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Partijautonomie in het Nederlandse 
goederenrecht

Steven Bartels*

1 Inleiding

Goederenrecht heeft nog altijd de reputatie streng recht te zijn. Een rechtsgebied 
van ‘dit kan niet, en dat mag niet’. Het goederenrechtelijk systeem zou gesloten 
zijn. Voor de partijautonomie bestaat geen ruimte, tenzij de wet daarvoor uitdruk-
kelijk ruimte biedt.1 Daarmee hangt samen dat goederenrecht – anders dan con-
tractenrecht – in beginsel dwingend recht is.2 In dit kader wordt niet zelden gere-
fereerd aan de tweeledigheid van het vermogensrecht, waarin goederenrechtelijke 
rechten en persoonlijke rechten tegenover elkaar worden geplaatst. Het arrest 
Blaauboer/Berlips3 van de Hoge Raad – waarin de Raad spreekt van ‘de in onze 
burgerlijke wetgeving bestaande scherpe onderscheiding tusschen zakenrecht en 
verbintenissenrecht’ – wordt nog vaak aangehaald als een arrest dat een belangrij-
ke pijler is van het huidige vermogensrecht. Gek is dat niet, want het sluit aan bij de 
inleidende Toelichting van Meijers op Boek 5 BW, waarin met zoveel woorden staat 
dat het (toen: ontwerp) BW uitgaat van een gesloten systeem van zakenrecht, waar 
het contractenrecht een open systeem is.4 Zowel Heyman als Mijnssen annoteer-
de begin deze eeuw Blaauboer/Berlips en zij komen tot de vaststelling dat het ar-
rest nog steeds standhoudt.5 Wie ervan uitgaat dat een contractuele verplichting 
met betrekking tot een zaak de eigendom van die zaak op goederenrechtelijke wij-
ze beperkt, is nog steeds een juridische spookrijder.6

Met het voorgaande is nog weinig gezegd wat niet klopt. Toch kan en moet er 
ook een ander verhaal verteld worden. Een verhaal dat laat zien dat het onderscheid 
tussen goederenrecht en verbintenissenrecht lang zo strikt niet is, dat er eerder 
een ‘halfopen’ dan een gesloten stelsel bestaat, waarin op belangrijke plaatsen 
aanzienlijke ruimte is voor partijafspraken. Het is een verhaal dat in de literatuur 

* Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

1 ‘De numerus clausus en de partijautonomie in het goederenrecht zijn twee kanten van dezelfde 
medaille’, aldus T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen 
2007, p. 382.

2 Zie bijvoorbeeld T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen 
2007, p. 800; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht, 2017/78; Van Leuken, Van de Moos-
dijk & Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/24. Voor het buren-
recht geldt dat dit in beginsel van regelend recht is.

3 HR 3 maart 1905, W 8191.
4 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3.
5 F.H.J. Mijnssen, HR 5 maart 1905 is vereeuwd, WPNR 2009/6781; H.W. Heyman, Blaauboer/Ber-

lips (HR 3 maart 1905); Een monument van dogmatische zuiverheid, maar de praktijk is sterker 
dan de leer, NTBR 2002, p. 298-307.

6 Aldus Heyman, p. 305.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



244

weliswaar vaak wordt verteld, maar pas nadat eerst de eigen gesloten en dwingen-
de aard als vertrekpunt is benoemd.

Dit preadvies bevat geen nieuwe analyse van (het bestaansrecht van) de numerus 
clausus van het goederenrecht – of iets beperkter: de numerus clausus van goe-
derenrechtelijke rechten – en alle literatuur daarover. Ik tracht een reëel beeld te 
schetsen van de ruimte die het positieve Nederlandse recht biedt aan de partij-
autonomie. De vraag is daarbij vooral of en in hoeverre partijen door middel van 
afspraken kunnen afwijken van wat zonder die afspraken zou gelden. Lang niet 
alle leerstukken waarin de partijwil direct goederenrechtelijke relevantie heeft, 
kunnen aan bod komen. Ik heb een selectie gemaakt, waarbij mede bepalend is 
geweest dat collega-preadviseur Sagaert en ik in aanzienlijke mate vergelijkbare 
onderwerpen wilden aansnijden.

2 Het gesloten systeem van goederenrecht tegenover het (half )open 
systeem van verbintenissenrecht

Welk klassiek arrest van de Hoge Raad is belangrijker voor het moderne goederen-
recht, Blaauboer/Berlips of Quint/Te Poel? Het lijkt misschien een gemakkelijke of 
onzinnige vraag, maar dat is het niet.

Door velen wordt het arrest Blaauboer/Berlips gezien als ‘een akte van rechts-
systematisch cruciale betekenis’7; een arrest dat nog altijd van (groot) belang is 
voor een goed begrip van het vermogensrecht. Het arrest neemt in goederenrechte-
lijke handboeken doorgaans een prominente plaats in.8 Heyman veronderstelde in 
2002 dat ‘iedere rechtenstudent nog steeds met dit arrest geconfronteerd’ wordt.9 
Ik plak daar de veronderstelling aan vast, dat deze confrontatie vooral plaatsvindt 
in het goederenrechtelijke onderwijs.

Wat was er (ook alweer) aan de hand? De broers Berlips waren eigenaar van 
een perceel grond. Een gedeelte van die grond werd verkocht en geleverd aan 
 Blaauboer. De afspraak werd gemaakt dat de broers het gedeelte dat ze behiel-
den zouden ophogen en bestraten. Dat deden ze niet en jaren later werd de toen 
nog levende broer daarop aangesproken door Blaauboer. Het verweer van Berlips 
was dat hij inmiddels geen eigenaar meer was van de grond, omdat hij het had 
overgedragen, waarmee ook de verplichting tot het aanleggen van de weg zou zijn 
overgegaan op de nieuwe eigenaar. De vraag die door de Hoge Raad moest worden 
beantwoord, werd door hemzelf als volgt geformuleerd:

‘(…) of eene verbintenis, aangegaan door den eigenaar van een onroerend goed met 
betrekking tot dat goed, overgaat op hem, aan wien hij den eigendom daarvan krach-

7 Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht, 2017/74.
8 Zie bijvoorbeeld Asser/Bartels & Van Mierlo, 3-IV 2013/23 en 40; Snijders & Rank-Berenschot, 

Goederenrecht, 2017/69 en 74; J.E. Fesevur, Goederenrechtelijke colleges, 2005, p. 23. In Pitlo/
Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht, 2012, wordt het arrest niet genoemd.

9 Overigens blijkt uit onderzoek van Van Boom dat deze veronderstelling vermoedelijk niet hele-
maal klopt. Het arrest was aan vijf Nederlandse rechtenfaculteiten verplichte kost. Zie W.H. van 
Boom, Door meten tot weten; Over rechtswetenschap als kruispunt, 2015, p. 10-11 en zijn blog 
‘De piramide van de Kazernestraat’, te vinden via willemvanboom.blog. In het onderwijs kan 
natuurlijk het arrest toch nog aan de orde gesteld zijn.
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tens verkoop overdraagt, met het gevolg, dat hij, die de verbintenis heeft aangegaan, 
daarvan wordt ontheven’.

De vraag wordt ontkennend beantwoord. Eén zinsdeel van dat antwoord galmt 
na in elk goederenrechtelijk hoofd. Het zonder een wetsbepaling die dit toestaat 
aannemen dat de verplichting met de overdracht zou overgaan zou

‘de in onze burgerlijke wetgeving bestaande scherpe onderscheiding tusschen zaken-
recht en verbintenissenrecht’

uitwissen.10 Zo mogen we het horen! Een scherp onderscheid. Twee werelden, met 
elk hun eigen cultuur, met hun eigen uitgangspunten, die eerder tegenovergesteld 
zijn dan dat ze op elkaar lijken. De werkelijkheid is anders. Het onderscheid tussen 
goederenrecht en verbintenissenrecht bestaat, maar is tegelijkertijd betrekkelijk. 
Beide rechtsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en lopen in elkaar 
over.

