen en dat Blaauboer maar bij weduwe 

Maks moet aankloppen.  
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Twee vragen speelden in deze zaak een rol: de vraag of Berlips van zijn schuld tegenover 

Blaauboer bevrijd was door verkoop en overdracht van het perceel en de vraag of 

weduwe Maks nu jegens Blaauboer gebonden was (met andere woorden: is er sprake 

van overdracht van debiteurschap bij verkrijging onder bijzondere titel?). De uitkomst 

van deze zaak was dat contracten gelden tussen partijen. Berlips bleef dus ondanks de 

overdracht van zijn tweede perceel gebonden aan de bestratingsbepaling en zijn 

rechtsopvolger onder bijzondere titel (weduwe Maks) raakte niet door de enkele 

eigendomsovergang van het perceel gebonden aan de bestratingsbepaling.  

  

Voorbeeldcasus: relatieve werking van verbintenissen  

Stel nu: je hebt twee buren, A en B. A bouwde zo enthousiast aan zijn huis, dat een deel 

van zijn huis op het perceel van B is terechtgekomen. Dit maakt dus inbreuk op het 

eigendomsrecht van B. Stel dat B dit wil dulden, maar wel tegen betaling van een 

geldsom. Contractueel is dit toegestaan, maar het heeft beperkingen. Iemand die onder 

algemene titel opvolgt (bijvoorbeeld via erfopvolging), is ook gebonden aan de 

verplichtingen van de overeenkomst, maar dit is niet het geval op het moment dat het 

perceel wordt verkocht. Dit is namelijk verkrijging onder bijzondere titel. Verbintenissen 

hebben relatieve werking en gelden in principe tussen partijen. Een oplossing hiervoor 

is het vestigen van een beperkt (goederenrechtelijk) recht (bijvoorbeeld een opstalrecht, 

of een erfdienstbaarheidsrecht). Hierdoor zou het recht wel overgaan op de koper, die 

zich ook moet houden aan de afspraak. Deze beperkte rechten hebben namelijk wel 

goederenrechtelijke werking.  

  

Moederrecht en beperkt recht  

Als rechthebbende van het absolute recht op een zaak (eigendom), ook wel 

moederrecht genoemd, kun je krachtens artikel 3:81 BW beperkte rechten op je zaak 

vestigen, waardoor deze wordt bezwaard. Beperkte rechten heten zo, omdat deze als het 

ware worden afgeleid van het meest omvattende, absolute recht. Het absolute recht van 

eigendom wordt absoluut genoemd, omdat je dit recht tegenover eenieder kunt laten 

gelden als eigenaar van een zaak. Ook de beperkte rechten hebben absolute werking, dat 

houdt in dat de rechthebbende van een beperkt recht deze tegen iedereen kan laten 

gelden, zelfs tegen een (nieuwe) eigenaar. 

  

Iemand die een moederrecht heeft op een zaak wordt ook wel eigenaar genoemd. 

Iemand met een beperkt recht op de zaak is een beperkt gerechtigde. Beperkte 

rechten zijn onder te verdelen in genotsrechten en zekerheidsrechten. Genotsrechten 

strekken ertoe de beperkt gerechtigde het genot (het gebruik) van een zaak te 

verschaffen, zekerheidsrechten strekken tot zekerheid van betaling van een vordering.  

  

De volgende genotsrechten zijn door de wet in het leven geroepen:  

• Erfdienstbaarheid (artikel 5:70 BW)  

• Opstalrecht (artikel 5:101 BW)  

• Recht van erfpacht (artikel 5:85 BW)  

• Vruchtgebruik (artikel 3:201 BW)  

  

Als zekerheidsrechten kent de wet het hypotheekrecht (artikel 3:227 BW jo. artikel 

3:260 BW) en het pandrecht (artikel 3:227 BW jo. 3:236 BW).  

  

Let op dat het gesloten systeem van het goederenrecht wederom blijkt uit de 

bewoordingen van artikel 3:81 BW: “Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht 

toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde rechten 

vestigen (…)”. Dit wordt ook wel het numerus clausus beginsel genoemd; de wetgever 

ontwerpt beperkte rechten, dat mag de burger niet zelf doen.   
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Zoals eerder gezegd, heeft het vestigen van beperkte rechten op een zaak een bijzonder 

gevolg. Indien het moederrecht (ook wel: bloot eigendom) wordt overgedragen aan een 

ander, bijvoorbeeld als gevolg van verkoop, blijven de beperkte rechten alsnog op die 

zaak, of dat goed rusten. Dit wordt ook wel droit de suite genoemd of het 

zaaksgevolg. Het beperkte recht volgt het moederrecht dus, zolang dat moederrecht 

blijft bestaan natuurlijk.  

  

In de casus van de buren A en B, verplicht B zich te dulden dat een huis voor een deel op 

zijn perceel staat. Indien er een erfdienstbaarheidsrecht of een opstalrecht op het perceel 

wordt gevestigd, is C na koop en overdracht van het perceel verplicht ook dezelfde 

verplichtingen na te komen. Hij heeft namelijk een bezwaard eigendomsrecht verkregen 

van het perceel.  

  

Het begrip ‘goed’  

Een vermogen kan bestaan uit goederen en schulden. Goederen bestaan uit zaken en 

vermogensrechten (artikel 3:1 BW). Een zaak is een stoffelijk object, dat voor 

menselijke beheersing vatbaar is. Zaken kunnen verder worden onderverdeeld in 

onroerende zaken (die altijd tevens registergoederen zijn, denk aan huizen die in 

registers dienen te worden ingeschreven), roerende zaken die ook registergoederen zijn 

(vliegtuigen en schepen met een bepaald tonnage) en roerende zaken die geen 

registergoederen zijn (bijvoorbeeld je auto of laptop). Het meest omvattende recht dat 

een persoon kan hebben op een zaak is eigendom (art. 5:1 BW). Verder kan men op 

registergoederen een recht van hypotheek vestigen. Op onroerende zaken kan tevens 

het recht van opstal, erfpacht en erfdienstbaarheid worden gevestigd. Op zowel goederen 

als vermogensrechten kan het recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het pandrecht 

kan worden gevestigd op roerende zaken die geen registergoederen zijn, alsook op 

vermogensrechten.  

 

Vermogensrechten bestaan in twee typen, namelijk de vorderingsrechten (je hebt 

bijvoorbeeld op grond van een koopovereenkomst het recht om een rugtas te krijgen). 

Dit recht is ook overdraagbaar aan een ander. Je kunt iemand anders het recht geven om 

de rugtas te krijgen. Het tweede type bestaat uit de andere vermogensrechten, 

bijvoorbeeld auteursrechten. Let op dat je geen eigenaar kunt zijn van een 

vorderingsrecht. Je kunt wel rechthebbende zijn van een vorderingsrecht, of 

bijvoorbeeld een auteursrecht.  

  

Derivatieve/Originaire verkrijging  

Verkrijging onder opvolging is een derivatieve verkrijging. Rechtsverkrijging onder 

algemene en onder bijzondere titel vallen beide onder derivatieve verkrijging. Dat 

betekent dat het recht wordt ontleend aan een voorganger en overgaat in het vermogen 

van de verkrijger. Originaire verkrijging is verkrijging door de creatie van een nieuw 

recht, of het opgaan in een ander recht. Het recht wordt dus niet ontleend aan een 

voorganger. Er ontbreekt dan een identiteit van een voorganger aan het goed. Als er al 

een “geschiedenis” van eigendom zat aan de zaak, wordt deze als het ware uitgewist. 

Zodra er een nieuwe zaak ontstaat uit verschillende bestanddelen, ontstaat er een nieuw 

recht. De wet kent de volgende wijzen van originaire verkrijging:  

• Inbezitneming (toe-eigening) van een res nullius (artikel 5:4 BW); als men een 

goed dat aan niemand toebehoort (res nullius) claimt voor zichzelf.   

• Vinderschap (artikel 5:5 e.v. BW)  

• Natrekking en bestanddeelvorming (artikel 3:4 BW, 5:3 BW, 5:14 en 5:20 BW) 

• Zaaksvorming (artikel 5:16 BW)  

• Verbinding en eigenlijke vermenging (artikel 5:15 BW)  

  

Het is niet volledig duidelijk of verjaring ondergebracht moet worden bij originaire 

verkrijging, of onder derivatieve verkrijging. 
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Voorbeeldcasussen: derivatieve verkrijging  

Stel je nu het volgende probleem voor: A is eigenaar en B is huurder van een roerende 

zaak. B verkoopt en levert de zaak aan C. De vraag is nu: wie is er eigenaar van de 

roerende zaak en maakt het hierbij uit dat C niet op de hoogte was van de 

onbevoegdheid van B? Dit is een probleem dat ontstaat bij een derivatieve verkrijging, 

namelijk bij verkoop van een zaak. Een belangrijk beginsel dat bij dit soort vraagstukken 

in het achterhoofd moet worden gehouden, is het nemo plus-beginsel (voluit: “nemo 

plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet”). Dit beginsel houdt in dat 

niemand meer rechten aan een ander kan overdragen, dan hij/zij zelf heeft. Iemand die 

geen eigenaar is van een goed, kan dat goed ook niet aan een ander overdragen. Dat is 

ook aan de orde in deze casus – B is geen eigenaar, hij is een huurder. Een huurder 

heeft de juridische status van een houder en dus in elk geval geen eigenaar.  

  

Om te kijken of de overdracht in beginsel geslaagd is, moeten allereerst de vereisten 

voor overdracht van artikel 3:84 BW worden nagegaan:  

• Geldige titel. Er geldt dat de titel tot overdracht moet strekken, dat deze de 

overdracht moet dekken (het moet gaan om het juiste goed etc.) en er mag geen 

sprake zijn van nietigheid of vernietiging van de overeenkomst. In dit geval zit 

daar het probleem niet: de geldige titel bestaat uit een koopovereenkomst. Van 

nietigheid of vernietiging is geen sprake.  

• De zaak moet daadwerkelijk zijn geleverd: dit wordt letterlijk gezegd in de casus. 

Ook aan dit vereiste is dus voldaan.  

• De levering moet geschieden door iemand die beschikkingsbevoegd is. Dit is waar 

in casu het probleem zit: iemand die niet de eigendom van een zaak heeft, kan 

die eigendom ook niet overdragen.  

  

In principe zou je dus zeggen dat niet aan alle vereisten van artikel 3:84 BW is voldaan, 

wat betekent dat C in principe ook geen eigenaar kan zijn geworden, nu B niet bevoegd 

was als houder de eigendom van de zaak over te dragen.  

  

Echter, in geval C niet op de hoogte was van B’s onbevoegdheid, kan het zijn dat C een 

ontvanger te goeder trouw is en wordt beschermd door de wet. Het gaat in casu om de 

overdracht van een roerende zaak. 

 Artikel 3:86 BW is dan van toepassing. Let op: gaat het om een onroerende zaak, dan 

moet je bij goede trouw vraagstukken kijken in artikel 3:88 BW.  

  

Krachtens artikel 3:86 BW wordt de koper beschermd tegen de 

beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, mits:  

• Hij “reëel bezit” heeft verkregen (dit wordt in de wet niet rechtstreeks 

gedefinieerd, maar er moet gekeken worden in artikel 3:90 lid 2 BW en a 

contrario naar artikel 3:111 BW).  

• Hij heeft het bezit anders dan om niet verkregen. Anders dan om niet houdt in dat 

hij het niet voor niks heeft gekregen, er staat dus een tegenprestatie tegenover. 

Dit kan anders zijn bij een schenking. Een schenking is een verkrijging om niet. 

• Hij is te goeder trouw (dat betekent dat hij weet, noch behoort te weten van de 

beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder). De goede trouw wordt 

besproken in art. 3:11. Het houdt verder ook in dat als men kan weten dat 

iemand geen eigenaar is van een goed welke ingeschreven moet staan in het 

openbare register, en men het register niet heeft bekeken, er dan vanuit moet 

worden gegaan dat men niet te goeder trouw was. Dan had men het namelijk 

behoren te weten.   

  

De beschermingsbepaling van artikel 3:86 BW kan dus als het ware een gebrek dat in 

artikel 3:84 BW is opgelopen, in casu dat er niet voldaan is aan de nemo plus-regel, 

repareren. In casu is aan de vereisten van artikel 3:86 BW voldaan.  
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C wordt dus beschermd, indien hij verkrijger is te goeder trouw. Het gebrek in de 

overdracht is door artikel 3:86 BW hersteld en C wordt alsnog eigenaar van de 

onroerende zaak in kwestie.  

  

Let wel op: indien het gaat om een diefstal, heeft de bestolen eigenaar tot 3 jaar vanaf 

de dag van de diefstal recht op revindicatie. Hier geldt weer een uitzondering. Deze regel 

gaat niet op indien de koper bij wijze van consumentenkoop het goed in een winkel kocht 

en niet op de hoogte was van de diefstal. In dat geval kan niet worden gerevindiceerd.  

  

Stel je nu een andere situatie voor: A is eigenaar van een registergoed. Hij verkoopt en 

levert dit goed aan B, die het goed weer doorverkoopt aan C. Later roept A met succes 

de vernietiging in van de koopovereenkomst A-B wegens een wilsgebrek. De vraag is ook 

hier: wie is nu rechthebbende van het registergoed?  

  

Ook in dit geval geschiedt de levering volgens de regels van artikel 3:84 BW. In de 

eerste instantie ging de levering tussen A en B gewoon goed: er was een geldige titel 

(koopovereenkomst), het registergoed werd daadwerkelijk geleverd en A was ook 

beschikkingsbevoegd. B werd dus eigenaar en daarom ging de overdracht tussen B en C 

ook goed. B was nu in plaats van A beschikkingsbevoegd en kon de eigendom van het 

goed dus gewoon overdragen. C werd eigenaar. Echter, door de succesvolle vernietiging 

van A vervalt met terugwerkende kracht de geldige titel van de overeenkomst A-B (zie 

hiervoor artikel 3:53 BW). Dat betekent dat B met terugwerkende kracht wordt geacht 

nooit eigenaar van het registergoed te zijn geworden. Indien B nooit eigenaar was 

geworden, treedt het beginsel van nemo plus weer in werking: je kunt niet meer rechten 

overdragen dan je zelf hebt. B was dus (met terugwerkende kracht) ten tijde van de 

koopovereenkomst B-C beschikkingsonbevoegd. C kan met andere woorden niet krijgen 

wat B niet bevoegd was te geven en is in beginsel geen eigenaar geworden van het 

registergoed. Artikel 3:86 BW biedt hier ook geen uitweg meer – het gaat in casu om een 

registergoed, terwijl artikel 3:86 BW alleen gaat om roerende zaken die geen 

registergoederen zijn. 

 

In dit geval kan het gebrek alsnog hersteld worden, maar dit keer door artikel 3:88 BW, 

dit gaat namelijk wel over registergoederen. Artikel 3:88 BW kent de volgende eisen:  

• Het gaat om onbevoegdheid van de vervreemder;  

• De verkrijger is te goeder trouw; 

• De onbevoegdheid vloeit voort uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht;  

• De ongeldigheid van de vroegere overdracht was niet het gevolg van de 

onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.  

  

Als deze vereisten worden nagelopen, blijkt in casu dat aan deze vereisten is voldaan. C 

wordt, indien hij verkrijger te goeder trouw is, beschermd door artikel 3:88 BW. In dat 

geval wordt het gebrek in de levering (in de vorm van beschikkingsonbevoegdheid van B) 

geheeld en is C alsnog eigenaar geworden van het registergoed.  

  

Nog een voorbeeld: A is wederom eigenaar van een registergoed. Hij verkoopt en levert 

dit goed aan B. B vestigt een hypotheekrecht op het goed ten behoeve van C. Vervolgens 

roept A met succes de vernietiging in van de overeenkomst A-B wegens een wilsgebrek. 

Heeft C nu een geldig hypotheekrecht?  

  

Artikel 3:98 BW is een belangrijke schakelbepaling, die verklaart dat, tenzij de wet 

anders bepaalt, de bepalingen uit de afdeling omtrent de overdracht van een goed, ook 

van toepassing zijn op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht 

op een zodanig goed. Dat betekent dat de bescherming van artikel 3:88 BW hier 

eventueel ook van toepassing zou kunnen zijn. Belangrijker nog, moet men om een 

beperkt recht te vestigen, over te dragen en er afstand van te doen, aan dezelfde 

vereisten voldoen als voor overdracht van de eigendom.  
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Dit leidt tot de inroepbaarheid van een beperkt recht tegen iedereen, zelfs de (nieuwe) 

eigenaar. 

 

De casus blijft dan precies hetzelfde als de casus hiervoor: door de vernietiging ontvalt 

de geldigheid aan de overdracht tussen A en B en was B nooit eigenaar geworden. Dat 

betekent dat B ook beschikkingsonbevoegd was toen hij het goed bezwaarde met een 

hypotheekrecht ten behoeve van C (ook hier geldt dus het beginsel van nemo plus). 

Echter, in geval C te goeder trouw is en aan alle andere vereisten van artikel 3:88 BW is 

voldaan, kan worden gezegd dat hij als verkrijger te goeder trouw wordt beschermd door 

de werking van artikel 3:98 jo. 3:88 BW. C is in dat geval ook alsnog eigenaar geworden.  

  

Let wel op: in alle bovenstaande gevallen heeft A dus geen goederenrechtelijke positie 

meer ten aanzien van zijn goed. Hij is zijn eigendom kwijt en mag het goed dus niet 

vervolgens van C revindiceren. Dit alles betekent helemaal niet dat A met lege handen is 

komen te staan. Hier speelt het verbintenissenrecht weer zijn rol: zo kan A namelijk wel 

B aanspreken met een actie uit onrechtmatige daad, of op andere manieren.  

  

Tot slot een laatste voorbeeld. Weer is A de eigenaar van een registergoed. Hij vestigt 

een hypotheekrecht ten behoeve van B op dit goed. Vervolgens vestigt A nogmaals een 

hypotheekrecht op datzelfde goed, ditmaal ten behoeve van C. Wie gaat in dit geval 

voor? Hier geldt dat A zichzelf beperkt in zijn beschikkingsbevoegdheid door het 

registergoed te bezwaren met een beperkt recht. A heeft als het ware niet meer dan een 

taart waar een punt uitgehaald is. Er kan geen eerste recht van hypotheek, of een recht 

van hypotheek op precies hetzelfde (onderdeel van een) goed worden gevestigd. 

Daarnaast geldt bij het recht van hypotheek dat C zou kunnen weten dat het goed 

bezwaard is met het recht van hypotheek ten behoeve van B, dit staat namelijk gewoon 

in openbare registers. Artikel 3:88 BW zou dus al niet kunnen worden toegepast, omdat 

C niet te goeder trouw is. Echter, er geldt een belangrijk beginsel, waardoor nog meer 

geldt dat C in casu met lege handen moet komen te staan, namelijk van het beginsel van 

prior tempore, potior iure (eerder in de tijd, sterker qua recht). 

 A is helemaal niet bevoegd tweemaal hetzelfde weg te geven, hij was slechts de eerste 

keer bevoegd, daarna is hij zijn bevoegdheid verloren aan B. Dit alles betekent dat B in 

casu wel een geldig hypotheekrecht heeft, maar C niet. Hij was immers later in de tijd. C 

wordt daarnaast niet beschermd door artikel 3:88 BW, nu hij gewoon op de hoogte had 

kunnen zijn van het bestaan van B’s hypotheekrecht.  

  

Casus: Originaire verkrijging  

Tot slot een voorbeeld, waarin originaire verkrijging aan bod komt. Stel nu dat A 

eigenaar is en B huurder is van een roerende zaak. B verkoopt en levert de zaak 

vervolgens aan C, die weet dat A eigenlijk eigenaar is van de zaak. Vervolgens metselt C 

de roerende zaak vast aan zijn woning. Wie is in dit geval eigenaar?  

  

Doordat C het goed aan zijn woning metselt, gebeurt er iets merkwaardigs. Het goed 

wordt op die manier onderdeel van de onroerende zaak, namelijk de woning van C. Dit is 

het leerstuk van bestanddeelvorming/natrekking (zie artikelen 3:4 BW, 5:3 BW,  

5:14 en 5:20 BW). Dit is niet een vorm van derivatieve, maar van originaire verkrijging. 

Dat betekent dat de artikelen 3:86 BW en 3:88 BW, evenals 3:84 BW (het gaat hier 

namelijk niet om overdracht), niet van toepassing zijn. Eigendomsrecht van A gaat in dit 

geval verloren door bestanddeelvorming, omdat de roerende zaak nu een bestanddeel is 

van het huis van C en de bestanddelen worden geacht deel te zijn van de hoofdzaak. Wie 

dus de eigenaar van de hoofdzaak is, is ook eigenaar van haar bestanddelen.  

Maakt het in dit geval uit dat C op de hoogte was van de beschikkingsonbevoegdheid van  

B (waardoor de nemo plus regel wordt overtreden)? Dat is in geval van 

natrekking/bestanddeelvorming niet het geval. Dat C in dit geval te kwader trouw is, 

staat aan de bestanddeelvorming niet in de weg.   
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Wat betekent dit nu voor A? A is zijn eigendomsrecht over de roerende zaak kwijt en 

heeft geen goederenrechtelijke positie meer. Hij kan het voorwerp dus ook niet meer van 

C revindiceren, maar heeft slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak tot teruggave 

van het goed, of schadevergoeding. Dit kan een hele effectieve actie zijn, maar het kan A 

problemen opleveren indien C failliet wordt verklaard. In dat geval heeft A namelijk geen 

goederenrechtelijke aanspraak op de zaak. Hij komt dan in de groep van concurrent 

crediteuren terecht en het is dan goed mogelijk dat hij uiteindelijk met lege handen komt 

te staan.  