Dan het andere klassieke arrest, Quint/Te Poel.11 Ik begin opnieuw met een 
veronderstelling: als het arrest al wordt voorgeschreven in het hedendaagse pri-
vaatrechtelijke onderwijs, is dat voor het vak verbintenissenrecht. Bouwbedrijf 
Quint realiseerde op grond van een met Hubertus te Poel gesloten aannemings-
overeenkomst twee winkelhuizen met bovenwoningen op een perceel grond dat 
van Heinrich te Poel (de broer van Hubertus) bleek te zijn. Kort samengevat: Hu-
bertus betaalde niet, Quint sprak Heinrich aan op grond van ongerechtvaardigde 
verrijking hoewel het toenmalige wetboek die bron van verbintenissen niet in het 
algemeen kende. Betekent dit laatste nu dat Quint geen vordering kan hebben op 
Heinrich omdat geen verbintenis kan worden aangenomen die niet, althans niet 
uitdrukkelijk door wettelijke regels van geschreven recht is gegeven? De Hoge 
Raad beantwoord de vraag ontkennend. Uit art. 1269 BW (oud) volgde volgens de 
Raad geenszins

‘dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit [mag 
slechts] worden afgeleid, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, 
de oplossing moet worden aanvaard, die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de 
wèl in de wet geregelde gevallen’.

Doorgaans wordt uit dit arrest afgeleid dat Nederland een ‘geclausuleerd’ of ‘half’ 
open stelsel van verbintenissen heeft. De Quint/Te Poel-doctrine is voortgezet en 
vastgelegd in het huidige wetboek, doordat in artikel 6:1 BW is bepaald dat verbin-
tenissen slechts kunnen ontstaan ‘indien dit uit de wet voortvloeit’. Beoogd is in 
het woord voortvloeit de gelimiteerde rekkelijkheid van Quint/Te Poel te vangen.12

Is Quint/Te Poel een belangrijk arrest voor het goederenrecht? Wat mij betreft 
zeker. Ik wil dat laten zien aan de hand van enkele voorbeelden.

10 Blaauboer/Berlips is bevestigd in HR 17 mei 1985, NJ 1986/760 (Curaçao/Boyé), waarin wordt 
overwogen dat het zich niet met het obligatoire karakter laat verenigen dat een verplichting die 
een koper van een registergoed bij overeenkomst op zich heeft genomen van rechtswege komt te 
rusten op een latere verkrijger (onder bijzondere titel).

11 HR 30 januari 1959, NJ 1959/548.
12 Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 42. 
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Het goederenrecht wordt, zoals in de inleiding reeds is aangegeven, vaak ge-
kenschetst als een gesloten systeem. Die geslotenheid uit zich niet alleen in de 
numerus clausus van goederenrechtelijke rechten, waarover later meer, maar bij-
voorbeeld ook in een gesloten stelsel van verkrijging en verlies van goederen. Ar-
tikel 3:80 lid 3 BW bepaalt dat men goederen onder bijzondere titel kan verkrijgen 
‘door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de 
wet voor iedere soort aangegeven wijzen van eigendomsverkrijging’. In lid 4 van 
hetzelfde wetsartikel lezen we dat men goederen verliest ‘op de voor iedere soort in 
de wet aangegeven wijzen’. Maar hermetisch gesloten is dit stelsel allerminst. Het 
is zo open als Quint/Te Poel. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt namelijk dat 
het niet de bedoeling is dat alle wijzen van verkrijging en verlies rechtstreeks uit de 
wet behoeven te blijken, maar dat het ook mogelijk is dat een wijze van verkrijging 
of verlies ‘indirect uit de wet [mag] worden afgeleid’.13 Reehuis omschrijft het als 
volgt:

‘Met betrekking tot de wijzen van verkrijging van goederen kent de wet een gesloten sys
teem. Dit betekent dat er niet meer wijzen van verkrijging van goederen zijn dan die uit 
de wet voortvloeien.’14 [de eerste cursivering is van Reehuis, de tweede van mij]

Ik constateer hier slechts dat dezelfde benadering en woordkeuze in het ene rechts-
gebied als kenmerk van principiële openheid wordt getypeerd en in het andere als 
invulling van de geslotenheid.

Een duidelijk voorbeeld waarin Quint/Te Poel-denken kan worden ingezet in dit 
verband is de eigendomstoewijzing na afscheiding van een bestanddeel of splitsing 
van een eenheidszaak. Het BW kent geen algemene regeling voor deze situatie,15 
maar een oplossing kan worden gevonden door in deze niet bepaaldelijk door de 
wet geregelde gevallen de oplossing te aanvaarden die past in het stelsel van de 
wet en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen (vruchttrekking, zaaksvor-
ming).16 Dat zal er vrijwel steeds toe leiden dat de eigenaar van de eenheidszaak 
ook eigenaar wordt van de afgescheiden zaak (of van de gesplitste zaken).

W. Snijders heeft – vooral met betrekking tot artikel 3:83 BW – in verschillende 
publicaties betoogd dat het vermogensrecht een principiële openheid heeft. Ook 
hij beklemtoont het belang van een redenering langs de lijnen van Quint/Te Poel 

13 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 17. 
14 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht 2012/90.
15 Volgens J.E. Fesevur, Goederenrechtelijke colleges, 2005, p. 88, is dit een ‘merkwaardig hiaat’.
16 Zie hierover onder meer J.B. Spath, Afscheiding van bestanddelen en splitsing, AA 2004, p. 93-94 

(onder uitdrukkelijke verwijzing naar Quint/Te Poel); V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in 
het goederenrecht, diss. Nijmegen 2016, nr. 154 e.v.; B.A. Schuijling, Levering en verpanding van 
toekomstige goederen, diss. Nijmegen 2016, nr. 80 e.v.; Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/80a. 
Enigszins in het verlengde hiervan kan ik niet nalaten te wijzen op het Zalco-arrest van de Hoge 
Raad (HR 14 augustus 2015, NJ 2016/263), waarin duidelijk sprake is van een soepele benadering 
van de Hoge Raad. In de eerste plaats omdat in deze casus art. 5:15 BW strikt genomen niet 
van toepassing was, maar toch wordt toegepast (zie Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/71a en 
E.F. Verheul & F.M.J. Verstijlen, Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van 
eigendomsverkrijging (titels 1 en 2); Een pleidooi voor meer continuïteit in het goederenrecht, 
in: Boek 5 BW van de toekomst, Preadvies KNB 2016, p. 133). In de tweede plaats omdat een vorm 
van zaaksvervanging wordt aanvaard die niet als zodanig in de wet staat, hoewel het uitgangs-
punt is dat zaaksvervanging slechts ‘op grond van een daartoe strekkende wettelijke bepaling’ 
kan worden aangenomen (HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, (Mulder q.q./CLBN)).
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voor het goederenrecht. Het is niet ongebruikelijk artikel 3:83 BW zo voor te stel-
len dat de overdraagbaarheid van eigendom en beperkte rechten dwingendrech-
telijk uit de wet volgt. De overdraagbaarheid van deze rechten kan niet door een 
beding worden uitgesloten. De partijautonomie krijgt alleen ruimte ten aanzien 
van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten.17 Andere rechten dan hiervoor 
genoemd, zijn – volgens een strikte lezing – slechts overdraagbaar wanneer de 
wet dit bepaalt. Hiermee wordt echter een onvolledig beeld gegeven van de rege-
ling van artikel 3:83 BW. In de eerste plaats biedt artikel 5:91 lid 1 BW de ruimte 
om de overdraagbaarheid van een erfpachtrecht te beperken door middel van een 
toestemmingsbeding, een mogelijkheid waarvan in de praktijk frequent gebruik 
wordt gemaakt. Deze mogelijkheid geldt ook voor het zelfstandige recht van op-
stal op grond van artikel 5:104 lid 2 BW. De beperkte rechten van erfdienstbaar-
heid, pand, hypotheek, alsmede het afhankelijke opstalrecht zijn vanwege hun 
afhankelijke aard niet overdraagbaar.18 De overdraagbaarheid van het recht van 
vruchtgebruik, ten slotte, speelt een betrekkelijk geringe rol in het handelsver-
keer in verband met de dwingende tijdduurbeperking van artikel 3:203 BW. De 
beschikkingsmogelijkheden met betrekking tot verschillen ‘typen’ vruchtgebruik 
zijn daarnaast wettelijk beperkt.19 Hiermee hebben we de beperkte rechten uit het 
BW genoemd en is de slotsom bepaald niet dat de overdraagbaarheid van beperkte 
rechten een niet te beïnvloeden, onwrikbaar gegeven is. Interessanter is echter de 
vraag hoe strikt de onoverdraagbaarheid van de ‘andere rechten’ van lid 3 moet 
worden bezien. W. Snijders pleit voor een soepele toepassing.

‘De ongelukkige bepaling van art. 3:83 lid 3 (…) moet zo worden uitgelegd dat zij zo 
min mogelijk schade aanricht. Dat kan door de woorden ‘wanneer de wet dit bepaalt’ 
ruim uit te leggen. Voldoende moet zijn dat de overdraagbaarheid in het stelsel van 
de wet past en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen, al weer de formule van 
Quint/Te Poel.’

Eerder wees hij erop dat fiduciaire figuren zijn toegelaten voor zover ze in de wet 
passen en aansluiten bij de wel in de wet geregelde gevallen, dat artikel 3:84 lid 3 
BW met behulp van deze formule moet worden uitgelegd en dat de Hoge Raad deze 
formulering ook heeft gebruikt in het sleutelarrest over de toelaatbaarheid van een 
kwaliteitsrekening.20

17 Zie onder meer Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/204. Het heeft er overigens alle schijn van 
dat de partijautonomie binnenkort zal worden beperkt. Zie het onlangs op internet verschenen 
voorontwerp ‘Wet opheffing verpandingsverboden’, te vinden via www.internetconsultatie.nl./
verpandingsverbod, waarover onder meer F.M.J. Verstijlen, De Wet opheffingsverpandingsver-
boden, WPNR 2018/7203.

18 Ik doel hierbij uiteraard op de zelfstandige overdraagbaarheid, en niet op de overgang in het kiel-
zog van het hoofdrecht.

19 Zie art. 3:226 BW en 4:23 lid 5 BW.
20 Zie W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht, WPNR 2005/6607, p. 82; dez., De 

openheid van het vermogensrecht; Van syndicaatszekerheden, domeinnamen en nieuwe con-
tractsvormen, in: Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, 2002, p. 27 e.v. (i.h.b. p. 28-29 
over goederenrecht en Quint/Te Poel); dez., Nog een duit in het zakje van de trust, in: Onderne-
ming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, 1997, p. 87 e.v. T.H.D. Struycken, De numerus clausus 
in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 774 e.v., is kritisch over de in zijn ogen te ruime 
opvatting van Snijders over Quint/Te Poel en de partijautonomie.
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In dit ProCall-arrest21 ging het erom wie een kwaliteitsrekening kunnen aan-
houden die ervoor zorgt dat de gelden op die rekening buiten het verhaalsbereik 
van schuldeisers van de rekeninghouder blijven. De Hoge Raad vaart hier welis-
waar een terughoudende koers, maar beperkt de mogelijkheid niet tot de wettelijk 
geregelde kwaliteitsrekeningen.

‘Overeenkomstige toepassing van de regeling opgenomen in art. 25 Wet op het nota-
risambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet op de door advocaten en accountants (…) 
aangehouden rekeningen (…) is dan ook, als passend binnen het stelsel van de wet en 
aansluitend bij de wel in de wet geregelde gevallen, mogelijk.’22

Recentelijk heeft ook Tweehuysen zich positief uitgelaten over een Quint/Te 
Poel-benadering bij de inpassing van bitcoins in het goederenrechtelijk systeem.23 
Zelf stelde ik al eerder vast dat het goederenrecht en Quint/Te Poel elkaar goed 
verdragen.24

Het is dus allebei waar: er bestaat – tot op zekere hoogte – een scheiding tussen 
het goederenrecht én het verbintenissenrecht en het goederenrechtelijk systeem 
is minder gesloten dan het vaak in eerste instantie wordt gepresenteerd.25 Als ik 
gedwongen zou worden de vraag te beantwoorden waarmee ik deze paragraaf be-
gon, dan zou mijn keuze op Quint/Te Poel vallen. Niet omdat Blaauboer/Berlips 
niet meer het geldende recht weergeeft waar het gaat om de toen voorliggende 
casus, maar omdat het ons verleidt (lees: op het verkeerde been zet) tot karika-
turaal denken over de kenmerken van goederenrecht en verbintenissenrecht. Wel 
omdat benadrukt moet worden dat Quint/Te Poel geen verbintenisrechtelijk maar 
een vermogensrechtelijk arrest is.

21 HR 13 juni 2003, NJ 2004/196 (Coöperatie Beatrixziekenhuis/ProCall).
22 Een benadering die reeds de voorafgaande instemming had van niet alleen Snijders, maar ook 

Tjittes en advocaat-generaal Verkade. A. Steneker, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermo-
gen, diss. Nijmegen, 2005, p. 234, bestrijdt niet het door de Hoge Raad aangelegde criterium, 
maar wel de concrete beslissing dat overeenkomstige toepassing past in het stelsel van de wet.

23 V. Tweehuysen, Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoin, AA 2018, p. 607.
24 S.E. Bartels, 20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel/weinig* gebeurd, 

AA 2012, p. 486.
25 Goederenrecht is dan ook geen systeem van automatismen (als dit, dan dat). Talloze voorbeel-

den kunnen dit illustreren. Ik noem hier het arrest Uitslag/Wolterink (HR 14 november 1997), 
waarin hof en Hoge Raad bij de toepassing van art. 3:86 lid 3 BW een roerende caravan gelijkstel-
den met een onroerende zaak, gelet op de uit de parlementaire geschiedenis kenbare strekking 
van die wetsbepaling. Mijn studie van de acceptatie van het titelbegrip van Hartkamp laat ook 
zien dat ook in het goederenrecht een belangrijke plaats is ingeruimd voor genuanceerde, op de 
omstandigheden van het geval afgestemde rechtstoepassing. Een principieel element van Hart-
kamps titelbegrip is dat de geldigheid of ongeldigheid van een aan een levering ten grondslag 
liggend obligatoir rechtsfeit (lees: overeenkomst) nog niet vaststaat dat de overdrachtstitel even-
eens geldig respectievelijk ongeldig is. Een ‘geldige’ overeenkomst kan een ongeldige titel zijn 
en een ‘ongeldige’ overeenkomst kan een geldige titel opleveren. Dit element van de benadering 
van Hartkamp is, dat moet gezegd, niet direct door iedereen omarmd. Zie A.S. Hartkamp, Het 
begrip leveringstitel, WPNR 1974/5267 en 1974/5268; S.E. Bartels, De receptie van het titelbegrip 
van Hartkamp, in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XIX (2002), p. 47-61; dez., De titel 
van overdracht in driepartijenverhoudingen, diss. Utrecht 2004, p. 75 e.v.
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3 De numerus clausus van goederenrechtelijke rechten