  

Tot slot: De besproken leerstukken op een rij  

• Het verschil tussen relatieve en absolute rechten is gelegen in hun 

inroepbaarheid. De drager van een absoluut recht kan zijn recht altijd en tegen 

iedereen doen gelden (tenzij sprake is van goede trouw bescherming). Een relatief 

recht kan slechts tegenover een of meer bepaalde personen worden ingeroepen. 

Zo is A’s recht op betaling bij verkoop van zijn auto aan B een relatief recht. Hij 

kan alleen tegenover B en niet ook tegenover C worden ingeroepen.  

• Verkrijging kan geschieden onder algemene of onder bijzondere titel. Een 

verkrijger onder algemene titel volgt op in een geheel vermogen of een evenredig 

deel daarvan, terwijl een verkrijger onder bijzondere titel een specifiek goed 

verkrijgt en niet gebonden is aan verbintenisrechtelijke afspraken betreffende het 

goed, gemaakt door de voorganger.  

• Verkrijging kan ook worden onderverdeeld in derivatieve of originaire verkrijging. 

Derivatieve verkrijging is een opvolging in het recht van iemand anders. In geval 

van originaire verkrijging, ontstaat er een nieuw recht op het goed, waarbij het er 

niet meer toe doet wat zich voor het ontstaan van dat recht heeft afgespeeld.  

• Het beginsel van numerus clausus houdt in dat goederenrechtelijke rechten alleen 

in de wet kunnen worden erkend.  

Partijen kunnen niet zelf afspreken deze rechten in het leven te roepen. Kan een 

afspraak niet worden gekwalificeerd als een goederenrechtelijk recht, dan is er 

sprake van een verbintenis en is deze in principe alleen geldig tussen de 

contracterende partijen.  

• Het droit de suite houdt in dat bij derivatieve verkrijging het beperkte recht blijft 

kleven aan het bezwaarde goed. Dat betekent ook dat dat beperkte recht 

tegenover eventuele rechtsopvolgers inroepbaar is.  

• Het beginsel van “prior tempore, potior iure” houdt in dat het oudere 

goederenrechtelijke recht boven het jongere recht gaat.  

• Het Nederlandse goederenrecht kent een causaal stelsel van overdracht. Dit houdt 

in dat een geslaagde overdracht niet kan geschieden zonder een geldige titel. Het 

ontbreken, of het met terugwerkende kracht wegvallen van een titel bij een 

overdracht heeft gevolgen voor de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder 

in opvolgende transacties.   

• Het nemo plus beginsel houdt in dat niemand meer rechten kan overdragen dan 

hij/zij zelf heeft. Een uitzondering op deze regel bij overdracht wordt soms 

gevormd door de bescherming van goede trouw van de verkrijger in het geval het 

gebrek bij de overdracht wordt gevormd door de beschikkingsonbevoegdheid van 

de vervreemder.  

  

HR 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (Zeeland Aluminium Company) 

Casus  

Ten behoeve van grondstoffenhandelaar Glencore heeft Zalco een (derden)pandrecht 

gevestigd op een grote hoeveelheid aluminium. Het aluminium bevond zich in vloeibare 

toestand in de ovens van Zalco. Nadat de curator Zalco failliet heeft verklaard, is het 

productieproces door de curatoren enige tijd voortgezet. Door dit productieproces is een 

gedeelte van het verpande aluminium afgetapt van de ovens en vervangen door nieuw 

geproduceerd vloeibaar aluminium.  
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Door deze handeling is het verpande aluminium met het nieuwe aluminium vermengd. 

Vervolgens legde de curatoren het productieproces stil en is het aluminium gestold in de 

ovens.  

  

De rechtsvraag  

Wat gebeurt er met het pandrecht van Glencore?  

  

De rechtsregel  

De HR oordeelde, in navolging van A-G Hammerstein, dat bij vermenging van 

gelijksoortige zaken (i.c. aluminium) er een pandrecht ontstaat op een aandeel in de 

nieuw te vormen zaak. Met andere woorden: Glencore behield een pandrecht op het 

aandeel van de nieuwe zaak ter grootte van het deel dat de oude en vermengde zaak 

onderdeel uitmaakte van de nieuwe zaak. In rechtsoverweging 3.7.4. onderbouwt de 

HR zijn beslissing. De HR geeft verder aan dat een eerder faillissement van de eigenaar 

van de zaak niet in de weg staat aan de verkrijging van het pandrecht. Het pandrecht 

ontstaat van rechtswege en is derhalve niet afhankelijk van de beschikkingsbevoegdheid 

van de eigenaar van de zaak.   

  

Met deze uitspraak heeft de HR een streep gezet door de oude theorie dat degene die de 

eigendom verkrijgt van een nieuw te vormen zaak (dus door vermenging) deze zonder 

pandrecht (bezwaard) verkrijgt.   

 

HR 15 november 1991, AA 1992, p. 284 e.v. m.nt. Jac. Hijma (Dépex/curatoren 

Bergel)  

Casus  

Onder eigendomsvoorbehoud levert Dépex een destillatie-installatie aan Bergel. De 

apparatuur wordt geplaatst in de fabriek van Berkel, maar laatstgenoemde voldoet de 

factuur van Dépex niet. Na het faillissement van Bergel vordert Dépex afgifte van haar 

installatie op grond van haar eigendomsvoorbehoud. Curatoren van Bergel stellen echter 

dat er sprake is van natrekking en dat de installatie nu een bestanddeel vormt in de 

fabriek van Bergel.  

  

De rechtsvraag  

Is er sprake van natrekking van de installatie in het fabrieksgebouw van Bergel waardoor 

het eigendomsvoorbehoud van Dépex wordt doorbroken?  

  

De rechtsregel  

De HR geeft in rechtsoverweging 3.7. een maatstaf aan voor het beoordelen van 

natrekking naar verkeersopvattingen: ‘Met het oog op het na verwijzing te verrichten 

onderzoek wordt het volgende opgemerkt. Het gaat in gevallen als het onderhavige om 

beantwoording van de vraag of apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting tezamen 

als een zaak moet worden gezien.   

Wanneer gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn 

afgestemd, ligt hierin een aanwijzing voor een bevestigende beantwoording van die 

vraag. Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid als 

fabrieksgebouw – gebouw dienende tot het huisvesten van een produktie-inrichting – bij 

ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden beschouwd. Bij het aanleggen 

van deze laatste maatstaf komt het niet aan op de functie welke de apparatuur 

(eventueel) vervult in het produktieproces’.   

  

Dat een machine wellicht essentieel is voor het productieproces is dus niet maatgevend. 

Wel een aanwijzing voor het zijn van een bestanddeel is dat het gebouw specifiek is 

afgestemd op de machines. De HR overwoog dat het Hof onduidelijk was in haar 

motivering wat er met ‘fabriek’ werd bedoeld: als gebouw of als productie-inrichting? De 

HR stelt dat als hoofdzaak het gebouw moet worden genomen.   
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HR 31 oktober 1997, AA 1998, p. 101 e.v. m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Portacabin) 

Casus  

Buys heeft op een aan hem toebehorend stuk grond een portacabin laten plaatsen. Een 

portacabin kan deze snel en eenvoudig geplaatst en verplaatst te worden. Volgens Buys 

is de portacabin een roerende zaak. De portacabin van Buys wordt ingericht en gebruikt 

als een bedrijfsgebouw. Er is een gas-, water- en elektriciteitsaansluiting, alsook een 

aansluiting op het telefoonnet en de riolering. Verder is aan de onderkant van portacabin 

een plint bevestigd die tot aan de grond reikt, waardoor het lijkt of het bouwsel met de 

grond is verenigd. De Rabobank stelt dat de portacabin van Buys juist een onroerende 

zaak is. De Rabobank beroept zich erop dat het bouwsel duurzaam met de grond is 

verenigd en daarom een onroerende zaak is in de zin van art. 3:3 BW. Of het een 

onroerende of roerende zaak was, was voor belang voor de vraag of de portacabin deel 

uitmaakte van het met hypotheek bezwaarde onroerende goed van Buys of juist niet. 

  

De rechtsvraag  

Is de portacabin door natrekking onderdeel van de grond en dus onroerend goed 

geworden?  

  

De rechtsregel  

De HR is van mening dat de portacabin naar haar aard en inrichting bestemd is om als 

bedrijfsgebouw te worden gebruikt en duurzaam ter plaatse te blijven. Daarbij acht de 

HR het niet van belang dat de portacabin in technisch opzicht de mogelijkheid bestaat om 

het bouwsel te verplaatsen. Het gaat hierbij om de schijn van duurzame vereniging.   

  

De HR concludeerde dat de portacabin een onroerende zaak is en stelt de Rabobank in 

het gelijk. 

  

HR 12 januari 1968, NJ 1968/274, m.nt. H.J. Snijders (Teixeira de Mattos)  

Casus  

De bank Teixeira de Mattos heeft aandelencertificaten in bewaring voor Mulder en 

Peijnenburg. Teixeira voegt de certificaten aan zijn effectenvoorraad toe zonder deze te 

individualiseren. De certificaten van Mulder en Peijenburg zijn dus niet afgezonderd. 

Mulder en Peijenburg (eisers) stellen in deze procedure eigenaar te zijn. Omdat de 

serienummers niet geregistreerd zijn, is het niet vast te stellen welke 

aandelencertificaten van de eisers zijn. De eisers willen, nu de bank in surseance van 

betaling is gesteld, hun niet identificeerbare certificaten terug. Van de certificaten die 

Teixeira nog onder zich heeft, kan niet worden vastgesteld of het de certificaten zijn van 

Mulder en/of Peijenburg. Als de revindicatie van eisers niet wordt gehonoreerd, hebben 

zij enkel concurrente, persoonlijke vorderingen tegen Teixeira.   

  

Rechtsvraag  

Wie is de eigenaar van de certificaten?   

  

Overwegingen  

“…daar deze certificaten, die deel uitmaken van de algemene effectenvoorraad van 

Teixeira, welke ook met betrekking tot de onderhavige soort stukken voortdurend aan 

wisseling onderhevig is geweest, en t.a.v. welke certificaten niet is kunnen worden 

vastgesteld dat zij dezelfde zijn als de door Mulder en Peijnenburg in bewaring gegeven 

stukken en evenmin dat Teixeira deze is gaan houden voor Mulder en Peijnenburg hetzij 

afzonderlijk hetzij tezamen, moeten gelden als eigendom van Teixeira;”  

  

Rechtsregel  

Wanneer iemand zijn eigendomsrecht op een zaak uit een hoeveelheid soortgelijke zaken 

erkend wil zien, dan moet hij exact kunnen aanwijzen welke de aan zijn gepretendeerd 

recht onderworpen zaak is.  
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N. Goederenrecht: hoorcollege 2 
 

Vermogen en verhaal 

De onderwerpen van het college van week twee zijn verhaal en insolventie in het 

algemeen. Ook een paar andere leerstukken, zoals het leerstuk van concursus komen 

aan bod. Allereerst wordt het verhaal in het algemeen besproken. Verhaal is het 

uitwinnen van een goed bij een debiteur die onwillig of onmachtig is om na te komen. Dit 

kan goed- en kwaadschiks. Soms komt een debiteur meteen na bij aanmaning. Daarbij 

zal er aandacht besteedt worden aan verrekening en aan de juridische aspecten van een 

bankrekening. Ook zal het gaan over de algemene regel dat verhaal alleen mogelijk is op 

het vermogen van de debiteur en de uitzonderingen op deze regel (dus dat soms het 

verhaal kan worden uitgeoefend op het vermogen van een derde). Bovendien zal het 

onderwerp over beslag op de goederen van de debiteur aan bod komen. Dit is een 

rechtsvorderlijke handeling, te vinden in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 

Tot slot zal het gaan over de concursus (samenloop) van debiteuren. Indien er veel 

crediteuren zijn die tegelijkertijd verhaal willen uitoefenen, soms zelfs te veel voor het 

aantal te verdelen goederen van debiteur, moet er een rangorde in de groep crediteuren 

worden aangebracht. Sommige crediteuren blijven hierbij met lege handen achter.  

  

Verhaal  

Stel je nu een bedrijf voor: Luuks dönerzaak. Het bedrijf heeft vermogen nodig om te 

kunnen functioneren. Luuks dönerzaak sluit daarvoor met een geldschieter een 

obligatoire overeenkomst van geldlening. Er ontstaan twee verbintenissen: de 

geldschieter moet een leensom aan het bedrijf betalen en het bedrijf moet het bedrag in 

termijnen en met rente terugbetalen. Indien de crediteur (de geldschieter) geen 

zekerheid bedingt bij de geldlening, is hij een gewone, concurrente crediteur. Dit heet 

ook een ongezekerde overeenkomst. Het stellen van zekerheid is vaak echter een 

derde verbintenis die wordt aangegaan bij het sluiten van het contract, hierbij kan 

gedacht worden aan de beperkte rechten van zekerheid: hypotheek en pand.  

  

Het bedrijf kan ook andere schulden hebben. Aan zijn werknemers heeft het maandelijks 

een loonschuld. Aan de belastingdienst kan het bedrijf een belastingschuld hebben. 

Indien er een debetstand is (dat je rood staat op je banksaldo) op je rekening-courant (is 

eigenlijk een verrekeningsvordering tussen twee partijen) bij de bank, is het bedrijf 

tevens debiteur van de bank. De bank is dan crediteur. Dat geldt niet als je gewoon saldo 

op je bankrekening hebt staan. Ook kan het bedrijf een openstaande factuur aan een 

leverancier hebben. Ook de leverancier kan in dit geval crediteur zijn. Let op dat de 

factuur zelf niet een bron van verbintenis is, het is hoogstens een bevestiging van het 

bestaan van deze verbintenis. De daadwerkelijke verbintenis vloeit voort uit de 

koopovereenkomst.  

  

Het vermogen van een bedrijf bestaat uit enerzijds schulden en anderzijds goederen. 

Je goederen staan in principe in voor de betaling van je schulden.  

Daarom mogen de crediteuren ook verhaal uitoefenen op je goederen bij wanbetaling. In 

het Nederlandse vermogensrecht is vermogen niet gedefinieerd. In het Franse recht 

vinden we de volgende omschrijving in een concept-wetsvoorstel:  

  

“Het vermogen van een persoon is het juridisch geheel van zijn goederen en zijn 

verbintenissen/schulden, huidig en toekomstig, het actief is verantwoordelijk voor het 

passief. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is gerechtigd tot een vermogen en, 

tenzij de wet anders bepaalt, slechts tot één enkel vermogen.”  

  

Het lijkt er dus op dat een persoon in principe niet twee vermogens kan hebben. Het is 

één geheel. Soms zijn er wel figuren in het recht die het idee geven dat een persoon wel 

meerdere vermogens mag hebben. Afgescheiden vermogen is namelijk wel mogelijk.  
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Dit is dan de uitzondering op de hoofdregel. Het figuur van de trust lijkt hier met name 

op, maar erg gangbaar is het niet in Nederland.  

 

Verhaal: alleen mogelijk op het vermogen van de schuldenaar  

Het BW gaat in art. 3:276 over het vermogen. In dit artikel staat: “Tenzij de wet of een 

overeenkomst anders bepaald, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van 

zijn schuldenaar verhalen.” Daaruit volgt dus dat alle goederen die een persoon heeft, 

deel uit maken van zijn vermogen. Een crediteur gaat zoeken tussen deze goederen naar 

het goed die het gemakkelijkst uit te winnen is, daar zijn echter ook uitzonderingen op. 

  

Verhalen komt in principe neer op het te gelde maken van de waarde van de goederen 

van je schuldenaar. Je int daarmee je vordering. Meestal geschiedt dit door dwang, de 

schuldenaar laat dit zich meestal niet vrijwillig gebeuren. In het beste geval komt het 

natuurlijk nooit tot een executieprocedure. In dat geval betaalt de schuldenaar vrijwillig, 

hoewel soms na enkele aanmaningen. Een andere mogelijkheid is dat de crediteur 

zichzelf als het ware aan betaling helpt, bijvoorbeeld door verrekening. Zo kan een 

verhuurder zich verhalen op de borg die de huurder verplicht is bij het aangaan van de 

huurovereenkomst bij de verhuurder te deponeren.   

  

Stel je de situatie voor waarin Luuks dönerzaak een debetstand van 5.000,- heeft op zijn 

rekening-courant bij de bank, die in dit geval dus crediteur is van het bedrijf. Stel je 

vervolgens voor dat Luuks dönerzaak een debiteur, Bob, heeft die giraal (met PIN) 50,- 

betaalt. Contractueel gezien betaalt Bob zijn schuld aan de Luuks dönerzaak, maar 

omdat het bedrag op de rekening terechtkomt, betaalt Luuks dönerzaak daarmee als het 

ware zijn rekening-courant schuld bij de bank voor een deel af. Dit is geregeld in artikel 

6:114 BW. Er wordt niet meer apart geadministreerd dat de bank eigenlijk 5.000,- te 

vorderen heeft en 50,- verschuldigd is aan Luuks dönerzaak, deze twee bedragen worden 

met elkaar verrekend, zodat Luuks dönerzaak niet langer 5.000,- maar 4.950,- 

verschuldigd is aan de bank. Er is dan sprake van een rechtsverhouding zoals bedoeld in 

artikel 6:140 BW, waarin verrekening wordt geregeld. Artikel 6:127 BW bepaalt voorts 

dat beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet gaan, op het moment 

dat een tot verrekening bevoegde schuldenaar aan zijn schuldeiser verklaart tot 

verrekening over te gaan.  

  

De bankrekening  

Wat is nu, juridisch gezien, een bankrekening? Het saldo van je (betaal-)bankrekening 

wordt giraal geld genoemd. Dit staat tegenover chartaal geld. Chartaal geld is fysiek 

geld dat je in je portemonnee hebt. Giraal geld is het saldo van een verbintenisrechtelijke 

rekening-courant verhouding, die voortvloeit uit de overeenkomst met de bank.  

Banksaldo is niet een zaak, je kunt het niet aanraken. Het is een vorderingsrecht 

(relatief recht) op naam. De bank is daarmee dus geen houder in de zin van artikel 3:107 

BW, noch ben je zelf bezitter van je giraal geld, bezit en houderschap spelen allebei veel 

minder een rol bij niet-zaken. Stel nu dat het gaat om bankbiljetten die een natuurlijk 

persoon in een kluis bij de bank achter laat. In dit geval heb je chartaal geld. De 

bankbiljetten zijn goederen waarvan de natuurlijke persoon eigenaar is en de bank 

houder. 

Zoals we eerder hebben gezien, vindt verrekening van debet- en creditboekingen (zie 

artikel 6:127 BW e.v.) automatisch plaats (6:140 BW). Indien de bank failliet gaat, dan 

wordt de vordering van de rekeninghouder een concurrente vordering. Indien er 

gesproken wordt van het debiteren van een rekening (dus dat er geld op de rekening 

wordt bijgeschreven in de situatie dat je rood staat), houdt dat niet het overdragen van 

een vordering aan de ontvanger in, maar het nakomen van de verbintenis van de bank 

uit rekening-courant. Het is niets anders dan het delgen, ofwel het verminderen van je 

schuld bij de bank. Bij de ontvanger (degene op wiens rekening het geld wordt 

bijgeschreven) ontstaat er een nieuwe verbintenis met zijn bank. Het verschuldigde 

bedrag aan de bank wordt namelijk anders.  
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Executoriaal beslag  

Het is natuurlijk fijn als je debiteur na een (of meer) aanmaning(en) de vordering 

gewoon voldoet. Moeilijker wordt het echter als hij weigert te betalen en er geen 

mogelijkheid bestaat tot bijvoorbeeld verrekening. Een andere optie die een crediteur 

heeft, is beslag leggen op een of meerdere goederen van je debiteur, waarvan genoeg 

om je geldvordering te voldoen. De vereisten hiervoor zijn: 

• Het moet gaan om een bestaande geldvordering; 

• De crediteur moet een executoriale titel weten te verkrijgen. Een executoriale 

titel is een veroordelend vonnis, waarmee de rechter je vorderingsrecht bevestigt; 

• Er moet beslag worden gelegd op een of meer goederen van de debiteur; 

• De goederen moeten gedwongen worden verkocht en de vordering moet met de 

(netto)-opbrengst geïnd en verrekend worden.  

  

Een andere optie is de parate executie. Hiervoor heeft de crediteur geen executoriale 

titel nodig om over te kunnen gaan op executie. Echter, alleen hypotheekrechthouders en 

pandrechthouders hebben het recht van parate executie. Voor een crediteur zonder 

zekerheidsrecht biedt dit dus geen oplossing. 

 

Stel nu dat een leverancier goederen (voorraad) heeft geleverd aan Luuks dönerzaak en 

ook al een factuur heeft gestuurd, maar de factuur toch onbetaald is gebleven. Het 

bestaan van de geldvordering wordt bevestigd door de factuur. Dan moet de leverancier 

zich verzekeren van een executoriale titel. Dit kan op twee manieren: via een bij de 

notaris opgemaakte authentieke akte of via een veroordelend vonnis bij de rechter. 

Veruit in de meeste gevallen zal het via de rechter moeten gaan. Dit heeft te maken met 

het feit dat de debiteur zelden zijn toestemming zal geven voor het opmaken van de 

authentieke akte. Hij is zelf duidelijk niet bereid te betalen en wil zijn eigen vonnis niet 

tekenen. Indien het veroordelend vonnis is verkregen, kan de crediteur verhaal 

uitoefenen op een of meer goederen van zijn debiteur.  

  

Zoals eerder gezegd, geldt het beginsel dat alleen de goederen van de debiteur voor 

beslag vatbaar zijn. Wat Luuks dönerzaak daarom zou kunnen doen, is haar goederen 

overdragen aan een bekende derde. Dan bevinden de goederen zich niet in het 

vermogen van Luuks dönerzaak en dat betekent dat de crediteur er in beginsel geen 

verhaal op kan uitoefenen. In beginsel mag je als beschikkingsbevoegde met het 

vermogen doen en laten wat je wilt.  