De zogeheten geslotenheid van het goederenrechtelijke systeem en de scheidslijn 
tussen goederenrecht en verbintenissenrecht worden vaak in één adem genoemd 
met de numerus clausus van goederenrechtelijke rechten. Daarmee wordt voor-
al bedoeld dat er een verbod bestaat om nieuwe beperkte rechten te creëren. Net 
als in België26 wordt in Nederland een onderscheid gemaakt tussen Typenzwang en 
 Typenfixierung, ook al worden die woorden zelf niet frequent ingezet. Artikel 3:81 
lid 1 BW brengt tot uitdrukking dat alleen de beperkte rechten kunnen worden 
gevestigd die de wet kent.27 Wie een beperkt goederenrechtelijk recht wil vestigen, 
zal uit het goederenrechtelijke kledingrek een passende jas moeten kiezen, waar-
bij de restrictie geldt dat alleen binnen de grens van de definitie van elk van de be-
perkte rechten de inhoud nader kan worden beperkt of aangevuld. Er bestaat ech-
ter binnen de definities een ruime vrijheid om de goederenrechtelijke relatie vorm 
te geven. Uiteraard moet het dwingende recht daarbij in acht worden genomen. 
Sagaert schrijft in zijn preadvies over de zakelijke rechten in het Belgische recht dat 
deze alle ‘een harde kern [hebben], rond dewelke partijen vrij contractueel kunnen 
moduleren’.28 Voor het Nederlandse recht ligt dat niet (veel) anders, waarbij komt 
dat Nederland niet de voor het Belgische recht veelvuldig genoemde beperkingen 
in tijdduur van beperkte genotsrechten van erfpacht en opstal kent. De beperkte 
rechten zijn zeker geen avocado’s, daarvoor is de pit veel te klein.

Bij de beantwoording van de vraag of een bepaald beding deel uitmaakt van een 
goederenrechtelijk recht, moet eerst worden bezien of het onderwerp waarover 
een afspraak wordt gemaakt, is geregeld in de wet en of de wet afwijking toestaat. 
Als uit de wet uitdrukkelijk volgt dat afwijking mogelijk is, bijvoorbeeld door te 
bepalen ‘voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald’ of woorden van 
gelijke strekking, is het antwoord eenvoudig. De partijautonomie krijgt de ruimte, 
mits de vereiste vorm in acht wordt genomen.29 Bepalingen waarin niets wordt 
gezegd over de mogelijkheid om af te wijken, zijn dwingend in goederenrechtelijk 
opzicht. Ze laten de partijen de vrijheid om hun rechtsverhouding verbintenisrech-
telijk anders te regelen. De afspraak maakt dan geen deel uit van het goederen-
rechtelijke recht. Soms kan ook niet contractueel, dus tussen partijen, afgeweken 
worden van de wettelijke regeling. Dit komt tot uitdrukking in de woorden ‘een 

26 Zie paragraaf I B van het preadvies van Sagaert voor de Belgische situatie.
27 Zie Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3 en 14, en verder onder meer Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goe-

derenrecht, 2012/98; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-V 2013/40; Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/2; 
Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht, 2017/79 en 455. In de drie moderne handboeken 
over het Nederlandse goederenrecht wordt verrassend weinig aandacht besteed aan de numerus 
clausus. Het principe wordt benoemd en erkend, maar naar een algemene beschouwing erover 
zoekt men tevergeefs. In ‘de Pitlo’ komt het arrest Blaauboer/Berlips niet voor in het jurispruden-
tieregister en zijn de begrippen ‘numerus clausus’, ‘gesloten stelsel’, ‘typenzwang’, ‘typenfixie-
rung’ en ‘partij-autonomie’ niet in het trefwoordenregister opgenomen. Reehuis merkt alleen 
op dat in art. 3:81 lid 1 BW tot uitdrukking komt dat de wet een gesloten stelsel van beperkte 
rechten kent. Heisterkamp schrijft in zijn inleidende hoofdstuk in de paragraaf over beperkte 
rechten alleen dat ‘de meest bekende beperkte rechten zijn genoemd in de Boeken 3 en 5 BW’. 
Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht, 2012/26. Wie zijn of haar eerste stappen in het 
geldende Nederlandse goederenrecht heeft gezet aan de hand van dit studieboek is bepaald niet 
doordesemd van de notie van de numerus clausus.

28 Preadvies paragraaf III 2.
29 Bij registergoederen geldt steeds dat publiciteit in de vorm van inschrijving in de openbare regis-

ters nodig is.
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daarvan afwijkend beding is nietig’ of woorden van gelijke strekking. Onderwer-
pen die niet door de wet van het beperkte recht worden geregeld, kunnen door 
partijen worden ingericht. Daarbij geldt als beperking dat de bedingen ‘voldoende 
verband’ moeten houden met (de wettelijke omschrijving, ‘het wezen’, van) het be-
perkte recht.30

Een korte rondgang langs de zes beperkte rechten en het (mede-)eigendoms-
recht laat zien dat de lijnen ruim zijn getrokken.

Een erfpachtrecht kan van alles inhouden, maar moet in elk geval enig genot ver-
schaffen met betrekking tot de in erfpacht uitgegeven zaak. Bepaalde bedingen 
zijn niet toegestaan, maar verder is het naar hartenlust knutselen. De bevoegd-
heden van de erfpachter kunnen zowel zeer ruim zijn (eigenaarsgenot) als zeer 
beperkt. Eerder schreef ik al eens dat het mogelijk is om het recht om elk jaar op 
3 januari tussen 10 en 11 uur ’s ochtends een koprol te maken in de achtertuin 
van de eigenaar van een perceel in de vorm van een erfpachtrecht te gieten.31 De 
bevoegdheden van de erfpachter kunnen betrekking hebben op een gedeelte van 
de onroerende zaak; het eenheidsbeginsel is geen sta-in-de-weg. Voor de verplich-
tingen van de erfpachter geldt iets vergelijkbaars: er bestaat een grote vrijheid voor 
de partijen. Er kan worden gekozen of wel of niet een canon verschuldigd is; over 
de hoogte en de aanpassing van de canon kunnen partijen – goederenrechtelijk 
werkende – afspraken maken. De erfpachter kan worden verplicht om gebouwen 
en/of werken tot stand te brengen.32 De duur is door partijen vrij te bepalen. Er is 
– kortom – een grote rol voor partijen weggelegd om de inhoud van een recht van 
erfpacht te bepalen.33

Het opstalrecht heeft vooral bestaansrecht omdat het mogelijk maakt dat partijen 
de natrekkingsregel van artikel 5:20 lid 1 BW terzijde zetten. Maar het opstalrecht 
kan ook bestaan zonder dat natrekking wordt doorbroken.34 Met behulp van een 
opstalrecht kan de aanwezigheid van een roerende zaak op eens anders grond 
worden gelegaliseerd en kan overbouw en onderbouw worden gereguleerd. De wet 
biedt partijen de mogelijkheid om het opstalrecht afhankelijk te maken,35 om een 

30 Zie Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3 en met betrekking tot het recht van erfpacht aldus Asser/Bar-
tels & Van Velten 5 2017/216 en 217. Zie verder over de ‘beoordeling’ van de  goederenrechtelijke 
werking van bedingen en het voldoende-verbandvereiste onder meer het standaardarrest 
 HR 16 maart 1977, NJ 1977/399 (Kademuur); HR 11 maart 1981, NJ 1982/76; T.H.D. Struycken, 
De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 382-401; A.F. Mollema, Het 
beperkte recht; Een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het 
vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud, diss. Leiden 2013, p. 258 e.v.; F.J. Vonck, De zakelijke 
werking van erfpachtvoorwaarden, WPNR 2007/6717. Alle genoemde auteurs, en ook NJ-anno-
tator Kleijn, zijn overigens kritisch over de (te) ruime toepassing die in het kademuur-arrest aan 
het voldoende-verbandvereiste wordt gegeven. Een verplichting van de moedergerechtigde om 
iets te doen ten aanzien van een aangrenzend perceel (dus niet het bezwaarde perceel zelf ) werd 
goederenrechtelijk toelaatbaar geacht.

31 S.E. Bartels, De inhoud van het recht van erfpacht en financiering, in: Vastgoedfinanciering: 
klaar voor de toekomst, 2016, p. 114.

32 Doe-verplichtingen (of: positieve verplichtingen) worden door sommige auteurs nog steeds arg-
wanend bekeken. Zie daarover, met verdere literatuurverwijzingen Asser/Bartels & Van Velten 
5 2017/217.

33 Zie verder Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/216 en F.J. Vonck, De zakelijke werking van erfpacht-
voorwaarden, WPNR 2007/6717.

34 Zie HR 20 september 2013, NJ 2014/522 (Rotterdam/Eneco); HR 5 januari 2018, JOR 2018/115 
(Transformator II); Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/248.

35 Art. 5:101 lid 2 BW. Zie over het afhankelijke opstalrecht T.E. Booms, De oorsprong der soorten 
en het afhankelijke opstalrecht, WPNR 2015/7075.
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retributie af te spreken,36 om de genotsbevoegdheden van de opstalgerechtigde uit 
te breiden of te beperken,37 om de natrekking alleen te doorbreken met betrekking 
tot bepaalde objecten die zich op het bezwaarde perceel bevinden en om de duur 
in vrijheid vast te stellen.38 Artikel 5:101 BW vereist niet dat de horizontale schei-
ding tussen grond en gebouw (of werk) zich voltrekt op maaiveldhoogte. Het is 
mogelijk het opstalrecht zo vorm te geven dat de opstalgerechtigde eigenaar wordt 
van een verdieping (of meer verdiepingen) van een gebouw. Hierbij geldt wel als 
beperking dat het te verzelfstandigen bouwdeel naar verkeersopvatting een zoda-
nige zelfstandigheid heeft dat het niet noodzakelijkerwijs als bestanddeel van de 
onroerende zaak heeft te gelden. Voor de verzelfstandiging (of: afsplitsing) van 
bestanddelen geldt dit in het algemeen.39 Daarom is het begrijpelijk dat Ploeger 
e.a., Koolhoven en Chao-Duivis, in bijdragen over de circulaire economie (ik kom 
daarop nog terug), op z’n minst betwijfelen of naar geldend recht een gevel van een 
woning door middel van een opstalrecht kan worden verzelfstandigd.40

Wat de inhoud van een recht van erfdienstbaarheid is, komt men ook alleen maar 
te weten door in de vestigingsakte te bekijken wat partijen daarover hebben afge-
sproken. Er geldt sinds de invoering van het huidige BW geen nutsvereiste meer 
en er bestaan meer dan beperkte mogelijkheden om doe-verplichtingen in een 
erfdienstbaarheid te incorporeren.41 De inhoud van een erfdienstbaarheid moet 
wel steeds ‘iets feitelijks’ zijn. Een erfdienstbaarheid kan dus niet inhouden dat 
een bepaalde rechtshandeling moet worden verricht, moet worden geduld of niet 
mag worden verricht.42 Akkermans stelt terecht vast dat ‘even though there are 
restrictions on the content of servitudes, the Dutch legistlator has left te category 
of servitudes itself wide open’.43 In de literatuur is bovendien door verscheidene 
auteurs gepleit voor het laten vervallen van de nog bestaande beperkingen ten aan-
zien van doe-verplichtingen.44

36 Art. 5:101 lid 3 BW.
37 Art. 5:103 BW, waarover Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/253.
38 H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, diss. leiden, 1997, p. 229, schrijft dat het op-

stalrecht ‘een open kader [biedt], waarbij vrijwel alles is overgelaten aan partijen’. 
39 Dat een werk dat zonder opstalrecht bestanddeel is van een onroerende zaak met behulp van 

een opstalrecht kan worden ‘losgemaakt’ van de onroerende zaak is onlangs door de Hoge Raad 
bevestigd. Zie HR 5 januari 2018, JOR 2018/115 (Transformator II). Overigens moet bij de opstal-
recht-discussie wel in het oog worden gehouden dat een groeiende groep auteurs van mening is 
dat opstaleigendom geen ‘echte’ eigendom is. Zie voor literatuurverwijzingen Asser/Bartels & 
Van Velten 5 2017/248a.

40 A.J. Mes, H.D. Ploeger & B.A.M. Janssen, Eigendom van onroerende zaken, met name natrek-
king (titels 1 en 3); Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: Boek 5 BW van 
de toekomst, Preadvies KNB 2016, p. 160; R. Koolhoven, Worden ‘slimme’ zaken in de circulaire 
economie ook nagetrokken?, WPNR 2018/7194; M.A.B. Chao-Duivis, Privaatrechtelijke aspecten 
van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (deel II), TBR 2017/154.

41 Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/175. 
42 Zie Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 257. De verplichting een bepaalde rechtshandeling niet te ver-

richten kan overigens wel tot inhoud van een kwalitatieve verplichting (art. 6:252 BW) worden 
gemaakt.

43 B. Akkermans, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, diss. Maastricht 
2008, p. 274.

44 H.W. Heyman, Blaauboer/Berlips (HR 3 maart 1905); Een monument van dogmatische zuiver-
heid, maar de praktijk is sterker dan de leer, NTBR 2002, p. 305; N.C. van Oostrom-Streep, L.C.A. 
Verstappen & L.P.W. van Vliet, Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden (titels 4, 5 en 6); 
Flexibele regelingen die meer mogelijk maken; in: Boek 5 BW van de toekomst, Preadvies KNB 
2016, p. 275.
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Het laatste beperkte genotsrecht uit het BW is het recht van vruchtgebruik. Voor dit 
beperkte recht gelden wel beperkingen in tijdduur. Het kan niet worden gevestigd 
voor langer dan het leven van de eerste vruchtgebruiker, dan wel, als de vruchtge-
bruiker een rechtspersoon is, dertig jaar. Maar afgezien daarvan is ook het recht 
van vruchtgebruik een bijzonder flexibel recht.45 De gebruiksbevoegdheden van 
de vruchtgebruiker kunnen goederenrechtelijk worden geregeld, afgesproken 
kan worden dat het in vruchtgebruik gegeven goed mag worden verbruikt,46 de 
vruchtgebruiker kan de bevoegdheid krijgen het in vruchtgebruik gegeven goed te 
vervreemden (al dan niet beperkt door een toestemmingseis),47 en er kunnen af-
spraken worden gemaakt over de vraag wat als vrucht moet worden beschouwd.48

Met betrekking tot de beperkte zekerheidsrechten van pand en hypotheek lijkt een 
wat restrictievere benadering aangewezen te zijn. Wat een zekerheidsgerechtigde 
mag en niet mag, volgt in belangrijke mate uit de wet. Minder dan bij de genots-
rechten hoef je de afspraken te kennen om te weten wat de goederenrechtelijke 
rechtsverhouding tussen de partijen is. Daarmee is niet gezegd dat er binnen de 
zekerheidsrechten pand en hypotheek geen goederenrechtelijk werkende creativi-
teit wordt erkend. Ik illustreer aan de hand van enkele voorbeelden waaraan men 
kan denken bij het door partijen nader goederenrechtelijk inkleuren van zeker-
heidsrechten.