Echter, dit kan zeker in een geval als hierboven beschreven betekenen dat je daarmee je 

schuldeisers benadeelt. Zeker als de overdracht met opzet gesloten wordt, om beslag en 

verhaal te verhinderen. De wet kent hier een paar oplossingen voor:  

• Strijd met de goeden zeden (3:40 BW). Hierover gaat het arrest art. 3:40, 

goede zeden. In dit arrest sluit een man een overeenkomst met zijn vrouw opdat 

ze zijn banksaldi in bewaring neemt, dit alles met het doel dat de schuldeisers van 

de man zich er vervolgens niet op kunnen verhalen. Dit oogmerk wordt letterlijk 

opgenomen in de preambule/considerans van het contract. Dit expliciete oogmerk 

(de strekking van het contract) acht het Hof in strijd met de goede zeden. De 

omstandigheid dat er misschien geen crediteuren daadwerkelijk benadeeld zijn, 

doet hier niet aan af. Indien strijd met de goede zeden kan worden aangetoond, 

ontvalt de titel aan de overdracht en kan de crediteur de overdracht beschouwen 

als ware deze nooit gebeurd.  

• Actio Pauliana (artikel 3:45 e.v. BW). Indien aan de vereisten van artikel 3:45 

wordt voldaan, kan de crediteur de overdracht vernietigen. Het gevolg daarvan is 

weer dat de crediteur de overdracht als nooit gebeurd kan beschouwen.  

• Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). In sommige gevallen kan het 

maatschappelijk onbetamelijk zijn dat een schuldenaar zijn goederen een 

verkoopt aan derden vlak voor een beslaglegging/faillissement.  

Het is echter moeilijk voor de schuldeiser om zich hierop te beroepen omdat 

aansprakelijkheid moet worden aangetoond. 
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De consequentie van deze twee anti-misbruikregelingen is dat de crediteur zich in dat 

geval gewoon op het vermogen van een derde kan verhalen, omdat de overdracht wordt 

beschouwd als nooit gebeurd. Zo kan er dus alsnog beslag worden gelegd op de 

goederen van Luuks dönerzaak.  

  

Indien de executoriale titel is verkregen, kan de debiteur overgaan tot beslaglegging. In 

beginsel heeft hij keuzevrijheid met betrekking tot de goederen waar hij beslag op legt 

(artikel 3:276 BW). Hij mag kiezen uit alle goederen van zijn schuldenaar, tot het bedrag 

van zijn vordering. Krachtens artikel 3:296 BW, is Luuks dönerzaak gehouden tot 

nakoming. Gaat het om geld, dan gaat het niet om een specifiek goed dat Luuks 

dönerzaak verschuldigd is. Daarom is er keuzevrijheid met betrekking tot de goederen 

waar verhaalsbeslag op wordt gelegd. Zodra de goederen worden verkocht, spreken we 

van executie. Executie heeft krachtens artikel 3:297 BW bevrijdende werking.  

  

Stel dat de leverancier zijn oog laat vallen op de bedrijfsinventaris (de tafeltjes en 

stoelen bijvoorbeeld) van Luuks dönerzaak. Beslag vereist identificatie van de goederen 

waarop beslag wordt gelegd. Er mag namelijk niet zomaar beslag gelegd worden op “het 

vermogen”. Dat is te onbepaald. Er moet een duidelijke omschrijving worden gegeven 

van de goederen die in beslag dienen te worden genomen.  

Degene die executeert, wordt ook executant genoemd. De executant verkoopt en 

draagt het goed vervolgens over aan een executiekoper. Hij ontleent aan de wet de 

bevoegdheid om goederen te verkopen die hem eigenlijk niet toebehoren. De beslagene 

verliest uiteraard de eigendom van zijn goederen. De eigendom gaat dan over op de 

executiekoper door overdracht. De executant treedt in deze transactie op als de 

dwangvertegenwoordiger van de geëxecuteerde, die zich niet aan deze transactie kan 

onttrekken en ook niet hoeft mee te werken.  

  

Het kan echter ook fout gaan op en aantal manieren. Artikel 453a Rv luidt:  

“1. Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verhuring van de zaak, tot 

stand gekomen nadat deze in beslag genomen is, kan niet tegen de beslaglegger worden 

ingeroepen.   

2. Rechten door een derde anders dan om niet verkregen, worden geëerbiedigd, mits de 

zaak in zijn handen is gekomen en hij toen te goeder trouw was.”  

  

Lid 2 doet denken aan artikel 3:86 BW, waarin een verkrijger van een roerende zaak 

anders dan om niet wordt beschermd tegen eventuele beschikkingsonbevoegdheid van 

de vervreemder, mits hij te goeder trouw is. Opvallend is dat ook in de situatie van 

executoriale verkoop de nemo plus regel een rol speelt.  

  

Uit lid 1 valt op te maken dat de beslagene als het ware niet meer beschikkingsbevoegd 

is nadat er beslag wordt gelegd op zijn goederen. Sommige auteurs spraken dan ook van 

beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene, anderen zeiden weer dat het meer leek op 

een beperkt recht, omdat het de zaak als het ware blijft achtervolgen. Nu wordt met 

name gezegd dat je het best kunt denken dat wat de beslagene na beslag met het goed 

ook mag doen, de beslaglegger toch altijd een beter recht heeft. Er is hoe dan ook niet 

heel veel verschil in rechtsgevolg tussen deze bestaande visies. Beslag lijkt dus een 

beetje op bezwaren – er rust een zekere droit de suite op het beslagen goed. Maar het is 

nooit helemaal een beperkt recht en daarom kan er beter worden gesproken van 

relatieve beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene of van een blokkerende 

werking van het beslag.  

  

Stel nu dat Luuks dönerzaak, nadat er beslag is gelegd op de inventaris, deze verkoopt 

en levert aan C, hoeft de crediteur zich in beginsel niets van deze levering aan te 

trekken.  
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Er bestaat één uitzondering op deze regel (lid 2), waarin de derde zich kan beroepen op 

het feit dat hij anders dan om niet heeft verkregen, het goed in zijn handen is gekomen 

en hij ten tijde van de overdracht te goeder trouw was. Dan wordt de relatieve 

beschikkingsonbevoegdheid van Luuks dönerzaak als het ware ook gelijmd.  

  

Let wel op dat je als crediteur achter het net moet vissen op het moment dat je debiteur 

de goederen doorverkoopt voor je beslag hebt kunnen leggen! De blokkerende werking, 

of de relatieve beschikkingsonbevoegdheid treedt pas in NA het leggen van beslag. Tot 

die tijd is de debiteur gewoon beschikkingsbevoegd en kan hij alles met zijn goederen 

doen. Ook hier is een uitzondering op te bedenken, namelijk als er sprake is van 

paulianeus handelen (artikel 3:45 BW e.v.), of als de crediteur kan bewijzen dat 

strekking van de handeling in strijd is met de goede zeden, omdat de handeling bedoeld 

was om het vermogen aan de verhaalsbevoegdheid van de crediteur te onttrekken.  

 

Beslag leggen op vorderingsrechten  

Wij hebben tot nu toe de situatie besproken waarin de crediteur van Luuks dönerzaak 

beslag legt op een roerende zaak. Dat kan natuurlijk ook anders, bijvoorbeeld als de 

crediteur zijn oog laat vallen op een vorderingsrecht in het vermogen van Luuks 

dönerzaak. Nu is er ook een derde betrokken, want Luuks dönerzaak heeft die vordering 

op een derde, bijvoorbeeld een bank. Daarom heet de situatie ook wel derdenbeslag.  

  

Stel nu dat Luuks dönerzaak 12.000,- op de bank heeft staan. De crediteur besluit daar 

zijn vorderingsrecht uit te winnen. De bank is in dit geval in de positie van derde-

beslagene. Beslag kan, zo blijkt uit artikel 475 Rv worden gelegd op vorderingen die de 

geëxecuteerde heeft op het moment van beslaglegging, of rechtstreeks zal verkrijgen op 

de derde uit reeds bestaande rechtsverhouding met die derde.  

 

Indien beslag wordt gelegd op een bestaande vordering, treden twee gevolgen in werking 

(artikel 475h Rv):   

  

(1) De beslagene kan niets meer doen met de vordering. Hij mag de vordering niet 

vervreemden of bezwaren ten laste van de beslaglegger. Ook hier raakt hij dus (relatief) 

beschikkingsonbevoegd.  

  

(2) De derde (de bank in dit geval) is niet langer bevoegd aan de beslagene te betalen. 

Daarmee is de blokkerende werking van het beslag voltooid. Luuks dönerzaak kan dus 

ook niet meer innen van de bank. De bank moet de vordering als het ware vasthouden 

en vervolgens aan de deurwaarder afgeven ter executie. Dat betekent dat de bank ook 

geen overschrijvingsopdrachten meer mag uitvoeren voor Luuks dönerzaak zolang er 

beslag is gelegd op de rekening. Het tegoed moet als het ware worden bevroren, wel 

mogen klanten bijvoorbeeld nog bijschrijven, maar er mag niks meer af gaan.  

  

Stel nu dat de klant beslag heeft gelegd op de 12.000,- die op de rekening van Luuks 

dönerzaak staat. Stel dat een paar dagen later een bijschrijving door een “vierde” wordt 

gedaan (bijvoorbeeld een klant van de pizzeria) van 10.000,-. Nog een paar dagen later 

schrijft de bank zelf 5,- bij op de rekening van Luuks dönerzaak, in de vorm van rente. 

De vraag is nu welke bedragen de bank precies moet vasthouden en afdragen aan de 

deurwaarder. Als je kijkt naar artikel 475 Rv, is de vordering die op het moment van 

beslagleggen bestaat nog steeds 12.000,- en het bedrag dat rechtstreeks op de derde 

(de bank) verkregen wordt uit een reeds bestaande rechtsverhouding met de derde (de 

bank) is 5,- aan rente. Wat de 10.000,- betreft, is de hamvraag in dit geval of de 

bijschrijving van de 10.000,- van de bank op de rekening van Luuks dönerzaak een 

rechtstreeks uitvloeisel is van de rechtsverhouding tussen de bank en Luuks dönerzaak. 

De HR heeft in een arrest van 1929 antwoord gegeven op deze vraag:  
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“Als een derde een bijschrijving doet op de rekening van de beslagene, is niet de 

rechtsverhouding tussen bank en beslagene de onmiddellijke grondslag waar de 

vordering van de beslagene op de bank uit ontstaat. Het is de rechtsverhouding tussen 

degene die het geld bijschrijft en de beslagene.”  

  

Het bedrag van 10.000,- valt dus niet onder reikwijdte van artikel 475 Rv en er kan geen 

beslag op worden gelegd. Dat betekent dat de bank in beginsel wel de 10.000,- aan 

Luuks dönerzaak kan geven om over te beschikken.   

  

Concursus/verhaal 

In veel gevallen ben je bij wanbetaling van je debiteur niet de enige crediteur die op dat 

moment nakoming van zijn vordering wil zien. Uit artikel 3:277 BW volgt een zogeheten 

ponds-ponds gelijke verdeling. Dat betekent dat de schuldeisers in beginsel gelijk zijn 

en vergoed dienen te worden naar evenredigheid van de grootte van hun vordering in 

het totaal verschuldigde bedrag. Deze gelijkheid wordt ook wel cursus paritas of 

paritas creditorum genoemd. Hierbij maakt het niet uit wanneer je vordering is 

ontstaan. Uit lid 2 van artikel 3:277 blijkt dat een schuldeiser zichzelf bij overeenkomst 

met de schuldenaar een lagere rang kan toekennen ten opzichte van de andere 

schuldeisers. Dit zijn postconcurrent-crediteuren. Deze staan helemaal onderaan de 

lijst met crediteuren en zullen dus slechts uitkering ontvangen indien, na het uitkeren 

aan de andere schuldeisers, geld overblijft. 

  

Uit artikel 3:277 BW blijkt dat allereerst de kosten van executie moeten worden voldaan. 

Wat hierna van het vermogen overblijft, is de netto-opbrengst. 

 Hieruit moeten de crediteuren worden voldaan. Er zijn wel wettelijke regels van 

voorrang binnen de groep van crediteuren. De crediteuren die voorrang hebben boven de 

concurrent-crediteuren worden preferente debiteuren genoemd. Artikel 3:278 BW 

bepaalt dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en andere in de wet aangegeven 

gronden. Je kunt dus niet contracteren voor voorrangsrechten. Artikel 3:279 BW voegt 

hier vervolgens aan toe dat pand en hypotheek voor op de andere voorrechten gaan en 

uit artikel 3:280 BW volgt dat bijzondere voorrechten (voorrechten op bepaalde 

goederen) voorrang hebben boven algemene voorrechten (voorrechten op alle tot een 

vermogen behorende goederen). Tot slot bepaalt artikel 3:281 BW dat onderscheiden 

voorrechten die op hetzelfde goed rusten gelijke rang hebben en dat de voorrechten die 

op alle goederen rusten worden afgehandeld in de volgorde waarin de wet ze plaatst.  

  

Stel dat er een registergoed executoriaal is verkocht en er nu bepaald moeten worden 

welke crediteuren hun vordering vergoed zullen zien uit de geldelijke opbrengst van de 

verkoop. In beginsel staat een crediteur met hypotheekrecht in dit geval vooraan. Indien 

er sprake is van meerdere hypotheekrechten, geldt binnen die groep wel het 

prioriteitsbeginsel (“prior tempore, potior iure”) en gaat het oude hypotheekrecht voor 

op de nieuwe(re). Indien er meerdere bijzondere voorrechten op dit registergoed rustten, 

zijn ze in principe paritair en moeten de crediteuren naar evenredigheid van de grootte 

van hun vordering worden voldaan, hier maakt het niet uit wie er eerder was. Vervolgens 

komen de algemene voorrechten en om de volgorde binnen die groep te bepalen moet, 

zo blijkt uit artikel 3:281 lid 2 BW, in de wet worden gekeken. Daarna is er een groep 

van concurrent-crediteuren. Binnen deze groep is er weer sprake van paritaire 

vorderingen en tot slot kan er nog sprake zijn van de hierboven besproken groep van 

achtergestelde (postconcurrente) crediteuren. Indien de opbrengst van het registergoed 

alleen goed is om bijvoorbeeld de hypotheekhouders uit te betalen, blijft de rest van de 

crediteuren in dit geval met lege handen achter.  
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Rangorde in het kort: 

• Kosten van de executie: loon van de curator, kosten van de veiling, kosten van 

het proces; 

• Crediteuren met voorrang: 

- Hypotheek op een registergoed, pand op een roerende zaak (bij twee 

zekerheidsrechten op hetzelfde goed gaat het oudste recht op de zaak voor). 

- Voorrang: eerst bijzondere voorrang, dan algemene (in de volgorde van de 

wet). 

• Concurrente crediteuren; 

• Post-concurrente crediteuren (art. 3:277 lid 2). 

   

Verder is het belangrijk dat belastingrecht schulden een speciale positie hebben. Deze 

moeten namelijk als eerst voldaan worden. 

  

Faillissement als concursus  

Het kenmerkende aan het faillissementsbeslag is dat het algemeen beslag is. Het gewone 

beslag moet juist individualiseerbaar zijn, maar voor faillissementsbeslag geldt dit niet. 

Bij faillissementsbeslag vervallen alle eerder gelegde beslagen ten laste van de failliet. 

De gefailleerde verliest de beschikkingsbevoegdheid over zijn boedel. Er moet wel 

eerst worden vastgesteld wat het vermogen of de boedel precies is en waar het uit 

bestaat. Dit wordt gedaan aan de hand van het fixatiebeginsel (er mag niks meer uit 

het vermogen verdwijnen, goederen mogen er wel nog bij komen) door de curator. Ook 

faillissementsbeslag is gericht op (gerechtelijke) executie, waarvan de opbrengst wordt 

verdeeld.  

 

Dit gebeurt allemaal ten behoeve van de gezamenlijkheid van crediteuren (dus zowel de 

concurrent-crediteuren als de preferente crediteuren, maar ook de achtergestelde 

crediteuren en de separatisten). Het gewone beslag is juist heel erg individueel en geldt 

alleen voor de individuele crediteur die beslag legt. In tegenstelling tot het gewone 

beslag, betreft het bij faillissement altijd concursus, dat is samenloop van crediteuren 

en dan moet er bepaald worden wie van de schuldeisers zijn vordering voldaan zal zien. 

  

Wat valt nu precies onder het vermogen van de gefailleerde? Stel je nu een opslagbedrijf 

die grote gekoelde ruimtes verhuurt om fruit en groenten op te slaan voor klanten. Als 

dat bedrijf failliet gaat, moet worden vastgesteld wat de boedel van de gefailleerde 

precies is. Volgens het fixatiebeginsel hoort alles wat zich in het vermogen van de 

gefailleerde bevindt tot de boedel (artikel 20 Fw, uitzonderingen kunnen worden 

gevonden in artikel 21 Fw). In dit geval zullen klanten van het bedrijf echter contact 

opnemen met de curator om mee te delen dat zich op het terrein allerlei goederen 

bevinden die niet van de gefailleerde zijn maar van hen zelf. Als eigenaar mogen zij die 

goederen dan ook revindiceren. Wel moeten deze klanten vervolgens hun status van 

eigenaar bewijzen. Dit is in principe niet zo moeilijk als ze bijvoorbeeld een sleutel 

kunnen laten zien van de opslagruimte waar hun spullen zich bevinden. Een probleem 

kan zich voordoen op het moment dat er niet goed bewijs valt te leveren voor je status 

van eigenaar (dat individualisatie bij roerende zaken problematisch wordt). Er kan dan 

sprake zijn van oneigenlijke vermenging, een kwestie die met name aan de orde was 

in het arrest Teixeira de Mattos.  

  

Teixeira de Mattos  

In dit arrest gaat het om obligaties. Twee vrienden deponeren vier obligaties in de kluis 

bij een bank. Later heeft de bank meer van dit soort obligaties verkocht en ingekocht, 

zonder de nummers van de obligaties op te slaan onder de naam van de eigenaar. Later 

ging de bank failliet, waarop de twee vrienden zich bij de bank meldden met een verzoek 

tot revindicatie van de obligaties. Het probleem in casu was dat de obligaties in de 

portefeuille van de bank niet meer aanwijsbaar waren als precies die vier door de 

vrienden gedeponeerde obligaties. Ze waren dus niet meer individualiseerbaar.  
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Er heeft oneigenlijke vermenging plaatsgevonden van de gedeponeerde obligaties met de 

andere obligaties van de bank (dit staat tegenover de wettelijk geregelde eigenlijke 

vermenging, waarbij twee stoffen samengaan en een geheel nieuwe stof vormen). De 

goederen zijn in dit geval niet voldoende geïndividualiseerd en individualisatie is eigenlijk 

de basis voor revindicatie.  

  

In artikel 3:108 BW wordt gesteld dat bij de vraag of iemand een goed voor zichzelf of 

voor een ander houdt, beoordeeld moet worden naar verkeersopvattingen. In artikel 

3:107 lid 1 BW wordt bezit gedefinieerd als het houden van een goed voor jezelf. Artikel 

3:109 BW voegt hieraan toe dat wie een goed houdt, ook wordt vermoed het goed voor 

zichzelf te houden. Verderop, in artikel 3:119 lid 1 BW wordt benadrukt dat de bezitter 

van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn. Op deze manier kom je al heel snel 

bijna bij eigendom uit. Tenzij de daadwerkelijke eigenaar van een obligatie weet aan te 

tonen dat de obligatie van hem is (wat in casu lastig is, omdat er geen nummer stond op 

de obligaties), wordt de bank vermoed voor zichzelf te bezitten en rechthebbende te zijn 

van de waardepapieren. Je mag dan niet meer revindiceren als crediteur, omdat je niet 

kunt bewijzen eigenaar te zijn, je hebt je eigendomsrecht verloren. De curator zal de 

afgifte van vergelijkbare waardepapieren, of een vorm van schadevergoeding behandelen 

als een concurrente vordering. Dat is zeer nadelig, omdat concurrente schuldeisers vaak 

met lege handen weglopen.   

  

HR 19 december 2014 (Onzedelijke strekking)  

Casus  

Eiser en de dochter van verweerder hebben tijdens hun huwelijk een overeenkomst van 

geldlening gesloten. Uit de considerans blijkt dat de overeenkomst de strekking heeft de 

geldmiddelen van eiser buiten het bereik van zijn schuldenaren te brengen. De dochter 

heeft een 'pandrecht eerste rang op vorderingen' als zekerheid verstrekt. Eiser en de 

dochter van verweerder zijn later gescheiden. In diverse procedures die tussen eiser en 

de dochter zijn gevoerd, is de dochter veroordeeld tot betaling van een bedrag.   

  

Verweerder heeft voor van zijn dochter een bankrekening geopend en haar voor die 

rekening gemachtigd.  

  

Eiser heeft ten laste van verweerder onder de bank conservatoir derdenbeslag gelegd. 

Eiser vordert in dit kort geding veroordeling van verweerder tot betaling van het saldo 

dat op de bankrekening stond. Zowel de rechtbank en het hof wezen deze vordering af. 

Het hof oordeelt de overeenkomst van geldlening door haar strekking in strijd met de 

goede zeden en daarmee nietig (art. 3:40 lid 1 BW), als gevolg waarvan het in die 

overeenkomst opgenomen pandrecht een geldige titel ontbeert.  

  

Rechtsvraag  

Is voor het oordeel dat een rechtshandeling nietig is wegens strijd met de goede zeden 

op de grond dat deze strekt tot benadeling van crediteuren, vereist dat ten tijde van de 

rechtshandeling daadwerkelijk crediteuren zijn benadeeld?  