Het spreekt vanzelf dat bedingen die een wettelijke grondslag hebben, tot de 
inhoud van het zekerheidsrecht kunnen worden gemaakt. Denk bij het pandrecht 
aan een afspraak over herverpanding49 of het uitoefenen van een stemrecht50 en 
bij het hypotheekrecht aan ‘gebruikelijke’ bedingen als het huurbeding en het be-
heersbeding.51 Binnen die bedingen kan overigens nog wel discussie bestaan over 
de oprekbaarheid ervan. Dit ziet men bijvoorbeeld bij het beheerbeding van art. 
3:267 BW. Wat beheer is, wordt door de wet niet gepreciseerd. Daarom wordt in 
algemene hypotheekvoorwaarden nogal eens uitgewerkt wat er wel en niet onder 
valt. Hierbij moet men binnen de grenzen van het wettelijke begrip blijven.52

Uit de wet volgt niet of pandhouder en pandgever met goederenrechtelijk effect 
kunnen afspreken dat de bevoegdheid van de vuistloos pandhouder om te vorde-

45 B. Akkermans, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, diss. Maastricht 
2008, p. 275, merkt op dat ‘with the introduction of the new Civil Code, the Dutch legislature 
has chosen to extend the scope of usufruct, opening the possibilities for a wide variety of appli-
cations of the right’.

46 Art. 3:207 BW.
47 Art. 3:212 BW.
48 Art. 3:216, tweede zin, BW. Volgens een meerderheid van auteurs komt aan een afspraak over 

wat als vrucht moet worden beschouwd geen goederenrechtelijke werking toe. Zie Asser/Bartels 
& Van Velten 5 2017/289b. Ik deel die opvatting niet. In elk geval maakt de afspraak deel uit van 
het recht van vruchtgebruik, zodat bij overgang van ofwel bloot eigendom ofwel het recht van 
vruchtgebruik de afspraak tussen de nieuwe moedergerechtigde en vruchtgebruiker geldt. De 
afspraak heeft mijns inziens in elk geval in deze zin derdenwerking. Of het ook direct goederen-
rechtelijk effect heeft, zodat het de verkrijging van de afgescheiden vruchten bepaalt, is onzeker. 
Zie S.E. Bartels, De afgesproken vrucht, NTBR 2008/52.

49 Art. 3:242 BW.
50 Art. 3:247 BW.
51 Zie over de bijzondere bedingen met een wettelijke grondslag Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/383 e.v.
52 Zie over het begrip beheer (en de invulbaarheid ervan) onder meer HR 26 april 2002, NJ 2005/180, 

m.nt. S.C.J.J. Kortmann; Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386; I. Visser, De executoriale verkoop van 
onroerende zaken door de hypotheekhouder, diss. Groningen 2013, p. 384 e.v.; A.J. Verdaas, Par-
tijautonomie bij pand en hypotheek, in: Uitleg van notariële akten, Ars Notariatus 160, 2015, 
p. 76-78.
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ren dat de roerende zaak in zijn macht (of die van een derde) wordt gebracht, op een 
ander tijdstip ingaat dan het tijdstip dat genoemd wordt in art. 3:237 lid 3 BW. Bij 
stille verpanding van vorderingen volgt uit de wet wél expliciet dat over het mede-
delingsmoment afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt.53 Zou men strak 
vasthouden aan het eerder genoemde uitgangspunt dat bepalingen waarin niets 
wordt gezegd over de mogelijkheid om af te wijken dwingend zijn in goederen-
rechtelijk opzicht, dan is direct duidelijk dat een beding dat het opeisingstijdstip 
vervroegt geen deel kan uitmaken van een vuistloos pandrecht op een roerende 
zaak. Zo evident liggen de kaarten echter niet. Van Mierlo en H.J. Snijders kennen 
aan een afspraak omtrent het tijdstip waarop een vuistloos pandrecht kan worden 
omgezet in een vuistpandrecht wel goederenrechtelijke werking toe.54 Reehuis en 
Steneker zijn daarentegen strenger en menen dat het omzettingstijdstip niet kan 
worden vervroegd.55

De afhankelijkheid van zekerheidsrechten is in zoverre beïnvloedbaar, dat uit 
de vestiging kan blijken dat het recht uitsluitend is gevestigd tot zekerheid van 
vorderingen van een bepaalde persoon (deze pand- of hypotheekhouder). Bij cessie 
ontvalt aan een vordering deze status, waarvan het gevolg is dat het zekerheids-
recht niet overgaat op de cessionaris. Het gaat hier dus niet om een beding dat 
automatische overgang van het zekerheidsrecht uitsluit, maar om de omschrijving 
van het hoofdrecht (de vorderingen) waarvan het recht afhankelijk is.56

Voor zekerheidsrechten moet eenzelfde benadering worden aangehouden als 
voor de genotsrechten: aanvullende afspraken maken deel uit van het goederen-
rechtelijke recht mits ze in voldoende verband staan met het zekerheidsrecht en 
niet in strijd zijn met het wezen van dit recht. Ik denk dat dit criterium bij zeker-
heidsrechten uiteindelijk wat minder ruimte laat dan bij de genotsrechten.57 De af-
spraken moeten voldoende verband houden met de executie van het onderpand.58 
Voor zover de aanvullende bepalingen ertoe strekken waardevermindering van het 
goed, althans het zekerheidsrecht, te voorkomen, zie ik geen bezwaren.59

De afdronk van het voorgaande is dat het accentueren van Typenfixierung als ken-
merk van het gesloten stelsel van beperkte rechten, waarin beperkte ruimte is voor 

53 Zie art. 3:239 lid 3, laatste zin, BW.
54 Zie Asser/Van Mierlo 3-IV 2016/175; H.J. Snijders in zijn noot onder HR 21 juni 2013, NJ 2014/272. 

Beide met verwijzing naar een zinsnede in Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 750.
55 W.H.M. Reehuis, Stille verpanding van roerende zaken en vorderingen, diss. Groningen, 1987, 

nr. 95; A. Steneker, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012/42.
56 Aldus terecht N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt, De security trustee in crisistijden, in: De kre-

dietcrisis, 2010, p. 149 en T.E. Booms in (vermoedelijk) par. 14.6.2 van zijn op 10 april 2019 te 
verdedigen proefschrift over aanvullen van subjectieve rechten. Zie ook HR 16 september 1988, 
NJ 1989/10 (De Onderdrecht/FGH & PHP).

57 A.J. Verdaas, Partijautonomie bij pand en hypotheek, in: Uitleg van notariële akten, Ars Notaria-
tus 160, 2015, p. 67, schrijft dat uit de Typenzwang volgt dat de ruimte om aan een zekerheidsrecht 
invulling te geven in de praktijk kleiner is dan bij beperkte genotsrechten, ‘omdat de definitie 
van een zekerheidsrecht preciezer, nauwer is dan [die van] genotsrechten’.

58 H.J. Snijders geeft als voorbeeld van een afspraak die geen deel wordt van het pandrecht, het 
beding in een pandakte dat de pandgever verplicht om al zijn eventuele nieuwe rekeningen bij 
die pandhouder te openen. Het beding bindt wel de pandgever in obligatoire zin, maar gaat niet 
over op een derde. Zie Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht, 2017/78.

59 Ik durf niet met zekerheid te zeggen of dit ook het standpunt van Van Mierlo is, waar hij schrijft 
dat sommige bedingen die ertoe strekken waardevermindering van het verhypothekeerde goed 
te voorkomen direct zijn ontleend aan de wet en ‘andere bepalingen (…) een uitvloeisel [zijn] 
van de contractsvrijheid’. Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/361. Zie voor praktijkvoorbeelden 
T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 419.
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partijautonomie, geen recht doet aan de mogelijkheden die het huidige Neder-
landse recht aan partijen laat om binnen de definities van de benoemde beperkte 
rechten aan die rechten de door hen gewenste inhoud te geven. Akkermans stelt 
dan ook vast:

‘Within the Dutch rule of numerus clausus, parties have an extensive freedom to decide 
on the content of their relations which, if the appropriate criteria are fulfilled, will have 
property-right and therefore third-party effect.’60

Wanneer we het begrip numerus clausus iets ruimer nemen dan hiervoor en er het 
eigendomsrecht (en andere absolute rechten) aan toevoegen,61 kan over de goe-
derenrechtelijke betekenis van partijafspraken nog worden toegevoegd dat deelge-
noten in een gemeenschap hun rechtsverhouding met behulp van een zogenoemde 
beheersregeling goederenrechtelijk kunnen modeleren. Art. 3:168 lid 1 BW bepaalt 
dat de deelgenoten het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelij-
ke goederen bij overeenkomst kunnen regelen. Uit lid 4 van deze wetsbepaling 
volgt dat de regeling bindend is voor de rechtverkrijgenden van een deelgenoot. 
Anders gezegd: wat de deelgenoten afspreken, bepaalt de inhoud van hun goede-
renrechtelijke recht (het onverdeelde aandeel).62 Ook de figuur van de ‘contractu-
ele’ mandeligheid biedt aan deelgenoten de mogelijkheid hun goederenrechtelijke 
aanspraken onderling nader vorm te geven.63

4 Exclusiviteit en het gesloten stelsel

Opmerkelijk is het verschil in aandacht voor het exclusiviteitsbeginsel in het Ne-
derlandse en Belgische goederenrecht. Zie voor het Belgische recht bijvoorbeeld 
Sagaert in par. V van zijn preadvies en de dissertatie van Gruyaert.64 Enigszins 
aangedikt gezegd moet men in de Nederlandse goederenrechtelijke literatuur met 
een vergrootglas zoeken naar beschouwingen over het exclusiviteitsbeginsel. Dat 
wil niet zeggen dat het beginsel in Nederland niet bestaat; thema’s worden alleen 
niet (vaak) onder die noemer gebracht.65

60 B. Akkermans, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, diss. Maastricht 
2008, p. 329.

61 Zie T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 799.
62 Voor derdenwerking is bij registergoederen weliswaar niet vereist dat de beheersregeling wordt 

ingeschreven in de openbare registers, maar in verband met de (derdenbeschermende) werking 
van art. 3:17 lid 1, sub d, jo. art. 3:24 BW is het wel van belang.

63 Art. 5:60 BW. Ook los van de keuze voor de specifieke kenmerken van de mandeligheid kunnen 
de deelgenoten met behulp van een beheersregeling hun rechtsverhouding nader vormgeven. 
Zie art. 3:69 jo. 3:168 BW. Dit kan zover gaan dat een van de deelgenoten het exclusieve gebruiks-
recht met betrekking tot (een deel van) de mandelige zaak krijgt. Zie Asser/Bartels & Van Velten 
5 2017/160b; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6090.

64 D. Gruyaert, De exclusiviteit van het eigendomsrecht, diss. Leuven 2016. Dit (mooie) proefschrift 
bevat slechts 824 pagina’s tekst.

65 Exclusiviteit wordt in de Nederlandse handboeken over goederenrecht vrijwel alleen genoemd 
in de betekenis dat de eigenaar (of andere goederenrechtelijk gerechtigde) zijn zaak (of goed) 
met uitsluiting van eenieder mag gebruiken. Zie Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht, 
2017/65 en 459; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht, 2012/471; Asser/Bartels & Van Vel-
ten 5 2017/31. Zie voorts R.S. Meijer, Het eerste van vijf; De exclusiviteit van eigendom, in: Liber 
amicorum NBW (De Die-bundel), 1991, p. 73-78 en A.F. Salomons, Exclusiviteit van eigendom: 
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Een belangrijk thema is de exclusiviteit of (juist) alternativiteit van goederen-
rechtelijke en verbintenisrechtelijke rechten. In zijn dissertatie heeft Struycken 
zichzelf onder meer de volgende twee vragen gesteld:

‘Laat het goederenrechtelijk systeem toe dat gebruik wordt gemaakt van alternatieve 
goederenrechtelijke constructies voor een wettelijk type goederenrechtelijk recht [en 
laat] het goederenrechtelijk systeem toe dat gebruik wordt gemaakt van verbintenis-
rechtelijke constructies ter vervanging van goederenrechtelijke rechten?’

Hij komt tot de conclusie dat er

‘slechts indicaties voor antwoorden bestaan en (…) dat de antwoorden afhankelijk zijn 
van de betekenis die men wenst toe te kennen aan de numerus clausus in het algemeen 
en aan bepalingen van dwingend recht in het bijzonder.’66

Mijn standpunt is (aanzienlijk) ruimhartiger dan dat van Struycken.67 Goede-
renrechtelijke rechten hebben volgens mij in beginsel geen exclusief, elkaar of 
verbintenisrechtelijke alternatieven uitsluitend, toepassingsgebied. Wanneer een 
bepaalde situatie kan worden geregeld op een wijze die past binnen de wettelijke 
omschrijving van een goederenrechtelijk recht, dan is dit recht in beginsel ‘be-
schikbaar’ naast andere rechtsfiguren.

Dat voor één praktijksituatie geregeld meerdere alternatieve constructies be-
schikbaar zijn, illustreer ik aan de hand van een windmolen die A wil plaatsen 
op de grond van een derde (B). In principe moet A natuurlijk van het landje van 
B afblijven (exclusiviteit van de eigendom), maar ze kunnen afspreken dat A zijn 
windmolen mag plaatsen. Dit ‘afspreken’ kan beperkt blijven tot het sluiten van 
een overeenkomst, maar kan ook in een (meer) goederenrechtelijke jas worden 
gehesen. Verschillende alternatieven komen in aanmerking (afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval): een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verplich-
ting, een erfpachtrecht, een opstalrecht beperkt tot de footprint van de windmolen 
gecombineerd met een erfdienstbaarheid voor de ‘wiekslag’,68 een opstalrecht op 

hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?, in: Privaatrecht tussen autonomie 
en solidariteit, 2003, p. 241-259.

66 T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 617. 
67 Overigens neemt ook Struycken tot uitgangspunt dat het gebruik van een alternatieve construc-

tie in beginsel oorbaar is. Hij geeft daarbij aan dat het alternatief in sommige gevallen een ‘dis-
cutabele ontduiking van dwingendrechtelijke voorschriften’ oplevert. Zie T.H.D. Struycken, De 
numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 625. Daaraan geeft hij echter 
meer dan een beperkte invulling als hij schrijft dat ‘de naamgeving door partijen niet beslissend 
is’, dat ‘waar er goede redenen zijn voor dwingend recht (…) deze rechtsregels in het goederen-
recht niet ter vrije dispositie van partijen [staan]’, dat ‘eventuele goederenrechtelijke samenloop-
regels (…) meestal [zullen] tenderen naar exclusiviteit van een rechtsregime’ en ‘dat een alterna-
tief nog [zou] kunnen zijn dat extra terughoudendheid wordt betracht bij de beoordeling of een 
aanvullende bevoegdheid onderdeel uitmaakt van het gevestigde beperkte recht, wanneer die 
aanvullende bevoegdheid indruist tegen een dwingendrechtelijke bepaling voor een enigszins 
vergelijkbaar type beperkt recht’ (p. 668-669).

68 Dit geldt voor alle zaken met een ‘overhangend gedeelte’, bijvoorbeeld met de vorm van een 
champignon, bloem, lolly (of hoe men het ook noemen wil). De overhang boven andermans ter-
rein kan worden gelegaliseerd door middel van een erfdienstbaarheid, maar ook met behulp 
van een opstalrecht. Zie Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/248. Hetzelfde geldt voor horizontaal 
nagetrokken gedeelten van een gebouw of werk.
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het gehele perceel van B maar beperkt tot de windmolen en het voor het gebruik 
daarvan benodigde genot, een opstalrecht op het gedeelte van het terrein van B 
dat beperkt is tot de reikwijdte van de wieken. Uit de wet noch het wettelijk sys-
teem volgt dat hier sprake zou zijn van exclusieve toepasbaarheid van een van deze 
 alternatieven.