  

Overwegingen  

“(…) Voor nietigheid van een rechtshandeling wegens strijd met de goede zeden op de 

grond dat deze strekt tot benadeling van schuldeisers, is niet vereist dat ten tijde van het 

aangaan van de rechtshandeling vaststaat of aannemelijk is dat schuldeisers als gevolg 

van de rechtshandeling daadwerkelijk (zullen) worden benadeeld. De nietigheid vindt 

reeds haar grond in de door het hof vastgestelde onzedelijke strekking van de 

rechtshandeling, en (anders dan het geval is bij de rechtsgevolgen van paulianeus of 

onrechtmatig handelen) niet in de nadelige gevolgen van de rechtshandeling voor 

anderen.”  
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Rechtsregel  

Voor nietigheid wegens strijd met goede zeden is onzedelijke strekking van de 

overeenkomst voldoende.  

  

HR 10 januari 1975 (Postgirodienst)  

Casus  

Op 8 februari 1972 is Standaardfilms NV voorlopige surseance van betaling verleend. 

Op 29 februari 1972 is de voorlopige surseance ingetrokken en Standaardfilms NV failliet 

verklaard. Tussen 8 en 29 februari 1972 heeft de Girodienst in opdracht van derden een 

bedrag van 806,16 gulden overgemaakt aan Standaardfilms. Hierdoor verminderde het 

negatieve saldo van Standaardfilms. De curator verzocht Girodienst dit bedrag aan hem 

aftegeven. De Girodienst weigert dit aangezien Standaardfilms een schuld had aan 

Girodienst die was ontstaan voor de voorlopige surseance was ontstaan en een vordering 

op Girodienst. Deze vordering was ontstaan tijdens de voorlopige surseance, maar nog 

wel voor het uitspreken van het faillissement. De curator stelt dat de compensatie op 

grond van artt. 53 en 234 Fw niet toelaatbaar is.  

 

Compensatie tegen een gefailleerde, wiens faillissement is voorafgegaan door een 

surseance van betaling is slechts geoorloofd indien zowel de schuld als de vordering 

dateert van voor de datum van de surseance van betaling. Daar is in dit geval geen 

sprake van aangezien de vordering van Standaardfilms op de Girodienst pas is ontstaan 

nadat de voorlopige surseance was uitgesproken.  

  

De kantonrechter stelt de curator in het ongelijk, omdat wanneer een surseance van 

betaling wordt gevolgd door een faillissement, de vermogenstoestand van de gefailleerde 

met ingang van de dag der faillietverklaring wordt beheerst door de bepalingen omtrent 

faillissement. De bepalingen met betrekking tot surseance van betaling hebben dan 

opgehouden te gelden. Art. 53 Fw is onverminderd van kracht.  

  

De Curator gaat in hoger beroep en krijgt hier zijn vordering wel toegewezen. De 

rechtbank oordeelt dat het verbod tot compensatie, dat gold gedurende de surseance, 

ook gedurende het zonder onderbreking daarop volgende faillissement van kracht blijft.  

  

Rechtsvraag  

Kan de vordering voor compensatie worden gebracht?  

  

Overwegingen  

De wetgever heeft door in de artt. 53 en 234 Fw de formule ‘voortvloeien uit handelingen 

van voor de faillietverklaring (surseance van betaling) verricht’ te gebruiken, de 

mogelijkheid van een beroep op compensatie geopend. Dit beroep op compensatie is 

voor het geval de schuldeiser van de boedel aan deze een schuld heeft die, hoewel die 

niet voor de faillietverklaring of surseance van betaling is ontstaan, uit de afwikkeling 

van een voor de faillietverklaring of surseance van betaling tot stand gekomen 

rechtsbetrekking voortvloeit, maar dat aan die artikelen, niet een zo ruime strekking mag 

worden toegekend, dat zij van toepassing zouden zijn in alle gevallen, waarin een schuld 

die ontstaan is na de faillietverklaring (surseance van betaling) enig verband met een 

voordien gesloten overeenkomst houdt, dat van toepassing met name geen sprake kan 

zijn, indien de rechtstreekse oorzaak van het ontstaan van de schuld ligt in een na de 

faillietverklaring (surseance van betaling) verrichte rechtshandeling van een derde – 

zoals in het onderhavige geval de opdrachten tot overschrijving aan de Godsdienst – 

welke zelf geen verband houdt met de voor de faillietverklaring (surseance van betaling) 

gesloten overeenkomst waarop de vordering is gegrond.  

  

De strekking van art. 234 Fw brengt mee dat wanneer tegelijk met de intrekking van de 

surseance de schuldenaar failliet wordt verklaard, de vorenbedoelde uitsluiting van 

compensatie blijft gelden.  
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Rechtsregel  

De strekking van art. 234 Fw brengt mee dat wanneer tegelijk met de intrekking van de 

surseance de schuldenaar failliet wordt verklaard, de vorenbedoelde uitsluiting van 

compensatie blijft gelden.  

 

HR Ontvanger/Bartering 

Casus 

Een bedrijf genaamd Bartering heeft voor haar leden een systeem bedacht welke 

opereert met Barteringeenheden. De leden kunnen een saldo aan Barteringeenheden 

hebben bij Bartering.  

 

Leden kunnen onder elkaar goederen kopen en verkopen, waarbij zij betalen of betaald 

worden in Barteringeenheden. Bartering is dus als het ware een bank voor haar leden, 

waarbij niet geopereerd wordt met giraal geld, maar met Barteringeenheden. Een 

voorwaarde van Bartering is echter dat de eenheden niet ingewisseld kunnen worden 

tegen contant geld.  

Partyservice is een bedrijf welke een lid is van Bartering en een saldo van 74 839,97 

Barteringeenheden heeft. Dit stond op een ten laste gelegde van Partyservice 

executoriaal beslagene rekening-courant die beheerd werd door Bartering. Volgens het 

Hof kunnen de Barteringeenheden aangemerkt worden als vermogensbestanddelen die 

voor beslag en dus ook voor executie vatbaar zijn. 

 

Rechtsvraag 

Kan een eenheid die door een derde wordt beheert en niet is giraal geld, vatbaar zijn 

voor executie? Zelfs als deze niet ingewisseld kan worden voor geld? 

 

Rechtsoverweging 

“Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Daartoe heeft het overwogen dat de 

Barteringeenheden op één lijn kunnen worden gesteld met geld, niet met geld dat als 

zaak in het vermogen van de rechthebbende aanwezig is, doch met geld dat de 

rechthebbende van bijv. een bank te vorderen heeft. Daaraan doet niet af dat de leden 

de Barteringeenheden niet in contant geld kunnen opvorderen en evenmin dat zij deze 

slechts binnen de Bartering-organisatie kunnen aanwenden. Dit leidt het hof tot de 

conclusie dat beslaglegging op de Barteringeenheden alleszins mogelijk is, zij het dat 

Bartering niet tot afgifte in geld doch enkel tot afgifte van de Barteringeenheden kan 

worden veroordeeld. Dienovereenkomstig heeft het hof verstaan dat Bartering '74 

839,97 Barteringruileenheden van de schuldenaar onder zich heeft', en heeft het 

Bartering veroordeeld deze '74 839,97 Barteringruileenheden af te geven aan de 

ontvanger'.” 

 

Rechtsregel 

Men kan een beslag op een bepaald vermogensrecht niet vermijden door het anders te 

noemen dan geld en het te verbinden aan voorwaarden als dat het niet ingewisseld kan 

worden tegen geld en niet geruild kan worden met derde. Ook als er zulke 

verhinderingen zijn, kan er beslag worden gelegd op de vermogensrechten, echter, de 

ontvanger zal zich moeten houden aan de voorwaarden van Bartering. 
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O. Goederenrecht: Werkgroep 1 
 

Goederenrecht en verbintenissenrecht 

 

Vraag 1. 

VB (34 jaar) is een vermogend man maar enige tijd geleden is hij onder curatele gesteld 

vanwege zijn geestelijke toestand. Op een dag verkoopt en levert VB zijn kostbare 

muntenverzameling aan handelaar N BV. De handelaar verkoopt en levert vrijwel daags 

nadien de munten aan verzamelaar A. Omdat A nog wat werkzaamheden aan de collectie 

wil laten verrichten, spreken N BV en A af dat de collectie nog een paar weken bij N 

achter blijven. Dan komt de curator van VB lachter de verkoop; de curator doet met 

succes een beroep op vernietiging van de overeenkomst met N. 

 

VB is onder curatele gesteld, zoals bedoeld in art. 1:378 BW. Onder curatele stelling leidt 

tot handelingsonbekwaamheid (art. 1:381 lid 2 BW), dus rechtshandelingen door hem 

gedaan zijn, zijn in beginsel vernietigbaar (art. 3:32 lid 2). 

Handelingsonbekwaamheid is verder niet hetzelfde als beschikkingsonbevoegdheid. 

Beschikkingsonbevoegdheid is de verhouding tussen de persoon en het goed, de persoon 

is niet bevoegd erover te beschikking (het te vervreemden of te bezwaren). Een 

handelingsonbekwame kan slechts geen rechtshandelingen verrichten. Als laatste is er 

ook nog handelingsonbevoegdheid. Dit ziet op de nietigheid van bepaalde 

rechtshandeling van bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld rechters. 

 

Voor een geldige overdracht (art. 3:84 BW) is vereist: 

• Een geldige titel; 

• Beschikkingsbevoegdheid; 

• Levering. 

 

In casu is er in beginsel sprake van een geldige titel (tot aan de vernietiging). Verder is 

VB beschikkingsbevoegdheid, aangezien hij eigenaar is van de munten. Hij levert de 

munten doormiddel van bezitsverschaffing aan N BV. In beginsel slaagt de overdracht en 

wordt N BV eigenaar van de munten. Dan draagt N BV de munten over aan A. Daarbij is 

er in beginsel ook sprake van een geldige titel (de koopovereenkomst), 

beschikkingsbevoegdheid en levering c.p. (art. 3:115 sub a BW). Ook A wordt in beginsel 

eigenaar van de munten. N BV wordt houder. Dan wordt de rechtshandeling van VB 

vernietigd door de curator. Vernietiging werkt met terugwerkende kracht (art. 3:53 BW). 

De overeenkomst met N BV wordt nu geacht nooit bestaan te hebben. N BV is dus ook 

nooit eigenaar geworden van de munten. Zij was dus beschikkingsonbevoegd en kon de 

munten ook niet aan A overdragen. A is dus ook geen eigenaar geworden. 

 

Geldt dan art. 3:86 derdenbescherming? Je moet voor de werking van 

derdenbescherming reëel bezit verkrijgen 3:90 lid 2 en 3:111 en dat is i.c. niet gebeurd. 

Art. 3:90 lid 2: oude gerechtigde is in in casu VB. Op grond van art. 3:90 lid 2 is A ten 

opzichte van B niet de eigenaar geworden. VB is namelijk de oud gerechtigde, en dat is 

alleen maar omdat N BV c.p. geleverd heeft. Daardoor kan A geen beroep doen op 

derdenbescherming, art. 3:86. Er moet feitelijk bezit worden verschaft. Conclusie: 

levering via c.p. zorgt ervoor dat er geen beroep kan worden gedaan op de 

derdenbescherming van artikel 3:86 BW.  

 

Vraag 2. 

H BV is witgoedhandelaar. Hij verhuurt soms ook ruimte aan andere handelaren om 

spullen op te slaan. Als gevolg van hevige regenval zijn veel opslagruimten van 

witgoedhandelaren onder water komen te staan. Deze handelaren zoeken bij H BV een 

oplossing om hun waren droog te stallen. Witgoedhandelaar Vi NV zet tien Miele 

Koelkasten, type 102, in de ruimte van H BV. Even later zet een medewerker van H BV 

óók vijftien van deze Miele Koelkasten, type 102, in dezelfde opslagruimte.  
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In de ruimte bevinden zich nu vijfentwintig identieke Miele Koelkasten, type 102. Het is 

niet te achterhalen welke koelkast van wie afkomstig is. Vervolgens gaat Ho failliet. De 

25 koelkasten bevinden zich op dat moment nog in zijn opslagruimte. 

 

 a) Wie wordt beschouwd als eigenaar van de koelkasten? 

 

Een van de beginselen van het goederenrecht is het individualiseringsbeginsel 

(slechts individualiseerbare goederen zijn vatbaar voor eigendom, bezit en eigendom), 

teneinde de rechtszekerheid te dienen. In dit geval treedt hier een probleem op: Vi kan 

niet precies aanwijzen welke 10 van de 25 koelkasten van hem zijn. In dit geval treedt 

oneigenlijke vermenging op (de zaken zijn op zich nog individueel aanwezig, maar je 

kunt ze niet meer uit elkaar halen, ze gaan in het grote geheel op). Bij eigenlijke 

vermenging wordt er één zaak gevormd. Denk aan een situatie waarin je twee kopjes 

rijst bij elkaar gooit. Beide soorten vermenging moeten naar verkeersopvattingen worden 

beoordeeld. Bij oneigenlijke vermenging ontstaat er een bewijsprobleem met betrekking 

tot je eigendom. Je kunt je goederen namelijk niet meer individualiseren. In dat geval 

moet worden gewerkt met bewijsvermoedens van artikel 3:109 BW en 3:119 BW. 

 

Definitie oneigenlijke vermenging 

• Indien zaken zodanig met elkaar verenigd raken, dat zij nog wel zelfstandig 

verder blijven bestaan (dat is niet het geval bij eigenlijke vermenging), maar niet 

meer individualiseerbaar zijn.  

• Eigendom eist individualisatie, en dat is bij oneigenlijke vermenging feitelijk 

onmogelijk.  

• Bij oneigenlijke vermenging wordt persoon x eigenaar vanwege het gebrek aan 

bewijs van eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Feitelijk verkrijgt persoon x 

de eigendom voer de zaken, omdat de oorspronkelijke eigenaar niet kan bewijzen 

dat hij materieelrechtelijk de eigenaar is. Juridisch verkrijgt persoon xl ater de 

eigendom, namelijk bij verjaring. Dit was ook het geval in het Teixeira de Mattos 

arrest. 

 

Uit artikel 3:109 BW blijkt dat degene die het goed houdt (de feitelijke macht uitoefent), 

wordt geacht het goed voor zichzelf te houden (en dus bezitter te zijn). Artikel 3:119 lid 

1 BW voegt hieraan toe dat de bezitter ook vermoed wordt rechthebbende te zijn. 

Iemand anders die dan pretendeert rechthebbende (rechthebbende is een 

overkoepelend begrip voor de persoon in wiens vermogen het goed zich bevindt. In dit 

geval gaat het om een zaak, dus de rechthebbende kan opgevat worden als eigenaar) te 

zijn, moet dat zien te bewijzen. Oneigenlijke vermenging is geen wijze van 

eigendomsverkrijging, maar de ander zal vaak niet slagen zijn eigendom te bewijzen en 

verliest het op deze manier. 

 

Er zijn twee uitkomsten mogelijk: 

1) H BV wordt krachtens de bewijsvermoedens vermoed rechthebbende te zijn. Als de 

lijn van oud recht en van het arrest Teixeira de Mattos wordt gevolgd, kan de conclusie 

worden getrokken dat Vi niet kan bewijzen dat de tien koelkasten van hem zijn. Na 

faillissement van H BV geldt het fixatiebeginsel (artikel 20 Faillissementswet) en alles wat 

zich in het vermogen bevindt, wordt dan tot de boedel gerekend. De bewijsvermoedens 

lijken in het voordeel van H BV te werken en Vi kan zijn koelkasten niet individualiseren. 

Hierdoor wordt H BV vermoed eigenaar te zijn, zijn goede trouw wordt ook 

verondersteld. Vi’s revindicatie (artikel 5:2 BW) zal niet slagen. 

 

Welke wettelijke vermoeden is verbonden aan houderschap? 

3:109 en 3:119. Wettelijk vermoeden dat een houder voor zichzelf houdt, dus bezitter is, 

en dat een bezitter de rechthebbende is (3:109 jo 3:119) 
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2) Wellicht slaagt revindicatie toch wel. In de noot bij Teixeira de Mattos draagt prof. 

Snijders een mogelijke oplossing van het probleem op. De rechter kan de stellende partij 

te hulp schieten met een feitelijk bewijsvermoeden (een behoudens tegenbewijs te 

aanvaarden veronderstelling van één of meer niet vaststaande feiten, op basis van één of 

meer wel vaststaande feiten). De relatie tussen H BV en Vi blijkt niet helemaal duidelijk 

uit de casus, maar het is aannemelijk dat er ooit een afspraak is gemaakt, op basis 

waarvan de H BV de koelkasten zo lang in de opslagruimte mocht zetten. Dit doet 

denken aan een overeenkomst van inbewaringneming (artikel 7:600 e.v. BW). Artikel 

3:110 BW voegt hieraan toe dat indien er een overeenkomst bestaat waarbij één partij 

houder is geworden (dat is het geval bij inbewaringneming), dan houdt hij altijd voor de 

andere partij en niet voor zichzelf, onafhankelijk van de vraag of hij iets anders wil (dit 

heet ook wel het vraagstuk van de irrelevantie van de contraire wil). Dit botst met de 

wettelijke bewijsvermoedens (3:109 en 3:119 lid 1 BW), daarom zijn de omstandigheden 

van het geval erg belangrijk. Er is voorts niemand anders die koelkasten wil claimen. Op 

die manier is het niet onaannemelijk dat Vi in elk geval mede-eigenaar is van de 

koelkasten. Vi heeft een aandeel van 10/25e in de koelkasten en Ho heeft een aandeel 

van 15/25e. Een feitelijk vermoeden kan lastig worden weerlegd. Vi kan dan van de 

curator vorderen dat er verdeling wordt uitgevoerd (artikel 3:178 BW) 

 

b) Zou uw antwoord anders luiden als H BV niet een witgoedhandelaar maar  een 

opslagbedrijf is en de vijftien koelkasten niet van H BV waren maar van een 

andere witgoedhandelaar, Corr BV, die toestemming had gekregen van H BV om 

de koelkasten te stallen? 

 

In dit geval is er nog iemand die aanspraak wil maken op de koelkasten. Het 

uitgangspunt blijft hetzelfde: zowel Cor als Vi kunnen niet aantonen welke koelkasten 

van wie zijn. Weer gelden de bewijsvermoedens als uitgangspunt en dan zal de curator 

van H BV zich op het standpunt stellen dat de koelkasten tot de boedel moeten horen, 

omdat H BV wordt vermoed bezitter (degene die de koelkasten voor zichzelf houdt) en 

rechthebbende (eigenaar). Weer kan de rechter de partijen te hulp komen met de 

feitelijke bewijsvermoeden. Het enige verschil met casus onder a) is dat in het tweede 

geval de eigenaar van de opslagruimte niet tevens mede-eigenaar is. Nu zijn Vi en Cor 

BV de twee mede-eigenaren. Ook hier kan verdeling worden gevorderd door Vi, alleen 

moet hij de verdeling dit keer niet vorderen van de curator, maar van zijn mede-

eigenaar. Ook is het mogelijk dat de twee mede-eigenaren samen een 

revindicatieprocedure ex. artikel 5:2 BW starten. De koelkasten zullen dan een 

gemeenschap vormen van Vi en Cor BV. Zij zijn gemeenschappelijk eigenaren en kunnen 

hun gemeenschap opvorderen van H BV. 

 

Hier komt het verschil tussen goederenrecht en het verbintenissenrecht duidelijk aan het 

licht. Natuurlijk konden Vi en Cor met H BV afspreken dat er van de 25 koelkasten er 10 

van Vi zijn en 15 van Cor. Maar dit contract lost het probleem van individualisering niet 

op. De verbintenis geldt tussen partijen en zegt voor het goederenrecht niet zoveel. Het 

is namelijk ook uit een contract niet helemaal duidelijk wat de relatie is van Vi tot een 

willekeurige koelkast uit de opslagruimte. Het contract kan niets specifiek zeggen over 

welke koelkasten van wie zijn. Het probleem van de individualisering kan dus niet 

contractueel worden omzeild, maar wel worden voorkomen door bijvoorbeeld het plakken 

van stickers op de koelkasten die jouw eigendom zijn. Of ze in aparte ruimtes neer te 

zetten. 

 

Vraag 3 

KS koopt van Harbour Village Beach Club NV (HVBC) een perceel grond met daarop een 

recreatiewoning. De woning maakt visueel gezien deel uit van een park, waar ook 

recreatievoorzieningen zijn. Het perceel is te bereiken via een rondweg die het park 

doorkruist. De rondweg is eigendom van HVBC. KS verkrijgt eigendom van het perceel op 

grond van een leveringsakte tussen KS en HVBC.  
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Bovendien verkrijgt KS als eigenaar van het aan hem overgedragen perceel een recht 

van overpad (erfdienstbaarheid) op de rondweg, zodat hij zijn perceel kan bereiken vanaf 

de openbare weg. In de leveringsakte is bovendien het volgende opgenomen:  

 

1. HVBC is de exclusieve exploitant van de recreatiefaciliteiten van het Harbour Village 

Beach Club complex.  

2. HVBC verleent aan KS (hierna: wederpartij) ‘Special Reserve Membership’ (SRM). Het 

SRM geeft privileges aan de eigenaren van de recreatiewoningen en/of gasten van 

eigenaren op het Harbour Village Beach Club complex.  

3. Als tegenprestatie betaalt wederpartij een maandelijks bedrag van € 150 per 

recreatiewoning, jaarlijks bij te stellen in overeenstemming met de CPI-index.  

4. Wederpartij heeft gedurende zijn eigendom op grond van het SRM recht op 

gebruikmaking van de volgende faciliteiten: a. het zwembad, de sauna en tennisbaan; b. 

toegang tot en gebruik van alle andere recreatievoorzieningen; c. een aanlegplaats voor 

een boot.  

5. De eigenaar onderwerpt zich aan de reglementen die gelden voor het ‘Special Reserve 

Membership’ zoals die gelden of worden vastgesteld door HVBC.  

 

Zijn de afspraken zoals hiervoor onder 1 t/m 5 verwoord, goederenrechtelijk of 

verbintenisrechtelijk van aard? Ga in op de vraag of de verplichtingen van HVBC ‘droit de 

suite’ hebben en of de rechten en plichten van KS overgaan op zijn rechtsopvolger onder 

bijzondere titel. 

 

Erfdienstbaarheid (artikel 5:70 e.v. BW)  

De vestiging van erfdienstbaarheid gaat volgens de regels van artikel 3:98 jo. 3:84 jo. 

3:89 BW. Het kan alleen op een onroerende zaak worden gevestigd. In geval van een 

erfdienstbaarheid is er een dienend erf en een heersende erf. Artikel 5:71 BW bepaalt 

voorts dat de last kan bestaan uit een plicht om op of nabij de erf iets te dulden of na te 

laten. Indien HBVC zijn perceel aan een derde overdracht, blijft erfdienstbaarheid op de 

erf rusten, omdat het een beperkt recht is. Er is als het ware een hapje genomen uit de 

beschikkingsbevoegdheid van HVBC, omdat zij vanaf het moment van vestiging alleen 

het stuk grond kan overdragen met de gevestigde erfdienstbaarheid, volgens het 

beginsel van nemo plus.  

 

De afspraken die gemaakt zijn tussen KS en HVBC zijn geen goederrechtelijke afspraken, 

want die moet je expliciet bedingen. Je moet er dus bij zeggen dat het gaat om een recht 

van erfpacht of opstal. Echter, de bedingen zijn ook niet compleet verbintenisrechtelijk. 

Afspraak 1 is een vaststelling van een recht dat HVBC al heeft op grond van haar 

eigendom. Dit had niet bedingt hoeven worden, omdat het dus al volgt uit het feit dat 

HVBC eigendom heeft. 

Met afspraak 2 geeft HVBC, SK privileges: een soort rechten. Dit zou een kwalitatief 

recht kunnen zijn (art. 6:251 BW). Dat is een recht dat je hebt omdat je een bepaalde 

kwaliteit bezit. Hier is dat het zijn van eigenaar van een recreatiewoning of bezoeker van 

een eigenaar. Een kwalitatief recht heeft zaaksgevolg en zit een beetje tussen 

verbintenissen en goederen recht in. 

Afspraak 3 bevat de tegenprestatie zoals bedoeld in art. 6:251 lid 2 BW. 

Ook afspraak 4 is een kwalitatief recht. En afspraak 5 is een verbintenisrechtelijke 

afspraak. 
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P. Goederenrecht: Werkgroep 2 
 

Beperkte rechten (deel 1) 

 

Vraag 4 

A is € 25.000 schuldig aan Boe BV. De vordering van Boe BV is ontstaan en opeisbaar 

geworden op 1 januari 2014. Omdat A weigert te betalen, vordert Boe BV in rechte 

betaling. Boe BV verkrijgt op 1 maart 2014 een veroordelend vonnis tegen A. Hij legt 

vervolgens op 15 maart 2014 derdenbeslag op een bankrekening die A heeft bij de 

Barobank, waar op dat moment € 15.000 op staat. Voordat de executie voltooid is, doet 

Smith BV – de werkgever van A – op 17 maart 2014 een loonbetaling aan A door storting 

op diezelfde bankrekening. Daardoor neemt het banksaldo toe tot € 20.000. Intussen 

hadden een zekere D BV en E BV het faillissement van A aangevraagd wegens het 

onbetaald blijven van verschillende facturen. D (vordering van €12.500 op A) en E 

(vordering van €12.500 op A) zijn concurrente crediteuren van A. De rechter spreekt het 

faillissement van A uit op 18 maart.  

 

 A. Hoe moet het banksaldo worden verdeeld? 

 

Gekeken moet worden in artikel 3:278-3:279 BW. De vraag is of een beslaglegger een 

preferente of een concurrente crediteur is. Een concurrent-crediteur wordt namelijk pas 

betaald nadat de preferente crediteuren zijn voldaan uit de failliete boedel. Uit artikel 

3:278 BW blijkt dat er drie groepen crediteuren zijn die voorrang genieten (ook in die 

volgorde): 

• Crediteuren met een pand of hypotheek 

• Voorrechten (eerst de speciale voorrechten (3:284-3:287 BW) en dan de 

algemene voorrechten (3:288-3:289 BW)). Een algemeen voorrecht is 

bijvoorbeeld een vordering van een werknemer op de werkgever voor betaling 

van achterstallig loon. Een bijzonder voorrecht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit 

aanneming van werk. De volgorde van schuldeisers die voorrechten hebben, 

wordt bepaald door de wet. Het artikel over het voorrecht dat er eerder staat gaat 

voor op een voorrecht verkregen op grond van een artikel met een hoger 

nummer.  

• Voorrang door andere in de wet aangegeven gronden (3:264 lid 7, 3:282 en 

3:290 e.v. van het BW). Hierbij moet vooral worden gedacht aan hypotheek en 

pand. 

 

In principe heeft een beslaglegger geen voorrecht op grond van bovenstaande artikelen. 

Beslag wordt gelegd om verhaal te kunnen halen door executoriaal verkoop op het 

moment dat de debiteur niet betaalt. Crediteuren met een pand of hypotheek hoeven 

geen veroordelend vonnis te hebben, maar beslagleggers hebben wel een executoriale 

titel (vaak in de vorm van een veroordelend, ofwel een condemnatoir vonnis) nodig. 

 

Met betekening van het vonnis wordt er vanuit gegaan dat degene op wiens goederen 

beslag is gelegd, op de hoogte is van de executoriale titel van de beslaglegger en hij 

moet aan de eis in het vonnis voldoen. Doet hij dit niet, dan kan de crediteur overgaan 

tot executoriaal beslag, dus dan kan hij zelf uitvoering geven aan de executie. Indien je 

beslag legt op roerende zaken, worden deze in het openbaar verkocht door de 

deurwaarder. Het executoriaal beslag wordt geregeld in artikel 475 e.v. van het Wetboek 

van Rechtsvordering (Rv). Uit lid 1 van artikel 475 Rv blijkt dat beslag gelegd kan 

worden op de reeds bestaande vorderingen ten tijde van beslaglegging, of toekomstige 

vorderingen die uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien. De beslaglegger had kunnen 

kiezen om beslag te leggen onder de werkgever van A, of onder de Barobank. Dit maakt 

uit voor het bedrag dat onder het beslag valt. Omdat de beslaglegger op de rekening op 

de bank is gelegd, kan niet worden gezegd dat het uitbetaalde loon van 5.000,- naast de 

15.000,- onder het beslag valt.  
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De uitbetaling van loon is wel een toekomstige vordering, maar vloeit niet voort uit 

dezelfde rechtsverhouding als de rechtsverhouding van Jaap Anker met de bank uit 

hoofde van rekening-courant. Het geld dat door vierden (in dit geval de werkgever) op 

de rekening wordt gestort na beslaglegging, telt niet voor het totale bedrag. Indien 

beslag zou zijn gelegd onder de werkgever, zou de loonbetaling van 5.000,- en de 

toekomstige loonbetalingen (totdat de vordering is voldaan) onder het beslag vallen. 

 

Artikel 33 lid 2 Faillissementswet zegt dat op de datum van faillietverklaring de gelegde 

beslagen vervallen. De curator moet dan namelijk de belangen van alle crediteuren 

meenemen. Het is niet langer iedere crediteur voor zich.  

 

De €5.000 van de werkgever die gestort werd op de rekening viel niet onder het beslag 

van Boe, echter, het valt wel onder het faillissement. Het faillissement is namelijk een 

algeheel beslag (art. 20 Fw) en daaronder valt het gehele vermogen. 

 

Conclusie: Het gehele bedrag van 20.000,- (15.000,-+5.000,-) valt in het failliete boedel. 

Het beslag van Boe op het tegoed van 15.000,- op de Barobank is door het uitspreken 

van faillissement vervallen op grond van artikel 33 lid 2 BW. Alle crediteuren (Boe, D en 

E) worden concurrent-crediteuren en moeten naar evenredigheid van hun vordering op A 

(ponds-ponds) worden vergoed. Uit de casus blijkt dat zij beiden een vordering hebben 

van €12.500. Alles bij elkaar opgeteld heeft A €50.000 schuld aan de crediteuren. Hij 

heeft echter maar €20.000. Om het evenredig te verdelen kan je gebruik maken van een 

simpele rekensom: vordering crediteur gedeeld door totale schulden, vermenigvuldigd 

met 100. Dat geeft in casu: 

- Boe: 25.000/50.000x100=50% 

- D: 12.500/50.000x100=25% 

- E 12.500/50.000x100=25% 

 

De percentages kan je dan gebruiken om de verdeling te berekening. Boe krijgt 50% van 

€20.000, dat is dus €10.000. D en E krijgen ieder 25% van €20.000, wat resulteert in 

een bedrag van €5.000 per persoon. 

 

B. Indien A op 18 maart een akte van cessie zou hebben opgemaakt waarin hij het saldo 

van zijn bankrekening had gecedeerd aan een zekere F, en hij van de cessie op diezelfde 

dag mededeling had gedaan aan K, zou uw antwoord dan anders luiden? 

 

Een rekening-courant is eigenlijk een vordering op de bank. A heeft een vordering op de 

bank, welke hij wil overdragen aan F. Dan moet er dus aan de overdrachtsvereisten van 

art. 3:84 BW worden voldaan: 

• Levering: dit geschied langs de weg van art. 3:94; de openbare cessie; 

• Geldige titel: dit is de overeenkomst tot cessie; 

• Beschikkingsbevoegdheid. 

 

Beslag heeft echter goederenrechtelijke werking (art. 475a Rv). Goederenrechtelijke 

werking is de blokkerende werking van het beslag. Het resulteert in een soort 

zaaksgevolg, wat blijkt uit HR Ontvanger/De Jong. In het geval van cessie gelden de 

derde beschermende bepalingen niet. Boe kan dus de 15.000 van F vorderen. 

Echter, omdat er faillissement is opgetreden van A, gaat de faillissementspauliana van 

artikel 42 Fw op. Door dit artikel zou de handeling van A als benadeling van de 

schuldeisers kunnen worden aangeduid en dus worden vernietigd. Ook het beslag vervalt 

weer (art. 33 lid 2 Fw). Voor Boe komt dit dus minder goed uit, want als de curator de 

cessie niet vernietigd krijgt hij 15.000, doet de curator dit wel dan krijgt hij slechts 

10.000. 

 

 

 



 Voorbeeldverslag SlimStuderen.nl Leiden Rechten 2018-2019 

 

 

 

 

81 

Vraag 5 

De Eerste Leidsche Bank (ELB) komt op 2 september 2013 een kredietfaciliteit in 

rekeningcourant overeen met Dinges BV. Tot zekerheid van alle vorderingen uit hoofde 

van deze kredietfaciliteit vestigt D BV ten behoeve van ELB een vuistloos pandrecht op al 

haar huidige en toekomstige voorraden en de gehele bedrijfsinventaris. D BV maakt 

vooralsnog geen gebruik van de kredietfaciliteit. Daarnaast verkrijgt D BV op 4 

september 2013 krediet van de DordtBank, één en ander onder vestiging van een 

vuistloos pandrecht op al haar huidige en toekomstige voorraden en de gehele 

bedrijfsinventaris. D BV maakt vooralsnog geen gebruik van de kredietfaciliteit. Op 4 

maart 2014 maakt D BV gebruik van de in september 2013 overeengekomen 

kredietfaciliteit bij de Dordt Bank en neemt een krediet van € 15.000 op. Op 15 maart 

2014 maakt D gebruik van de in september 2013 overeengekomen kredietfaciliteit bij de 

ELB en neemt een krediet van € 20.000 op. Helaas maakt D BV grote verliezen. Op 8 

april 2015 wordt het faillissement van D BV uitgesproken.  

 

 a. Wie heeft op de dag van faillietverklaring een eerste pandrecht op de op 2 

 september aan D BV toebehorende voorraden en bedrijfsinventaris?  

 

Een vuistloos pandrecht is een stil pandrecht. Gekeken moet dus worden naar artikel 

3:237 lid 1 BW voor de vestigingsformaliteit. Er moet echter meer gedaan worden om 

een stil pandrecht te vestigen. Ook moet worden gekeken in artikel 3:98 BW, dit is een 

schakelbepaling die de regels van overdracht van goederen ook van toepassing verklaart 

op vestiging, overdracht en afstand van beperkte rechten op die goederen. De eisen van 

overdracht zijn vermeld in artikel 3:84 BW. Er moet sprake zijn van een geldige titel, 

vestigingshandeling (die ook wel vestiging wordt genoemd. De vestiging bestaat uit een 

goederenrechtelijke overeenkomst van vestiging en een vestigingsformaliteit van artikel 

3:237 lid 1, namelijk een authentieke of geregistreerde onderhandse akte). Ook moet de 

pandgever beschikkingsbevoegd zijn. In geval van de vestiging van stil pandrecht ten 

gunste van de ELB is aan alle eisen voldaan. 

 

Het gaat om verpanding van inventaris en voorraad die op 2 september al in bezit zijn 

van D BV. Op 2 september is er dus een stil pandrecht gevestigd ten gunste van de ELB. 

Er is namelijk sprake van vestiging op grond van een geregistreerde onderhandse akte 

(art. 3:97 lid 1 BW), van een geldige titel (namelijk de kredietovereenkomst) en 

beschikkingsbevoegdheid. Er is een verschil met de beschikkingsbevoegdheid ten aanzien 

van de huidige en de toekomstige goederen. Op 2 september verkrijgt ELB een 

pandrecht op alle bestaande goederen. Het pandrecht op de toekomstige goederen wordt 

pas gevestigd op het moment dat D BV beschikkingsbevoegd wordt. 

 

Bij de vestiging van nog een stil pandrecht op 4 september ten gunste van Dordt Bank 

gaat er iets mis met de beschikkingsbevoegdheid van D BV. Dinges BV is nog wel de 

eigenaar van de voorraden en inventaris, maar hij heeft zichzelf beperkt in zijn 

beschikkingsbevoegdheid door het vestigen van het eerste pandrecht. Meer dan dat kan 

D BV ook niet overdragen, volgens het nemo plus-regel.  

 

Dat betekent dat Dordt Bank in principe een jonger pandrecht verkrijgt, waar het oude 

pandrecht van de ELB voorrang op heeft, op grond van het niet-gecodificeerde 

prioriteitsbeginsel, een belangrijk beginsel in het goederenrecht. Dit is slechts anders, 

als de Dordt Bank beschermd wordt tegen beschikkingsonbevoegdheid van D BV. Deze 

bescherming is geregeld in artikel 3:238 lid 1 en lid 2 BW. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“1. Ondanks onbevoegdheid van de pandgever is de vestiging van een pandrecht op een 

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

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

waarop de zaak of het toonder- of geëndosseerde orderpapier in zijn macht of in die van 

een derde is gebracht.  
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2. Rust op een in lid 1 genoemd goed een beperkt recht dat de pandhouder op het in dat 

lid bedoelde tijdstip kent noch behoort te kennen, dan gaat het pandrecht in rang boven 

dit beperkte recht.” 

 

Uit lid 1 blijkt al dat alleen de houder van een vuistpand wordt beschermd. Er geldt 

namelijk een vereiste dat de zaak of het toonder-/geëndosseerde orderpapier in zijn 

macht moet zijn gebracht. Uit artikel 3:236 BW blijkt echter dat stil pandrecht wordt 

gevestigd zonder dat de zaak in de macht van de pandhouder wordt gebracht. Hieruit 

kan de conclusie worden getrokken dat een houder van een stil pandrecht zich niet kan 

beroepen op de bescherming van artikel 3:238 lid 1 en lid 2 BW. 

 

Conclusie: Op grond van het prioriteitsbeginsel gaat de vordering van ELB boven de 

vordering van DordtBank. Stil pandrecht wordt niet beschermd op grond van artikel 

3:238 lid 1 en 2 BW. Wordt het stille pandrecht van Dordt Bank op een gegeven moment 

omgezet in een vuistpand, kan de pandhouder zich wel op de bescherming beroepen, 

mits hij op dat moment te goeder trouw is. 

 

b. Zou uw antwoord anders luiden wat betreft een op 14 maart 2014 aan D BV 

verkochte en in eigendom geleverde machine? 

 

De machine wordt later geleverd dan op 2 september. Het is op 2 september dus nog een 

toekomstig goed voor D BV. Of er ook pandrecht rust op dit toekomstige goed en zo ja, 

ten gunste van wie, is afhankelijk van de vraag of het gaat om een verpanding bij 

voorbaat.  

Gekeken moet worden in artikel 3:98 jo. 3:97 BW. Uit de schakelbepaling van artikel 

3:98 BW blijkt dat de bepalingen omtrent levering bij voorbaat ook van toepassing zijn 

op het vestigen van een beperkt recht, dus ook een pandrecht. Vervolgens moet weer 

worden gekeken naar de vraag of aan alle vereisten van overdracht (artikel 3:84 BW) is 

voldaan en of de leveringsformaliteit van artikel 3:237 lid 1 BW goed is uitgevoerd. De 

volgende eisen gelden voor een stille verpanding bij voorbaat: 

• Er moet een geldige titel zijn (artikel 3:84 BW); 

• De pandgever moet beschikkingsbevoegd zijn (artikel 3:84 BW); 

• Er moet een goederenrechtelijke overeenkomst van vestiging worden aangegaan 

onder opschortende voorwaarde van beschikkingsbevoegdheid van de pandgever 

(omdat deze nog niet de eigenaar is van de goederen waar een pandrecht op 

wordt gevestigd); 

• De formaliteit van artikel 3:237 lid 1 BW moet bij voorbaat zijn uitgevoerd. 

 

Tot het moment van overdracht aan D BV is hij geen rechthebbende. Pas op 14 maart 

wordt hij rechthebbende. Voor deze tijd was hij dus ook niet beschikkingsbevoegd. Er 

wordt nog geen pandrecht gevestigd. Zodra D BV echter beschikkingsbevoegd wordt zijn 

alle vereisten vervult. 

 

Op 14 maart wordt de machine geleverd. Beide pandrechten, gevestigd op 2 en 4 

september gaan op dit moment in vervulling. De vraag is nu welk pandrecht nu voorrang 

geniet. Op grond van het prioriteitsbeginsel is dat wederom het oudste recht. Welk recht 

het oudste recht is, is nu lastig te beoordelen, omdat beide pandrechten pas 

daadwerkelijk tot stand zijn gekomen op het moment van levering, dus beide op 14 

maart. De wetgever lost dit op in artikel 3:97 lid 2: 

 

“2. Een levering (*Door artikel 3:98 mag hier dus ook “verpanding” worden gelezen!) bij 

voorbaat van een toekomstig goed werkt niet tegen iemand die het goed ingevolge een 

eerdere levering bij voorbaat heeft verkregen. Betreft het een roerende zaak, dan werkt 

zij jegens deze vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is gekomen.” 

 

Dit is een soort analoge toepassing van het prioriteitsbeginsel. Het pandrecht van de ELB 

heeft weer de eerste rang, omdat dit pandrecht als eerst bij voorbaat is geleverd. 
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Conclusie: Het antwoord op vraag a verandert niet. Weer heeft ELB een recht dat boven 

het recht van Dordt Bank gaat. 

 

Let op: Als het gaat om een bestaande rechtsverhouding, dan is het niet erg dat er een 

pandrecht op een goed wordt gevestigd, waar niemand nog de beschikking over heeft, 

dus om een toekomstige vordering (artikel 2:231 lid 1 en 2 BW). Uit lid 2 blijkt een eis 

van voldoende bepaalbaarheid. Ten aanzien hiervan bepaalt de Hoge Raad dat er afgeleid 

moet kunnen worden, ten tijde van de executie, aan de hand van de pandakte om welke 

vordering het gaat. In dit geval zal het gaan om vorderingen uit kredietfaciliteiten en 

daar valt het geval van de levering van een machine zeker onder (arrest 

Doyer&Kalff/Bouwman). 

 

Vraag 6  

Het Leidse restaurant Z krijgt vanwege een verbouwing op 31 januari 2013 een 

geldlening van de Small Credit Bank (hierna: SCB), en vestigt ten titel van zekerheid op 

1 februari 2013 een stil pandrecht op al haar bestaande en toekomstige bedrijfsinventaris 

ten behoeve van SCB. Op 1 april verkoopt F aan Z een twintigtal tafels. F eet overigens 

ook regelmatig bij Z. F heeft nog een schadevergoedingsvordering op Z terzake van een 

voedselvergiftiging die F in 2012 opliep bij Z. Omdat Z wel genoeg geld heeft om de 

tafels te betalen, spreken partijen af dat F zich ten titel van zekerheid een stil pandrecht 

voorbehoudt op de tafels; de notariële akte wordt op 2 april verleden. De tafels worden 

op 4 april geleverd.  

Wanneer Z in oktober 2013 tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis tot 

aflossing van de geldlening aan SCB, wil SCB overgaan tot parate executie. F meent dat 

dit slechts mogelijk is met handhaving van zijn pandrecht.  

 

 Is het standpunt van F juist? 

 

Op 1 februari wordt een pandrecht bij voorbaat gevestigd op een roerende zaak (de 

tafels). Voor de vereisten van het vestigen van dit pandrecht, zie casus 4 b). De 

overdracht van een roerende zaak onder voorbehoud van een pandrecht dat hierop is 

gevestigd, is geregeld in artikel 3:81 lid 1 BW.  

 

“1. Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen 

van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Hij kan ook zijn recht 

onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen, mits hij de voorschriften 

zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een zodanig beperkt 

recht in acht neemt.” 

 

De eerste zin bepaalt dat er een beperkt recht kan worden gevestigd.  

In de tweede zin wordt bepaald dat een eigenaar zijn eigendomsrecht ook onder 

voorbehoud van zijn eigendomsrecht kan overdragen, zolang de voorschriften voor 

overdracht (artikel 3:84 BW jo. artikel 3:90 BW), alsook voor de voorschriften voor 

vestiging van het beperkte recht in acht zijn genomen (artikel 3:98 jo. artikel 3:237 lid 1 

BW). De kern van overdracht onder voorbehoud van een pandrecht is bijzonder, omdat 

de vervreemder (de eigenaar) dan pandhouder wordt. Z verkrijgt dan bloot eigendom 

van de zaak, belast met een pandrecht ten behoeve van F. F heeft niet meer de 

eigendom van de tafels, maar wel het stukje pandrecht over. F verkrijgt dus nooit meer 

dat eerste pandrecht. 

 

De vraag is nu wie er een eerste pandrecht heeft. Op 1 april komt niet het volledige 

eigendom van de 20 tafels in bezit van Z, maar een eigendom dat al belast is met een 

pandrecht, dat de vervreemder zichzelf heeft voorbehouden. F is de eerste pandhouder 

vanwege het voorbehoud van pandrecht, SCB is dan tweede pandhouder. Z is namelijk 

niet volledig beschikkingsbevoegd over de tafels, krachtens het beginsel van nemo plus. 

Dit alles geldt tenzij SCB beschermd wordt tegen de beperkte beschikkingsbevoegdheid 

van de pandgever (in dit geval Z).  
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Ook hier geldt dat de bescherming van 3:238 BW niet ingeroepen kan worden door SCB, 

omdat het gaat om een stil pandrecht. SCB is geen vuistpandhouder en wordt dus niet 

beschermd. 

 

Conclusie: F heeft gelijk, Z heeft 20 tafels in zijn vermogen ontvangen, maar wel belast 

met het pandrecht dat F op de tafels heeft voorbehouden. De verpanding bij voorbaat 

aan SCB resulteert wel in een pandrecht, maar omdat Z de tafels al met een voorbehoud 

in haar bezig heeft verkregen, is SCB tweede pandhouder. Wederom kan geen beroep 

worden gedaan op de bescherming van artikel 3:238 BW, omdat SCB geen 

vuistpandhouder is. 
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Q. Goederenrecht: literatuur hoofdstuk 1 
 

Goederen en verkrijging 

Het Burgerlijk Wetboek 

Het goederenrecht is gecodificeerd in de boeken 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek. De 

algemene vermogensrechtelijke bepalingen uit BW 3 vallen in twee groepen uiteen: 

algemene bepalingen, die voor het gehele vermogensrecht 

(goederen&verbintenissenrecht) van belang kunnen zijn, en bepalingen van 

goederenrechtelijke aard (afdelingen 3.1.2 en 3.4-3.10). 

 

Goederen, zaken en vermogensrechten: artt. 3:1, 3:2 en 3:6 BW 

Goederen worden onderscheiden in zaken en vermogensrechten. Dieren zijn geen zaken 

maar worden voor de wet wel als dusdanig beschouwd (art. 3:2a BW). De 

vermogensrechten staan in 3:6 BW. Passieve vermogensbestanddelen (schulden) zijn 

géén goederen, maar het er tegenover staande vorderingsrecht is wel een goed (in het 

vermogen van de crediteur). 

 

Het overgangsrecht 

Het overgangsrecht geeft antwoord op de vraag of dan wel het nieuwe of het oude recht 

van toepassing is op anterieure feiten en omstandigheden. Er zijn vier basissoorten 

overgangsrecht: 

• Eerbiedigende werking: het nieuwe recht geldt niet. Dat betekent dat er geen 

werking is voor anterieure feiten en omstandigheden. 

• Onmiddellijke werking: het nieuwe recht geldt wel (vanaf 1 januari 1992). 

• Terugwerkende kracht: het nieuwe recht geldt wel (tot voor 1 januari 1992). 

• Uitgestelde werking: het nieuwe recht geldt met ingang van een bepaald tijdstip 

na 1 januari 1992. 

 

Het overgangsrecht staat in de Overgangswet NBW en het systematische uitgangspunt 

ervan is onmiddellijke werking (art. 68a Overgangswet NBW). Hier zijn echter 

uitzonderingen op. 

 

Onderscheidingen van zaken 

Roerende en onroerende zaken: art. 3:3 BW 

Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is alleen van toepassing op zaken, 

niet op vermogensrechten. Portacabin arrest: Een gebouw of werk kan duurzaam met de 

grond zijn vereniging doordat het naar aard en inrichting bestemd is duurzaam ter 

plaatse te blijven (dat technisch de mogelijkheid bestaat het bouwsel te verplaatsen is 

dan niet meer van belang). Bij deze bestemmingsvraag moet worden gelet op de 

bedoeling van de bouwer, maar alleen voor zover deze naar buiten kenbaar is.  

Bestanddelen van een onroerende zaak zijn ook onroerend.  

 

Bestanddelen: art. 3:4 BW 

Bestanddelen zijn onzelfstandige zaaksdelen die opgaan in de zaak waarvan zij deel 

uitmaken. Bestanddelen zijn zelf geen zaken van 3:1 BW. Criteria: zie art. 3:4 BW lid 1: 

'verkeersopvatting' is ingevuld als: 

• De hoofdzaak is zonder het object onvoltooid of anderszins incompleet; 

• De hoofdzaak en het object zijn qua constructie specifiek op elkaar afgestemd. 

 

De vraag of tussen hoofdzaak en object een fysieke verbinding bestaat, is in dit kader 

niet beslissend.  

 

Gevolgen van bestanddelen 

De eigenaar van de zaak is eigenaar van al haar bestanddelen, tenzij de wet anders 

bepaalt. Goederenrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de zaak omvatten 

tevens de bestanddelen van die zaak (met name van belang voor hypotheek).  
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Geld als zaak 

Goederenrechtelijk gezien heeft geld als belangrijk kenmerk, dat de eigendom van 

bepaalde munten of bankbiljetten vrijwel nooit te bewijzen zal zijn, omdat deze niet 

voldoende individualiseerbaar zullen zijn. Dit is anders wanneer het munten of biljetten 

als verzamelobject betreft. 

 

Onderscheidingen van vermogensrechten 

Volledige rechten 

Er zijn drie groepen volledige rechten: 

• Eigendom; 

• Vorderingsrechten; 

• Rechten op voortbrengselen van de geest (bijv. auteursrecht). 

 

Het eigendomsrecht en de rechten op voortbrengselen van de geest zijn absolute 

rechten: zij werken jegens iedereen. De vorderingsrechten hebben daarentegen een 

relatief (persoonlijk) karakter, zij hebben slechts jegens een bepaalde schuldenaar 

werking. 

 

Beperkte rechten: art. 3:8 BW 

Beperkte rechten kunnen worden onderscheiden in: gebruiksrechten (vruchtgebruik, 

erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (pand en hypotheek). Het recht 

waaruit een beperkt recht is afgeleid noemt men het moederrecht. Als moederrecht kan 

dienen een volledig recht, maar ook een ander beperkt recht! Zo kan een pandrecht 

worden gevestigd op het vruchtgebruik van een roerende zaak. Alle beperkte rechten zijn 

vermogensrechten. De beperkte rechten zijn limitatief in de wet geregeld. 

 

Zakelijke rechten 

Zakelijke rechten zijn alle rechten op zaken, zoals het eigendomsrecht en beperkte 

rechten op zaken. De in BW 5 geplaatste rechten kunnen slechts op een zaak betrekking 

hebben, en zijn dus per definitie zakelijk. De in Boek 3 opgenomen rechten zijn slechts 

zakelijk indien zij in het concrete geval een zaak tot voorwerp hebben. 

 

Afhankelijke rechten: art. 3:7 BW 

Een afhankelijk recht volgt het recht waaraan het is verbonden (3:82 BW). Als het 

andere recht teniet gaat, gaat het afhankelijke recht mee teniet. Afhankelijke rechten 

zijn niet zelfstandig overdraagbaar. Tot de afhankelijke rechten behoren o.a. pand, 

hypotheek en mandeligheid.  

Van de afhankelijke rechten moeten de nevenrechten worden onderscheiden, die van 

rechtswege meegaan wanneer een vordering op een andere schuldeiser overgaat (6:142 

BW).  

 

Verschillen tussen afhankelijke rechten en nevenrechten: 

• Nevenrechten kunnen alleen aan een vorderingsrecht verbonden zijn; 

• Nevenrechten zijn niet alle zelf vermogensrechten in de zin van 3:1 en 3:6, 

afhankelijke rechten wel. 

 

Pand, hypotheek en borgtocht zijn zowel afhankelijke rechten als nevenrechten. 

Mandeligheid en erfdienstbaarheid zijn daarentegen alleen afhankelijk. 

 

Bijzondere goederen 

Vruchten: art. 3:9 BW 

Bij vruchten zijn er twee momenten te onderscheiden:  

1. zolang de vruchten nog tot het andere goed behoren, zijn de wettelijke omschrijvingen 

onzuiver. Wel kunnen ze als toekomstige goederen worden geleverd (3:97 BW). 
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2. Een natuurlijke vrucht (= bijv. ei) wordt een zelfstandige zaak door haar afscheiding. 

Een burgerlijke vrucht wordt een zelfstandig recht door haar opeisbaar worden (3:9 lid 2 

BW).  

 

Registergoederen: 3:10 

Registergoederen zijn: a) onroerende zaken (3:89 BW), b) teboekgestelde schepen en 

luchtvaartuigen (zijn roerend, maar toch registergoed), c) aandelen in een registergoed 

(3:96 BW) en d) beperkte rechten op een registergoed (3:98).  

 

Algemeenheid van goederen 

Dit is een ouderwetse term die amper nog wordt gebruikt. Aanvankelijk was er een 

artikel aan gewijd, dat goederen tezamen voorwerp van een rechtsverhouding zijn. 

Bijvoorbeeld bij een nalatenschap of scheiding. 

 

Goodwill 

Goodwill is zelf geen goed en kan derhalve als zodanig niet (juridisch) worden 

overgedragen. Goodwill is de feitelijke mogelijkheid om winst te behalen, waardoor het 

bedrijf een waarde krijgt die uitstijgt boven de som van de afzonderlijke onderdelen. Het 

omvat bijvoorbeeld de waarde van de werknemers als vakmannen, of de meerwaarde die 

het merk aan het product meegeeft. 

 

Goede trouw: art. 3:11 BW 

Het criterium 'goede trouw' wordt in 3:11 nader uitgewerkt, doordat wordt aangegeven 

wanneer iemand niet te goeder trouw is. Het 'behoorde te kennen' berust op de gedachte 

dat een zeker onderzoek mag worden gevergd. Het zal van de omstandigheden afhangen 

hoe ver dit onderzoek moet gaan, maar in dit kader zijn van belang: 

• De mate waarin aanleiding voor twijfel bestond; 

• Het gewicht van de verrichte handeling; 

• De eventuele druk waaronder de handeling werd verricht. 

 

Te goeder trouw, niet te goeder trouw, te kwader trouw 

Te goeder trouw is een geobjectiveerd subjectief criterium. Subjectief, omdat het om 

de kennis van de betrokken persoon gaat. Geobjectiveerd, omdat niet alleen zijn 

daadwerkelijke kennis van belang is, maar ook hetgeen hij behoorde te kennen. Wat 

iemand behoorde te kennen kan door de wet bepaald worden, maar ook door zijn 

deskundigheid betreffende een bepaald onderwerp.  

Te kwader trouw is een puur subjectief criterium: de dader moest daadwerkelijk weten 

of vermoeden hoe de feiten waren of hoe het recht was en hier toch tegenin handelen. 

Niet te goeder trouw betekent de tegenstelling van goede trouw, maar niet te kwader 

trouw (bijv. in 3:121 BW). Hieronder valt zowel hij die weet, als hij die behoort te weten.  

 

Nietigheid 

Gevolgen van nietigheid van rechtswege 

De rechtshandeling is van aanvang af nietig. Indien wordt gepresteerd, kan het 

gepresteerde met een vordering op onverschuldigde betaling worden teruggevorderd. 

Behalve 'hele' nietigheid bestaan ook partiële nietigheid (art. 3:41 BW), conversie (art. 

3:42 BW) en bekrachtiging als gevolgen. Partiële nietigheid en conversie spelen zowel 

een rol bij de nietigheid van rechtswege, als bij de na vernietiging bestaande nietigheid. 

Bekrachtiging daarentegen ziet slechts op rechtshandelingen die van rechtswege nietig 

zijn. 

 

Conversie (omzetting) 

Conversie is de van rechtswege intredende omzetting van een nietige rechtshandeling in 

een andere rechtshandeling, die wel geldig is. Als aan de twee eisen van art. 3:42 BW 

wordt voldaan, krijgt de rechtshandeling - van rechtswege (er hoeft geen beroep op 

worden gedaan) - de werking van de andere, wel geldige, rechtshandeling.  



 Voorbeeldverslag SlimStuderen.nl Leiden Rechten 2018-2019 

 

 

 

 

88 

Het maakt niet uit of partijen de nietigheid kenden of behoorden te kennen, met andere 

woorden: bij nietigheid is er geen subjectief aspect. Voor conversie bestaat geen ruimte, 

als de strekking van de toepasselijke nietigheidsbepaling zich tegen een alternatieve 

invulling verzet: de vereiste 'andere, wel geldige rechtshandeling' is dan immers niet 

voorhanden. 

 

Bekrachtiging (convalesentie): art. 3:58 BW 

Bekrachtiging treedt van rechtswege in. Bekrachtiging heeft terugwerkende kracht: de 

rechtshandeling wordt geacht van begin af aan geldig te zijn geweest.  

Voorbeeld van art. 3:58 lid 3 = A draagt een goed ongeldig over aan B, en vestigt 

vervolgens geldig een vruchtgebruik ten behoeve van C. Bekrachtiging is mogelijk met 

handhaving van het vruchtgebruik. 

 

Wel wordt onderscheiden de in 3:58 geregelde bekrachtiging van een nietige 

rechtshandeling van a) de in 3:55 lid 1 bedoelde bevestiging van een vernietigbare 

rechtshandeling, en b) bekrachtiging in de zin van de volmachtstitel (3:69 BW).  

 

Wijzen van vernietiging: art. 3:49 e.v. BW 

Men kan vernietigen door een vormvrije buitengerechtelijke vernietigingsverklaring. De 

rechtshandeling wordt dan vernietigd op het moment waarop de verklaring degene tot 

wie zij is gericht heeft bereikt (3:37 lid 3 BW). Een andere mogelijkheid is door een 

gerechtelijke uitspraak.  

 

Beperking buitengerechtelijke weg bij registergoederen: 3:50 lid 2 BW 

Gaat in 3:50 lid 2 het 'berusten' niet op voor beide partijen, dan staat in dit speciale 

geval slechts de gerechtelijke weg open.  

 

Einde van de vernietigbaarheid 

De belangrijkste einden van vernietigbaarheid zijn: 

• Verjaring van de vordering tot vernietiging (3:52); 

• Bevestiging van de vernietigbare rechtshandeling (3:55 lid 1); 

• Het laten verstrijken van een gestelde redelijke termijn (3:55 lid 2); 

• Bijzondere beperking t.a.v. vernietiging van a) een meerzijdige rechtshandeling b) 

op grond van misbruik van omstandigheden (3:54).  

 

Gevolgen van de vernietiging 

Art. 3:53 BW stelt de terugwerkende kracht van vernietiging.  

De rechtshandeling wordt geacht van de aanvang af nietig te zijn geweest; de gevolgen 

van vernietiging zijn dan ook gelijk aan die van de van rechtswege intredende nietigheid. 

Soms heeft vernietiging slechts beperkte gevolgen, zoals genoemd bij partiële nietigheid, 

bij conversie, bij 3:53 lid 2 en bij 3:45 BW (vernietiging op grond van Pauliana wordt 

door bijzondere regels beheerst). 

 

Een rechter kan aan een vernietiging haar werking ontzeggen volgens art. 3:53 lid 2 BW. 

De bepaling ziet slechts op gevallen van vernietiging, niet op de nietigheid van 

rechtswege.  

 

Gevolgen van vernietiging met de Pauliana: art. 3:45 BW 

De Pauliana is van belang bij benadeling van de schuldeiser door een rechtshandeling 

van de schuldenaar ten behoeve van een derde. De schuldeiser kan dan in bepaalde 

gevallen de rechtshandeling van de schuldenaar vernietigen. De vernietiging met de 

Pauliana heeft minder ver gaande gevolgen dan die welke normaliter aan een 

vernietiging verbonden zijn. Dit is te zien aan de relatieve nietigheid uit art. 3:45 lid 4, 

de bescherming van de door een rechtshandeling om niet bevoordeelde (3:45 lid 3) en 

de bescherming van derden (3:45 lid 5). Verschil 3:45 lid 5 met 3:86: bij de Pauliana 

geniet ook de derde die om niet verkreeg een zekere bescherming.  
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Bescherming van derden: art. 3:36 BW 

Verduidelijking van het artikel: de derde moet gerechtvaardigd hebben vertrouwd op een 

door de ander gewekte schijn, en moet bovendien op grond van zijn vertrouwen hebben 

gehandeld. 

 

De belangrijkste verschillen tussen art. 3:36 en art. 3:35 BW zijn: 

• Art. 3:35 beschermt degene met of jegens wie een rechtshandeling wordt verricht 

('tweede'), 3:36 beschermt juist derden; 

• Art. 3:35 ziet op de totstandkoming van rechtshandelingen en 3:36 heeft 

algemeen ten doel onjuistheid tegen te gaan, het werkingsterrein van 3:36 is dan 

ook niet beperkt tot wilsverklaringen; 

• Voor art. 3:36 is vereist dat de derde heeft gehandeld; 

• Een geslaagd beroep op 3:35 leidt tot de conclusie dat een rechtshandeling van A 

tot stand is gekomen. Bij toepassing van 3:36 wordt de derde slechts beschermd 

m.b.t. de door hem verrichte handeling.  

 

Toepassingsgebied van art. 3:36 BW 

Door het bestaan van verschillende speciale regelen heeft 3:36 het karakter van een 

restbepaling: 

• Indien een speciale bepaling bestaat, maar de derde niet kan bewijzen dat aan 

alle daarin gestelde vereisten is voldaan; 

• Indien voor een geval geen speciale regelen gelden.  

 

Twee hoofdonderdelen van het goederenrecht 

De 2 hoofdonderdelen zijn:  

• De wijze waarop goederen worden verkregen en verloren; en  

• Invulling van goederenrechtelijke verhoudingen (goederenrechtelijke rechten en 

van andersoortige goederenrechtelijke verhoudingen). 

 

Wijzen waarop goederen kunnen worden verkregen: art. 3:80 BW 

Verkrijging onder algemene en onder bijzondere titel. Onder bijzondere titel is te 

onderscheiden in: 

• Derivatieve (afgeleide) verkrijging, waarbij een goed met al zijn 

hoedanigheden van de rechtsvoorganger wordt verkregen; 

• Originaire (oorspronkelijke) verkrijging, waarbij het goed niet van een 

voorganger wordt verkregen, maar nieuw bij de verkrijger ontstaat. Twee 

situaties: 

- Het goed bestond feitelijk nog niet eerder; 

- Het goed bestond al eerder in het vermogen van een ander, zonder dat 

gezegd kan worden dat de verkrijger zijn recht aan die ander ontleent (bijv. 

bij natrekking, onteigening en verkrijgende verjaring). 

 

Elke verkrijging die niet onder algemene titel plaatsvindt, is onder bijzondere titel. Met 

'titel' wordt de rechtsgrond van de verkrijging bedoeld. De verschillen tussen verkrijging 

onder algemene en bijzondere titel zijn: 

• Bij verkrijging onder algemene titel zet de verkrijger volledig de rechtspositie van 

zijn voorganger voort, terwijl bij verkrijging onder bijzondere titel de verkrijger 

een nieuwe eigen rechtspositie krijgt; 

• Bij verkrijging onder algemene titel gaan ook de passieve vermogensbestanddelen 

(verplichtingen) op de verkrijger over. Bij bijzondere titel niet.  

 

De wijzen van verkrijging en verlies voor alle soorten goederen staan in titel 3.4 BW. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen overdracht en overgang.  
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Overgang is een term die ziet op alle gevallen waarin een goed van een 

rechtsvoorganger wordt verkregen, dus zowel alle verkrijgingen onder algemene titel, als 

derivatieve verkrijgingen onder bijzondere titel. Overdracht is één van de wijzen van 

derivatieve verkrijging onder bijzondere titel.  

 

Goederenrechtelijke verhoudingen 

Een goederenrechtelijke verhouding is de rechtsverhouding van een persoon tot een 

goed. Te onderscheiden zijn goederenrechtelijke rechten (het eigendomsrecht en alle 

beperkte rechten) en andersoortige goederenrechtelijke verhoudingen (bezit, bewind, 

gemeenschap en verhaalsrecht op goederen).  

 

Goederenrechtelijke rechten - persoonlijke rechten 

Goederenrechtelijke rechten zijn rechten met betrekking tot de verhouding van mens tot 

goed, het heeft een absoluut karakter (werking jegens een ieder). Rust het recht op een 

zaak, dan is het een zakelijk recht. Persoonlijke (verbintenisrechtelijke) rechten zijn 

rechten met betrekking tot de verhouding van mens tot mens, het heeft een relatief 

karakter (werking jegens een bepaalde persoon). Er bestaat slecht één categorie: 

vorderingsrechten. Apart is dat het vorderingsrecht zelf een goed is in de zin van art. 3:1 

BW. Ook kan een vorderingsrecht voorwerp zijn van een beperkt recht (pand, 

vruchtgebruik).  

 

Kenmerken van goederenrechtelijke rechten 

De belangrijkste kenmerken zijn:  

• Het recht rust op een zaak of op een vermogensrecht. Hierdoor vallen bepaalde 

specialistische handelsrechtelijke rechten en rechten op voortbrengselen van de 

geest (IE-rechten) af. Deze rechten hebben namelijk betrekking op het 

onstoffelijke, zoals een idee; 

• Absoluut en exclusief, dit zijn goederenrechtelijke rechten. De rechthebbende kan 

zijn recht dan ook uitoefenen ongeacht onder wie het voorwerp van zijn recht zich 

bevindt. Dit wordt droit de suite van zijn rechtsvordering genoemd, ook wel 

volgrecht of zaaksgevolg.  

 

Hier hoort ook bij dat indien op een goed waarop een beperkt recht rust een tweede 

beperkt recht wordt gevestigd: het eerdere recht voor het latere gaat. Dit heet de 

prioriteitsregel. Persoonlijke rechten (vorderingsrechten) zijn juist gelijk van rang, dit 

heet paritas creditorum. Een (beperkt) recht op een goed ondervindt geen nadeel van 

een later beslag of faillissement. 

 

Gesloten systeem der goederenrechtelijke rechten 

Alleen de wet bepaalt welke typen goederenrechtelijke rechten er bestaan. Ook de 

inhoud van een in de wet genoemd goederenrechtelijke recht kan door partijen niet vrij 

worden bepaald, alleen aspecten die niet in de wet worden bepaald of waar de wet een 

afwijkende regeling toelaat. Maar dan dienen de door de partijen geregelde 

bevoegdheden en verplichtingen voldoende verband te vertonen met het betrokken 

recht! 

 

Vorderingsrechten met goederenrechtelijke karaktertrekken 

Ook vorderingsrechten zijn behoorlijk absoluut, en sommige persoonlijke rechten blijven 

bestaan wanneer het goed in het vermogen van een derde overgaat (droit de suite). Ook 

is bij persoonlijke rechten het ontstaansmoment soms van belang, zoals bij botsende 

rechten (3:298). 

 

Bezit 

Bezit (posessie) en houderschap (detentie) zijn geregeld in titel 3.5 BW. Bezit is het 

houden van een goed voor zichzelf (art. 3:107 lid 1 BW). Houderschap is het houden van 

een goed voor een ander.  
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Meestal is de bezitter ook de rechthebbende, maar niet altijd, zoals bij diefstal. De 

bekleders van de rechtsposities bezit en houderschap heten bezitter (posessor) en 

houder (detentor). Mede-bezit en mede-houderschap zijn ook mogelijk.  

 

Welke goederen zijn het object van bezit en houderschap? 

In beginsel zijn alle goederen vatbaar voor bezit en houderschap, met andere woorden 

zowel zaken (inclusief hun bestanddelen) als vermogensrechten (art. 3:1 BW). Derhalve 

spreekt art. 3:107 BW over het houden van een ‘goed’ en zijn de bepalingen met 

betrekking tot bezit en houderschap in Boek 3 BW opgenomen. Bestanddelen zijn als 

onderdeel van een zaak (art. 3:4 BW) niet vatbaar voor zelfstandig bezit of houderschap.  

 

In tegenstelling tot bezit, eisen sommige auteurs voor houderschap wel een 

rechtsverhouding tussen houder en degene voor wie hij houdt. Dit is echter geen vereiste 

voor houderschap.  

 

Onmiddellijk of middellijk 

Bezit en houderschap kunnen middellijk en onmiddellijk zijn op grond van art. 3:107 lid 

2-4 BW: 

• Middellijk: bezitten of houden door middel van een ander; 

• Onmiddellijk: de bezitter zelf is ook de houder van het goed.  

 

Degene die houdt voor de bezitter is zelf houder. Degene die houdt voor een houder is 

zelf ook houder. Dit wordt ook wel sub- of onderhouder genoemd.  

 

Afbakeningsperikelen 

Het is soms moeilijk vast te stellen of iemand nu bezit of houdt voor een ander. Art. 

3:108 BW geeft het criterium van dit onderscheid aan. Of iemand een goed bezit of 

houdt voor een ander, wordt bepaald door artt. 3:109-3:117 BW en door uiterlijke feiten.  

De beoordeling van deze twee criteria dient overeenkomstig de verkeersopvatting te 

geschieden. De beoordeling van uiterlijke feiten in overeenstemming met de 

verkeersopvatting betekent dat bezit en houderschap een naar buiten blijkende feitelijke 

macht moeten bezitten. Voor bezit is echter meer vereist: er is een uiterlijk pretentie 

voor nodig. Indien uit het gedrag van een persoon met betrekking tot een goed, 

waarover hij de feitelijke macht heeft, naar de verkeersopvatting kan afleiden dat hij 

toebehoren pretendeert, is hiermee het bezit gegeven.  

 

Vermoeden van bezit 

Art. 3:109 BW omschrijft het wettelijk vermoeden, namelijk wie houdt, wordt vermoed 

voor zichzelf te houden. Wie stelt bezitter te zijn van een goed waarover hij de feitelijke 

macht uitoefent, geldt als bezitter, tenzij een ander bewijs van houderschap levert.  

 

De relevantie van deze regel wordt onder andere versterkt door de volgende wettelijke 

vermoedens: 

• Art. 3:118 lid 3 BW: zonder tegenbewijs wordt aangenomen dat het bezit te 

goeder trouw is; 

• Art. 3: 119 lid 1 BW: de bezitter wordt als rechthebbende aangemerkt, indien hij 

stelt dat te zijn, behoudens het bewijs van het tegendeel;  

• Art. 3:119 lid 2 BW: idem, maar voor registergoederen.  

 

De tussenpersonen 

Art. 3:110 BW geeft de mogelijkheid dat aflevering van een zaak door X aan een 

tussenpersoon Y directe bezitsverkrijging voor Y’s achterman Z kan meebrengen.  
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Tweeledig verbod van interversie 

Art. 3:111 BW kent een tweeledig verbod van interversie: 

• In de eerste plaats houdt deze bepaling het verbod in dat de houder zijn 

houderschap voor een ander wijzigt in het houden voor zichzelf (bezit); 

• In de tweede plaats sluit deze bepaling uit dat de houder zijn houderschap voor 

de één in houderschap voor een ander wijzigt.  

 

Op beide verboden bestaan twee uitzonderingen: 

• De eerste uitzondering op het verbod van interversie geldt indien de middellijke 

bezitter zijn medewerking verleent aan de omzetting; 

• De tweede uitzondering op het verbod van interversie geldt indien de houder het 

recht van degene waarvoor hij houdt, tegenspreekt.  

 

Bezit: meer status dan houderschap 

Bezit houdt meer in dan houderschap. Bezit heeft in beginsel meer indringende 

rechtsgevolgen dan houderschap. Aan het toebehoren, dat bezit inhoudt, kent het 

objectieve recht rechtsstatus toe. Dit geldt niet alleen als de suggestie terecht is, maar 

ook als zij bij nader inzien onjuist blijkt te zijn.  

 

Bezit: te goeder trouw 

Op grond van art. 3:118 lid 1 BW is een bezitter te goeder trouw, indien hij zich als 

rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijs als zodanig mocht beschouwen. Is 

een bezitter eenmaal te goeder trouw dan wordt hij ex art. 3:118 lid 2 BW geacht dit te 

blijven. Deze regel wordt verwoord met het Latijnse Adagium: ‘mala fides superveniens 

non nocet.’ Als de bezitter dus op het moment van het worden van bezitter te goeder 

trouw is, maar er later achter komt dat hij heeft verkregen van een dief (hij is dus niet 

meer te goeder trouw), blijft hij echter te goeder trouw. 

 

Goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn en het ontbreken van goede trouw moet 

worden bewezen (art. 3:118 lid 3 BW).  

 

Verkrijging en verlies 

Op basis van art. 3:112 BW kan bezit verkregen worden op drie wijzen: 

• Door occupatie of inbezitneming (art. 3:113 BW); 

• Door bezitsverschaffing, die door de wetgever overdracht van bezit is 

genoemd (art. 3:114-3:115 BW); 

• Door opvolging onder algemene titel (art. 3:116 BW).  

 

Verlies van bezit 

Verlies van bezit treedt op door kennelijke prijsgave van het bezit en doordat een ander 

het bezit verkrijgt op een onjuiste manier (art. 3:117 lid 1 BW). Kennelijke prijsgave 

wordt niet snel aangenomen.  

 

Occupatie 

Inbezitneming van een goed geschiedt doordat de belangstellende zich de feitelijke 

macht van het goed verschaft (art. 3:113 lid 1 BW). Er wordt minder snel occupatie 

aangenomen als het een goed betreft, dat een ander bezit, dan als het een goed is, dat 

niemand bezit.  

 

Analoge bezitsverschaffing en overdracht 

Bij de occupatie is het de inbezitnemer die zichzelf het bezit verschaft (art. 3:112-113 

BW). In tegenstelling tot occupatie, is bij de bezitsverschaffing van art. 3:114-115 BW 

een ander die de aanstaande bezitter het bezit verschaft. Die bezitsverschaffing is de 

vorm voor levering van roerende niet-registerzaken en andere vorderingen dan 

vorderingen op naam (artt. 3:90, 3:91 en 3:93 BW). 
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Uitsluitend als degene die bezit verschaft aan een ander, zelf bezitter is, kan gesproken 

worden van overdracht in de ware betekenis van het woord. Niemand kan immers meer 

overdragen dan hij zelf heeft.  

 

Verschaffing van feitelijke macht 

Indien de bezitsverschaffing van een goed, mede door verschaffing van de feitelijke 

macht over het goed geschiedt, kan dit op verschillende manieren gebeuren. Indien het 

gaat om verschaffing van de feitelijke macht over een roerende zaak, dan ligt de 

feitelijke overgave van de zaak het meest voor de hand: een feitelijke handeling die de 

feitelijke macht doet verschuiven van de ene partij naar de andere partij. Indien het gaat 

om verschaffing van de feitelijke macht over een recht, ligt de daadwerkelijke feitelijke 

overgave van de zaak waar het recht betrekking op heeft, het meest voor de hand.  

 

Overzicht: bezitsoverdracht zonder feitelijke opgave 

Overdracht van bezit zonder feitelijke opgave komt in drie door art. 3:115 BW 

weergegeven vormen voor:  

• Traditio constituto possessorio; 

• Traditio brevi manu; 

• Traditio longa manu.  

 

Constituto possessorio 

Art. 3:115 sub a BW voorziet in bezitsoverdracht door een tweezijdige verklaring. De 

overdracht constituto possessorio (c.p) is geen volwaardige overdracht. Dit houdt 

verband met de publiciteitseis voor goederenrechtelijke rechten. De vervreemder c.p 

wekt na overdracht de indruk rechthebbende te zijn en wekt daarmee de valse schijn van 

kredietwaardigheid. De bezitter wordt houder. 

 

Brevi manu  

Het spiegelbeeld van de overdracht c.p is de overdracht met de korte hand. De 

overdracht met de korte hand wordt overdracht brevi manu genoemd. Brevi manu houdt 

een tweezijdige verklaring in met als doel bezitsverschaffing aan de houder (Art. 3:115 

sub b BW). De houder wordt bezitter. 

 

Longa manu  

Art. 3:115 sub c BW voorziet in de bezitsoverdracht longa manu (overdracht met de 

lange hand). Bezitsoverdracht longa manu houdt de bezitsoverdracht in door en aan een 

ander dan degene die de zaak onmiddellijk houdt. In dit geval is naast de tweezijdige 

verklaring tussen de overdrager en verkrijger, de erkenning van de overdracht door de 

derde-houder of de mededeling van de overdracht aan de derde-houder vereist.  

In het kort: de houder voor A wordt door overdracht houder van B. 

 

Bezitsverschaffing door houder zonder feitelijke overgave 

Naast de bezitter is eveneens de houder tot bezitsverschaffing longa manu, brevi manu 

en sine manu in staat. In beginsel is de houder tot bezitsverschaffing constituto 

possessorio niet in staat door het interversieverbod van art. 3:111 BW.  

 

Verkrijging van bezit onder algemene titel 

De bezitsverkrijging onder algemene titel (art. 3:116 BW) houdt in dat het geheel of een 

evenredig deel van alle rechten en verplichtingen van de voorganger overgaat op de 

verkrijger en dat deze de voorganger opvolgt in diens bezit en houderschap met alle 

hoedanigheden en gebreken daarvan. Indien de voorganger niet te goeder trouw is, geldt 

ook dat de verkrijger niet te goeder trouw is. Art. 3:80 lid 2 BW geeft de manieren van 

verkrijging onder algemene titel: 

• Erfopvolging; 

• Boedelmening; 

• Fusie van rechtspersonen (art. 2: 308 BW).  
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Individualisme 

Dat de in bezit te verkrijgen goederen geïndividualiseerd worden, geldt voor alle vormen 

van bezitsverkrijging. Niet-geïndividualiseerde goederen zijn niet vatbaar voor bezit. 

Indien vastgesteld kan worden om welk goed het gaat, is een rechtspositie met 

betrekking tot een goed mogelijk.  

 

Houderschap: rechtsgevolgen en functies 

Houderschap kent in tegenstelling tot bezit geen goederenrechtelijke functie. Op grond 

van de schakelbepaling art. 3:124 heeft houderschap eenzelfde materiële functie als het 

bezit. Art. 3:124 BW verklaart de artt. 3:120 – 3:123 BW van overeenkomstige 

toepassing op het houderschap. Het moet gaan om een opeising van het gehouden goed 

door een derde als rechthebbende. 

 De vraag of houderschap als te goeder trouw wordt aangemerkt, hangt er in geval van 

houderschap krachtens rechtsverhouding van af of de houder wist dan wel behoorde te 

weten dat zijn wederpartij niet bevoegd was tot het verschaffen van houderschap. Ten 

tweede heeft houderschap niet dezelfde bewijsfunctie als het bezit heeft voor 

toebehoren. De houder wordt wel vermoed bezitter te zijn op basis van art. 3:109 BW. 

Ten derde heeft houderschap geen specifieke actiefuncties.  

 

Houderschapsacties vergelijkbaar met bezitsacties, (art. 3:125 lid 1-2 BW) heeft de 

wetgever niet aan de houder toegekend. Tot slot heeft houderschap ook een 

aansprakelijkheidsfunctie op basis van art. 185 WVW.  

 

Houderschap: feit en recht 

De houder heeft op grond van de artt. 3:124 jis. 3:120-3:123 BW bepaalde rechten. 

Derhalve laat het houderschap zich als een recht beschouwen. Tegelijkertijd is 

houderschap echter ook een feit.  

 

Verlies en verkrijging 

De manieren van verkrijging van houderschap zijn gelijk aan die van bezitsverkrijging, 

zoals opgesomd in art. 3:112 BW. 

 

Verkrijging en verlies van eigendom 

Eigendomsverkrijging 

De wijzen van verkrijging zijn: 

• Verjaring: een originiaire verkrijging door tijdsverloop. 

• Occupatie van een res nullius: een originaire wijze van eigendomsverkrijging. 

Het gaat hierbij om inbezitneming van een roerende zaak die aan niemand 

toebehoort (art. 5:4 BW).  

• Vinderschap van een roerende zaak: originaire eigendom ontstaat na één jaar 

van voldoening aan aangifte- of mededelingsplicht ten aanzien van het gevonden 

voorwerp (art. 5:5 - 5:12 BW) 

• Schatvinding van een roerende zaak: een lang verborgen zaak waarvan de 

eigenaar niet meer is op te sporen (art. 5:13 BW). 
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Deze wijzen van verkrijging laten het object van de verkrijging ongewijzigd. Bij de 

volgende varianten is dit niet het geval: 

• Natrekking: er ontstaat geen nieuwe zaak, maar een zaak wordt bestanddeel 

van een andere zaak, die als hoofdzaak geldt (art. 5:3, 5:14 lid 1 en 5:20 BW). 

Een voorbeeld hiervan is het leggen van een dakpan op een huis. De dakpan 

wordt doormiddel van natrekking bestanddeel van het huis. 

• Samensmelting: De verhouding bestanddeel-hoofdzaak doet er niet toe en er 

ontstaat een nieuwe zaak. In art. 3:4 lid 1 BW wordt een criterium gegeven ter 

beoordeling of er sprake is van samensmelting: zijn de oude zaken naar 

verkeersopvatting onderdeel gaan uitmaken van een nieuw ontstane zaak? 

Een voorbeeld hiervan is het mengen van goed en zilver. Er ontstaat een nieuwe 

zaak. 

• Zaaksvorming: een variant van verbinding, met als bijzondere kenmerk dat de 

vormgeving belangrijk is. De vormgeving is zó belangrijk dat de nieuwe zaak haar 

waarde voor een aanzienlijk deel aan de vormgeving ontleent (art. 5:16 BW). 

Een voorbeeld hiervan is een beeldhouwer die van een blok steen een beeld 

maakt. De vormgeving is zo belangrijk dat dit hetgeen is waar het beeld haar 

waarde van verkrijgt. 

• Oneigenlijke vermenging: wanneer roerende zaken zodanig met andere 

roerende zaken verenigd worden, dat zij in het grotere geheel niet meer 

individualiseerbaar zijn. Het verschil tussen samensmelting en vermenging is dat 

er geen nieuwe zaak ontstaan bij vermenging. 

Een voorbeeld hierbij is het vermengen van een miljoen pinda’s van A met een 

miljoen pinda’s van B.   

 
De natrekking 

Bestanddeelvorming impliceert natrekking. Natrekking is een rechtsgevolg van de 

eigendom. Bestanddelen van een zaak zijn onzelfstandige zaaksdelen. Uitsluitend 

elementen die een zeer hechte band met een zaak hebben, zijn als bestanddeel van de 

zaak aan te merken.  

 

Verbintenisrechtelijke begeleiding 

Natrekking wordt soms niet gezien als een billijke vorm van eigendomsverkrijging. 

Hierbij kan gedacht worden aan die niet rechtens primair uit billijkheidsoverwegingen 

gehonoreerd wordt, maar uit overwegingen van het eenheidsbeginsel. Onbillijke gevolgen 

van natrekking worden weggenomen door verbintenisrechtelijke acties tegen de 

verkrijger, indien dit verhaal biedt.  

Natrekking als manier van eigendomsverkrijging dient zich voor bij twee zaken van 

verschillende eigenaars, waarvan er één als hoofdzaak valt aan te merken. De ander is 

het bestanddeel. Natrekking doet zich niet voor als er geen hiërarchische verhouding 

tussen beide zaken aanwijsbaar is. In dat geval is er sprake van verbinding of 

samensmelting.  

 

Natrekking bij roerende zaken 

Voor roerende zaken wordt de hoofdzaak omschreven in art. 5:14 lid 3 BW. Een 

hoofdzaak is ‘de zaak waarvan de waarde die van de andere zaak aanmerkelijk overtreft 

of die volgens de verkeersopvatting als zodanig wordt beschouwd’.  

 

Natrekking bij onroerende zaken 

Bij onroerende zaken is de grond altijd hoofdzaak. De grenzen worden door middel van 

art. 5:29-5:35 BW bepaald.  
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Vermenging  

Van vermenging wordt gesproken indien afzonderlijke hoeveelheden vloeistoffen, gassen 

of voor osmose vatbare combinaties van zaken met elkaar in contact komen en in elkaar 

overgaan, zodat uitsluitend één afzonderlijke hoeveelheid van materialen overblijft (art. 

5:15 BW). Vermenging met een hoofdzaak is een wijze van bestanddeelvorming ten 

gunste van de eigenaar van die hoofdzaak.  

 

Samensmelting 

Verbinding (samensmelting) is de vorming van een nieuwe zaak, zonder vormgeving van 

enige betekenis. Indien dit er meer zijn, ontstaat er mede-eigendom, evenredig aan de 

waarde van hun inbreng krachtens art. 5:14 lid 2 BW.  

 

Vermengen zonder hoofdzaak 

Vermenging zonder hoofdzaak wordt behandeld als een gewone verbinding (art. 5:15 jo. 

art. 5:14 lid 2 BW). Indien de oorspronkelijke zaken aan meerdere eigenaars toekomen, 

treedt er mede-eigendom op evenredig aan ieders inbreng.  

 

Van oneigenlijke vermenging is sprake indien zaken zodanig met elkaar verenigd 

raken, dat zij nog wel zelfstandig voort blijft bestaan, maar niet meer individualiseerbaar 

zijn. Omdat eigendom individualisatie eist, is oneigenlijke vermenging wel de facto een 

wijze van verkrijging. Oneigenlijke vermenging leidt tot een verkrijging bij gebrek aan 

bewijs van eigendom van de oorspronkelijke eigenaar.  

 

De zaaksvorming 

Zaaksvorming houdt de vorming van een nieuwe zaak in waarvan de waarde voor een 

groot deel wordt bepaald door de vormgeving (art. 5:16 BW). Of er sprake is van 

zaaksvorming wordt bepaald door de verkeersopvatting. Het onderscheid tussen 

natrekking en zaaksvorming is het vormgevingscriterium.  

 

Zaaksvorming voor eigenaar van de oorspronkelijke zaak of voor zichzelf 

Uitgangspunt in art. 5:16 BW is de vraag of één of meer eigenaars van de 

oorspronkelijke zaken de eigendom verkrijgen. Uitzondering hierop is dat een ander de 

nieuwe zaak vormt, het eigendom verkrijgt. Deze uitzondering doet zich slechts voor 

indien iemand een zaak vormt of doet vormen voor zich zelf en de kosten van de 

vorming niet veel zijn, dat zij zaaksvorming ten gunste van die persoon niet 

rechtvaardigen.  

• Eigendomsverkrijging door degene die vormt of doet vormen moet aan de eis van 

art. 5:16 lid 2 BW voldoen. Zij moet namelijk niet doen vormen voor de eigenaar 

van de oorspronkelijke objecten, vergelijk Breda Antonius, HR 5 oktober 1990. 

• Of de nadruk ligt op het vormen dan wel op het doen vormen, is belangrijk.  

• De kosten van vorming moeten weinig zijn, om zaaksvorming krachtens art. 5:16 

lid 2 BW te kunnen uitsluiten.  

 

De vruchttrekking 

Art. 5:17 BW bepaalt dat degene die krachtens zijn genotsrecht op een zaak gerechtigd 

is tot de vruchten daarvan, de eigendom verkrijgt van de vruchten door afscheiding. De 

wetgever duidt in casu op natuurlijke vruchten van zaken. Vruchttrekking is ook een 

wijze van verkrijging van andere goederen dan zaken, zoals burgerlijke vruchten. 

Burgerlijke vruchten kunnen bijvoorbeeld rente zijn. Deze zijn ‘afgescheiden’ wanneer zij 

opeisbaar zijn geworden. 
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Genotsrechten  

Het in art. 5:17 BW bedoelde genotsrecht kan van goederenrechtelijke aard zijn. 

Goederenrechtelijke genotsrechten komen op verschillende plaatsen voor: 

• De eigenaar van een zaak kan de eigenaar van de afgescheiden rechten zijn (art. 

5:1 lid 3 BW); 

• Vruchten die van bomen van een erf op een naburig erf vallen, behoren aan hem 

aan wie de vruchten van dit laatste erf toekomen (art. 5:45 BW); 

• De opstaller wordt tevens eigenaar van de afgescheiden vruchten (art. 5:101 jo. 

5:1 lid 3 BW); 

• Aan de bezitter te goeder trouw komen de afgescheiden natuurlijke en opeisbare 

burgerlijke vruchten toe (art. 3:120 BW).  

 
Beperkte rechten 

Het begrip beperkt recht wordt omschreven als een recht dat is afgeleid uit een 

meeromvattend recht, dat met het beperkte recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Met 

meeromvattend recht wordt moederrecht bedoeld. De rechthebbende tot het 

moederrecht wordt hoofdgerechtigde genoemd.  

Volgens Meijers voltrekt zich bij de vestiging van een beperkt recht een afscheiding van 

het beperkt recht uit het moederrecht, dat na die afscheiding met verminderde 

bevoegdheden voortbestaat. Meijers gebruikt hiervoor de term afsplitsing. 

 
Ontstaan 

Beperkte rechten komen in de meeste gevallen tot stand door vestiging. Vestiging wordt 

in verschillende betekenissen gebruikt: 

• Vestiging als één van de totstandkomingsvereisten: het samenstel van 

goederenrechtelijke overeenkomst en vestigingsformaliteit. Het vervangt het 

woord ‘levering’ in art. 3:84 BW. 

• De tweede betekenis is vestiging als rechtsgevolg: de uiteindelijke totstandkoming 

van het beperkte recht indien aan alle vereisten is voldaan. Hier is vestiging het 

resultaat. Hier vervangt het de term ‘overdracht’ van art. 3:84 BW. 

 

Vestigingsvereisten 

Voor vestiging moet op grond van art. 3:98 jo. 3:94 BW aan de volgende voorwaarden 

zijn voldaan: 

• Geldige titel; 

• Beschikkingsbevoegdheid; 

• Vestiging in enge in, dat wil zeggen een goederenrechtelijke overeenkomst van 

vestiging gevolgd door een vestigingshandeling.  

 

De vestigingsformaliteit wordt bepaald door de toepassing van de art. 3:89-95 BW. Deze 

drie vereisten zullen later nog uitvoerig worden besproken. 

 

Anders dan om niet 

De voorwaarde van verkrijging om niet wordt ook wel een verkrijging om baat 

genoemd. Er is sprake van een verkrijging anders dan om niet, indien een prestatie 

verschuldigd is die tegenover de verkrijging staat; een contraprestatie. Verkrijging om 

niet duidt meestal op een verkrijging door schenking.  

 

Derdenbescherming 

Op de vestiging van beperkte rechten zijn de bepalingen (art. 3:98 BW) van 

overeenkomstige toepassing welke voorzien in bescherming tegen overdrachtsgebreken, 

met name beschikkingsonbevoegdheid. Bij volledige beschikkingsonbevoegdheid van 

degene die het recht vestigt, kan de beperkt gerechtigde in beginsel een beroep doen op 

art. 3:86 en art. 3:88 BW. Beperkte beschikkingsbevoegdheid doet zich voor 

wanneer op het te bezwaren goed reeds één of meer andere beperkte rechten rusten.  
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Voorbehoud  

Beperkte rechten kunnen ook ontstaan door overdracht van het hoofdrecht onder 

voorbehoud van het beperkte recht (art. 3:81 lid 1, tweede zin BW). Zowel de 

voorschriften voor overdracht van het goed als het doel voor vestiging van het beperkt 

recht moeten in acht worden genomen. De totstandkoming van het beperkte recht kan 

niet worden belemmerd door beperkingen van de verkrijger in de vrije 

beschikkingsmacht over goederen.  

 

Verjaring 

Beperkte rechten kunnen tevens ontstaan door verjaring. Een beperkt recht kan op 

twee manieren worden verkregen: 

• Door verkrijgende verjaring (art. 3:99 lid 1 BW), dat wil zeggen door 

onafgebroken bezit van het recht te goeder trouw gedurende drie jaar. Hierbij 

moet men onthouden dat een bezitter die eenmaal te goeder trouw was, geacht 

wordt te goeder trouw te blijven.  

• Vervolgens kan een beperkt recht worden verkregen door degenen die daarvan 

het bezit uitoefent op het moment waarop de rechtsvordering strekkende tot 

beëindiging van het bezit, extinctief verjaart (art. 3:105 BW).  

 

Voor beide categorieën geldt dat het bezit van het recht moet worden uitgeoefend.  

 

Substitutie 

Ten slotte kunnen beperkte rechten ontstaan bij wege van substitutie, bijvoorbeeld art. 

3:213 lid 1 BW. Als men een bijvoorbeeld een pandrecht heeft op een zaak en deze zaak 

gaat teniet, kan het voor komen dat men een pandrecht krijgt op een gelijkwaardige 

zaak. 

 

Overgang van rechtswege 

Verschillende beperkte rechten zijn tevens afhankelijke rechten (art. 3:7 BW). 

Afhankelijke rechten volgen het recht waaraan zij zijn verbonden (art. 3:82 BW). Pand- 

en hypotheekrecht gaan van rechtswege over op degene die de vordering verkrijgt. Ook 

indien het beperkte recht afhankelijk is van het registergoed of indien het rust op een 

registergoed, vindt de overgang plaats zonder dat enige inschrijving in de openbare 

registers moet plaatsvinden. De beperkte rechten van pand en hypotheek zijn tevens 

nevenrechten.  

 

Overdracht 

Art. 3:83 lid 1 BW bepaalt dat beperkte rechten in beginsel overdraagbaar zijn. Dit 

betekent dat een verbod tot vervreemding geen goederenrechtelijk effect kan hebben. 

Een vervreemdingsverbod kan er niet voor zorgen dat de beperkt gerechtigde bij 

overdracht van zijn recht als beschikkingsonbevoegd moet worden aangemerkt. Indien 

bepaald is dat het beperkte recht niet mag worden overgedragen zonder toestemming 

van de wederpartij, dan levert overdracht zonder toestemming een 

verbintenissenrechtelijk tekortkoming op. Goederenrechtelijk heeft het beperkt recht 

volledig effect. Op dit beginsel bestaan uitzonderingen: 

• Het beginsel van overdraagbaarheid geldt niet indien de wet of de aard van het 

recht zich tegen een overdracht verzet (art. 3:83 lid 1 BW); 

• Afhankelijke rechten zijn niet voor zelfstandige overdracht vatbaar (art. 3:82 

BW); 

• De wet laat in sommige gevallen toe dat partijen bij akte van vestiging bepalen 

dat het recht niet zonder toestemming van de wederpartij kan worden 

overgedragen.  
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Overige overdrachtsvereisten 

De schakelbepaling van art. 3:98 BW verklaart de regels voor overdracht van een goed 

van overeenkomstige toepassing op de overdracht van een beperkt recht op een zodanig 

goed. Dat houdt ook in dat de vereisten die kleven aan een specifiek goed, ook gelden 

voor het vestigen van een beperkt recht op dit goed. Zo gelden de regels van overdracht 

van een registergoed ook voor de vestiging van een beperkt recht hierop. 

 

Tenietgaan 

Art. 3:81 lid 2 BW geeft enkele wijzen van tenietgaan die op alle beperkte rechten van 

toepassing zijn. Beperkte rechten gaan teniet door: 

• Het tenietgaan van het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid. Wanneer 

het moederrecht teniet gaat, gaat ook het daaruit afgeleide beperkte recht teniet; 

• Afstand; 

• Opzegging; 

• Vermenging.  

 

Tenietgaan door afstand 

Afstand is een overdracht van het beperkte recht aan de hoofdgerechtigde. Afstand 

veronderstelt wilsovereenstemming tussen de hoofd- en beperkt gerechtigde. Indien de 

hoofdgerechtigde niet wil meewerken, kan geen afstand plaatsvinden.  

In sommige gevallen is de hoofdgerechtigde echter tot medewerking aan de afstand 

verplicht, bijvoorbeeld art. 3:224 BW. Afstand heeft relatieve werking. Afstand werkt 

niet ten nadele van hen die op het tenietgaande beperkte recht een tweede, afgeleid 

beperkt recht hebben (art. 3:81 lid 3 BW).  

 

Tenietgaan door vermenging 

Vermenging vindt plaats wanneer het beperkte recht en het moederrecht in één hand 

komen. Het maakt niet uit op welke manier het beperkte recht en het moederrecht 

samenkomen. Vermenging heeft in twee opzichten relatieve werking: 

• Vermenging werkt niet ten nadele van hen die op het tenietgaande recht een 

tweede, afgeleid beperkt recht hebben (art. 3:81 lid 3 BW).  

• Tenietgaan door vermenging van een ouder beperkt recht op een goed werkt niet 

ten voordele van een jonger beperkt gerechtigde op datzelfde goed (art. 3:81 lid 

3 BW).  

 

Overige wijzen van tenietgaan 

De opsomming van art. 3:81 lid 2 BW is niet limitatief. Overige wijzen van tenietgaan 

zijn: 

• Afhankelijke rechten gaan teniet indien het recht waaraan zij zijn verbonden 

teniet gaat (art. 3:7 BW); 

• Een beperkt recht kan tenietgaan door een geslaagd beroep op 

derdenbescherming door de derde-verkrijger van het bezwaarde goed (art. 3:86 

lid 2 BW); 

• Beperkte rechten gaan teniet in geval van executie door een beslaglegger of een 

pand- of hypotheekhouder die het beperkte recht niet behoeft te eerbiedigen (art. 

3:253, 273, 282 BW). 
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R. Goederenrecht: literatuur hoofdstuk 2 
 

Vermogen en verhaal 

Benadeling van schuldeisers: art. 3:45 e.v. BW 

De actio Pauliana is geregeld in art. 3:45 BW. De rechtshandeling is vernietigbaar 

indien een schuldenaar tijdens het verrichten van een onverplichte rechtshandeling wist 

of behoorde te weten dat deze benadeling van een of meer schuldeisers in hun 

verhaalsmogelijkheden tot gevolg zou hebben.  

 

Goederenregistratie 

Afdeling 3.1.2 BW is vernieuwend ten opzichte van het oude BW. Zij bevat een algemene 

regeling van de inschrijvingen betreffende registergoederen. Inschrijving geschiedt in de 

openbare registers (art. 3:16 lid 1 BW). Ook is er sprake van een kadastrale 

registratie van registergoederen. Ook al zijn de kadastrale registraties van 

registergoederen openbaar, men moet deze wel strikt onderscheiden van de openbare 

registers. Waar de wet in afdeling 3.1.2 BW spreekt van openbare registers, wordt niet 

ook gedoeld op de kadastrale registraties.  

 

Onderhandse en authentieke akten 

Registergoederen worden geleverd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte 

en door inschrijving van deze akte in de openbare registers (art. 3:89 BW). Stil 

pandrecht laat zich vestigen door een authentieke of onderhandse akte en registratie 

daarvan door de inspecteur der registratie (art. 3:237 lid 1 en 239 lid 1 BW). Ook stille 

cessie vergt een authentieke of onderhandse akte en registratie daarvan (art. 3:94 lid 3 

BW).  

 

In art. 156 lid 1 Rv wordt een akte omschreven als een ondertekend geschrift bestemd 

om tot bewijs te dienen. De bewijsrechtelijke status van akten kan verschillen (art. 157 

Rv).  

 

Een correcte notariële akte is steeds een authentieke akte. Naast de notariële akte kent 

de wet ook nog de notariële verklaring die niet de authentieke status geniet 

(bijvoorbeeld art. 3:31 BW).  

 

Openbare registers en het kadaster 

De openbare registers zijn bedoeld om veranderingen in de rechtstoestand van 

registergoederen vast te leggen (bijvoorbeeld overdracht, vestiging van hypotheek et 

cetera). Het kadaster geeft, mede door de verwerking van de inschrijvingen in de 

openbare registers, een zo volledig mogelijk beeld van de rechtstoestand van 

registergoederen.  

 

Het kadaster voor onroerende zaken laat zich voorstellen als een juridische landkaart van 

Nederland. Ten aanzien van de begrenzingen van percelen gelden de feitelijke 

aanduidingen in de notariële akte en kadastrale gegevens als juist, behoudens 

tegenbewijs geleverd door de belanghebbende.  

 

Nederland hanteert voor de openbare registers van registergoederen een negatief 

stelsel. Zonder inschrijving kan een goederenrechtelijke verandering betreffende een 

registergoed niet tot stand komen. Omgekeerd betekent inschrijving van een dergelijke 

verandering nog niet dat deze wel tot stand is gekomen. De bewaarder is lijdelijk.  

 

Hij is niet bevoegd een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de feiten in de 

stukken die hem worden aangeboden. Bij een positief stelsel zou de bewaarder bij iedere 

inschrijving een uitvoerig onderzoek moeten verrichten.  
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Welke feiten voor inschrijving vatbaar zijn, wordt aangegeven door art. 3:17 BW. Feiten 

die alleen persoonlijke rechten in het leven roepen, zijn alleen voor inschrijving 

vatbaar als een bijzondere wetsbepaling die toestaat (art. 3:17 lid 2 BW). Huur- en 

pachtovereenkomsten zijn bijvoorbeeld niet inschrijving vatbaar.  

 

Art. 3:17 BW doet meer dan alleen het aanbieden van faciliteiten voor inschrijving en het 

vrijblijvend suggereren van inschrijvingen. Vooral in samenhang met art. 3:24 BW, blijkt 

uit art. 3:17 BW dat het derden beschermd tegen inschrijfbare maar niet inschreven 

feiten.  

 

Goede trouw 

Art. 3:11 BW bepaalt dat iemand niet te goeder trouw is met betrekking tot een 

bepaald feit, als hij dit feit kende of behoorde te kennen. Art. 3:23 BW vult het ‘behoorde 

te kennen’ voor een gedeelte in. Een beroep op de onbekendheid met feiten die door 

raadpleging van de registers gekend zouden zijn, wordt niet aangemerkt als te goeder 

trouw. Hierbij gaat de wetgever uit van hetgeen een zorgvuldig raadpleger van de 

openbare registers hieruit kan afleiden. 

 

Art. 3:23 BW mag niet omgekeerd worden zodat men geacht wordt te goeder trouw te 

zijn als men een feit niet kent en ook niet door raadplegen van de openbare registers had 

kunnen kennen. Art. 3:23 BW is slechts een minimumeis voor de goede trouw, die meer 

in het algemeen wordt bepaald door art. 3:11 BW.  

 

Onvolledige registers 

Art. 3:24 lid 1 BW bepaalt dat wanneer op het tijdstip van inschrijving van een 

rechtshandeling tot verkrijging onder bijzondere titel van een recht op een registergoed, 

een eveneens voor inschrijving vatbaar feit betreffende dat registergoed niet is 

ingeschreven, dit feit niet aan de verkrijger kan worden tegengeworpen, tenzij hij dit feit 

kende. De uitzonderingen hierop in art. 3:24 lid 2 sub a-d BW laten zich rechtvaardigen, 

doordat desbetreffende feiten uit andere documentatiebronnen afgeleid kunnen worden.  

 

Onjuiste registers  

Volgens art. 3:25-26 BW wordt een verkrijger van een registergoed beschermd tegen het 

inschrijven van onjuiste feiten in de openbare registers. De beschermingsvoorwaarden 

komen voor een deel overeen met de voorwaarden van art. 3:24 BW. De bescherming 

van art. 3:25-26 BW wordt verleend, behalve wanneer de verkrijger de onjuistheid kende 

of de mogelijkheid van onjuistheid door het raadplegen van registers had kunnen 

kennen.  

 

(Weigering van) inschrijving 

De plaats van inschrijving, de vereisten en wijzen van inschrijving zijn voornamelijk 

geregeld in art. 10-45 Kadasterwet en lagere wetgeving die daarop gebaseerd is. Onder 

inschrijving is te verstaan het in bewaring nemen van een afschrift van het stuk dat is 

aangeboden. Na inschrijving kan de geldigheid daarvan niet meer betwist worden wegens 

niet-inachtneming van de formele vereisten van inschrijving (art. 3:22 BW). Als tijdstip 

van inschrijving geldt het moment (dag, minuut en uur) van aanbieding (art. 3:19 lid 2 

jo. 3:18 BW). Hoe essentieel het moment van inschrijving is, wordt duidelijk in art. 3:21 

BW.  

 

De rangorde van inschrijvingen betreffende eenzelfde registergoed, wordt 

overeenkomstig het prioriteitsbeginsel voor goederenrechtelijke rechten bepaald door 

de volgorde van tijdstip van inschrijving.  

Dit tenzij uit de wet een andere rangorde voortkomt. Uit de wet kan onder andere een 

andere rangorde voortkomen in het geval van beslag. Dit blijkt uit art. 505 en 726 jis. 

437 en 707 Rv. Buiten beslag vragen ook art. 3:262 en 3:177 lid 3 BW om een 

uitzondering in rangorde.  
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Hetzelfde tijdstip 

De wet voorziet ook in het geval dat twee inschrijvingen betreffende een bepaald 

registergoed op een zelfde tijdstip geschieden. Dit kan het geval zijn bij aanbieding per 

post. Leiden deze inschrijvingen tot onderling onverenigbare rechten van verschillende 

personen tot dat goed, dan wordt hun prioriteit bepaald door de volgorde van de 

tijdstippen van passeren van de in te schrijven akten.  

 

Doorhaling en waardeloze inschrijving 

Een inschrijving kan waardeloos zijn. Een ingeschreven erfpachtrecht kan bijvoorbeeld 

door opzegging teniet zijn gegaan. Degene te wiens behoeve de inschrijving strekte is 

verplicht om van de waardeloosheid aan een onmiddellijke belanghebbende op diens 

verzoek een verklaring schriftelijk af te leggen (art. 3:28 lid 1, eerste zin BW). Betreft de 

verklaring van waardeloosheid een beslag of hypotheek, dan kan de bewaarder de 

oorspronkelijke inschrijving na het inschrijven van de verklaring, doorhalen. De 

wetgever vond de doorhaling voor andere inschrijvingen dan beslag en hypotheek voor 

de bewaarder te belastend en dus niet noodzakelijk. 

 
Beslag, verhaal en voorrang 

Fiscaal voorrecht 

Een van de belangrijkste voorrechten is het voorrecht van de fiscus ter zake van de 

invordering van rijksbelastingen en premies werknemersverzekeringen. Op grond van 

art. 21 Invorderingswet heeft de fiscus een algemeen voorrecht op de goederen van de 

belastingschuldige. De fiscus heeft een sterke voorrangspositie, derhalve wordt zijn 

voorrecht aangeduid als superpreferent. Krachtens art. 21 lid 2 Invorderingswet gaat 

het fiscaal voorrecht boven alle voorrechten, inclusief de bijzondere voorrechten. Ten 

tweede gaat het algemeen voorrecht van de fiscus boven een stilpandrecht voor zover dit 

rust op een bodemzaak in de zin van art. 22 Invorderingswet.  

 

Onderlinge rangorde faillissement 

Volgens art. 3:277 lid 1 BW hebben alle schuldeisers een gelijk recht, naar evenredigheid 

van ieders vordering. Dit heeft paritas creditorum, gelijkheid der schuldeisers. Echter, 

gaan de kosten voor de curator en pand- en hypotheekrechten (art. 3:278 lid 1 BW) voor 

op deze regel. 

 

De artt. 3:279-281 BW geven aan welke rangorderegels gelden bij samenloop van pand, 

hypotheek en voorrechten op een goed. 

 

Fiscaal bodemrecht 

Het fiscaal bodemrecht is geregeld in art. 22 lid 3 Invorderingswet. Het fiscaal 

bodemrecht houdt in dat de fiscus bevoegd is op bepaalde belastingschulden beslag te 

leggen en verhaal te nemen op bepaalde zaken die zich tijdens de beslaglegging op de 

bodem van de belastingschuldige bevinden. Doel van het bodemrecht is te waarborgen 

dat de fiscus zich op de in beslaggenomen goederen overeenkomstig rang kan verhalen 

alsof de fiscus aan de belastingschuldige toebehoorden, vergelijk: arrest 

Gerritse/Ontvanger, HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130.  
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Nawoord 
 

 

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.  

 

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder 

helpen, in de vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig 

klaarstomen voor het tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van 

oefenvragen de lesstof door. Naast het behandelen van de lesstof is er veel ruimte om 

vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op het tentamen? Neem dan een kijkje 

op www.capitaselecta.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd! 

 

- Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta 

 

Rechten, Universiteit Leiden 
 
 
 

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 10% korting op je 

eerste bestelling. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu 

een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende 

producten (tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu 

onze websites! 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen 

of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 

 

http://www.capitaselecta.nl/
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