Een uitzondering op het uitgangspunt van alternativiteit geldt voor de overdracht 
tot zekerheid, die onder omstandigheden geen alternatief voor een pandrecht of 
hypotheekrecht mag zijn (art. 3:84 lid 3 BW).69 De Hoge Raad sluit fiduciaire over-
dracht met een zekerheidskarakter niet uit, maar vereist wel dat het een ‘werkelijke 
overdracht’ is. Het Sogelease-arrest70 – uiteraard – is leidend als het gaat om de 
exclusiviteit van zekerheidsrechten ten opzichte van fiduciaire eigendomsover-
dracht:

‘(…) een overeenkomst die de bevoegdheden van degene aan wie het goed wordt overge-
dragen, levert, in geval van wanprestatie van zijn wederpartij beperkt tot het recht het 
hem overgedragen goed te gelde te maken ten einde zich uit de opbrengst daarvan te 
bevredigen onder gehoudenheid een eventueel overschot aan zijn wederpartij ten goe-
de te doen komen, ingevolge art. 3:84 lid 3 niet een geldige titel voor overdracht op: par-
tijen dienen dan gebruik te maken van (stil) pandrecht, onderscheidenlijk van hypo-
theek. Strekt daarentegen de rechtshandeling van partijen tot “werkelijke overdracht” 
(…) en heeft zij derhalve de strekking het goed zonder beperking op de verkrijger te 
doen overgaan (…) dan staat art. 3:84 lid 3 daaraan niet in de weg. (…) Dit geldt ook als 
de overeenkomst is gesloten in verband met de verstrekking van enigerlei crediet aan de 
overdrager. (…) De tegenwerping dat een overdracht in verband met een crediettrans-
actie als zodanig altijd tot zekerheid strekt en dus (…) ongeldig is (…) snijdt geen hout.’

De uit het fiduciaverbod volgende exclusiviteit wordt hier door de Hoge Raad dui-
delijk zeer beperkt gehouden.

Een situatie waarin Struycken aarzelt over de beschikbaarheid van een alternatief 
beperkt recht, is het opstalrecht dat inhoudelijk is uitgebreid met een vruchttrek-
kingsbevoegdheid. Een liberale benadering gaat ten koste van de dwingendrech-
telijke duurbeperking van het recht van vruchtgebruik, aldus Struycken.71 Ik heb 
zelf geen moeite met een ‘ontwijking’ van de duurbeperking over de boeg van het 
opstalrecht en ik voel mij gesterkt door de parlementaire geschiedenis waarin als 
voorbeeld van een toegestane aanvulling van het opstalrecht genoemd wordt ‘een 
recht tot het trekken van de natuurlijke vruchten van het terrein waarop een opstal-
recht betreffende een zomerhuis rust’.72

Een andere praktijksituatie waarin de vraag is opgekomen of aan een van de wet-
telijke goederenrechtelijke rechten mogelijk exclusieve toepasselijkheid toekomt, 
is het geval waarin een splitsing van een gebouw zou kunnen plaatsvinden door 

69 ‘Wie een goed tot zekerheid van een schuld wil overdragen, moet een pandrecht vestigen’, aldus 
Meijers in Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 317.

70 HR 19 mei 1995, NJ 1996/119.
71 Struycken betoogt niet dat hier sprake is van exclusiviteit, maar meent dat deze invulling van een 

recht van opstal dient ‘te worden bezien met een kritische blik’ (p. 626) en hij acht het ‘denkbaar’ 
(p. 687) dat deze invulling geen stand houdt als opstalrecht.

72 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 361. Het is dus niet nodig een recht van opstal te combineren met een 
recht van erfpacht. Zie J. de Jong & H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal (Mon. BW B28) 2008/66.
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middel van een appartementensplitsing en door de vestiging van een opstalrecht. 
Eerder al merkte ik op dat – bezien vanuit de definitie van het opstalrecht – de 
zogenoemde horizontale splitsing van een bouwwerk in ‘verdiepingen’ of ‘bouw-
lagen’ mogelijk is.73 In de literatuur is echter door enkele auteurs verdedigd dat, 
in de woorden van Struycken,

‘(…) ervan [moet worden] uitgegaan (…) dat de wetgever heeft beoogd dat de wettelijke 
regeling van de appartementsrechten exclusief is: alternatieve constructies voor “split-
sing” zijn in beginsel niet rechtsgeldig.’74

Deze opvatting acht ik naar geldend recht onjuist. Uit de wettekst noch de strek-
king van de wet volgt dat de regeling van de appartementensplitsing door de wet-
gever exclusief gemaakt is. Het recht van opstal is, afhankelijk van de feitelijke 
omstandigheden, beschikbaar als een alternatief voor een splitsing in apparte-
mentsrechten.75

De exclusiviteit van het appartementsrecht naar Belgisch recht wordt door 
 Sagaert besproken in paragraaf V.3 van zijn preadvies. Het lijkt erop dat in de Bel-
gische rechtspraktijk soms de neiging bestaat de wijk te nemen naar het apparte-
mentsrecht in verband met de dwingende tijdsduurbeperking van het opstalrecht. 
Zoals hiervoor aangegeven speelt in Nederland naar mijn inschatting eerder het 
omgekeerde: het regime van het appartementsrecht wordt soms als niet-passend 
bij de specifieke situatie beschouwd, zodat wordt uitgeweken naar een splitsing 
door middel van een opstalrecht.

Ik sluit dit korte overzicht af met de vaststelling dat het accent duidelijk niet ligt 
op exclusiviteit van rechtsfiguren, wanneer op zichzelf is voldaan aan de toepas-
singsvoorwaarden van een bepaalde rechtsfiguur en de aanvulling in voldoende 
verband met die rechtsfiguur staat.

5 Beschikkingsregelingen

De verlening van beschikkingsbevoegdheid door de rechthebbende aan een ander 
is – ook 25 jaar na het proefschrift van Groefsema76 – nog altijd ‘een dingetje’. En 
dat dingetje wordt een ding als de bevoegdheidsverlening een privatief karakter 
zou kunnen krijgen.

Dat een afspraak de beschikkingsbevoegdheid van een rechthebbende kan beïn-
vloeden, is duidelijk wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. We zien 
dat bijvoorbeeld bij de verlening van een herverpandingsbevoegdheid aan de pand-

73 Zie paragraaf 3. Voorwaarde is dat het bouwdeel naar verkeersopvatting voldoende zelfstandig-
heid heeft.

74 T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, 2007, p. 630. Ook 
G.E. van Maanen lijkt een zekere exclusiviteit van het appartementsrecht aan te nemen. Zie zijn 
bijdrage in Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht 2012/708. In een wat verder verleden 
was dit ook het standpunt van J.H. Beekhuis.

75 Aldus ook Van Velten in Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/362-362a; H.D. Ploeger, Horizontale 
splitsing van eigendom, diss. leiden, 1997, p. 229 en 231; J. de Jong & H.D. Ploeger, Erfpacht en 
opstal (Mon. BW B28) 2008/52; C. Venemans, in: Naar een vernieuwd appartementsrecht, 1997, 
p. 54-56.

76 L. Groefsema, Bevoegd beschikken over andermans recht, diss. Groningen. 1993.
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houder (art. 3:242 BW)77 en bij de beperking van de beschikkingsbevoegdheid van 
een deelgenoot ten aanzien van zijn onverdeelde aandeel (art. 3:175 BW).78 Ook 
buiten deze gevallen wordt aangenomen dat een contractuele regeling kan aan-
grijpen op de (goederenrechtelijke) beschikkingsbevoegdheid, maar de reikwijdte 
daarvan is niet steeds duidelijk.

Als het gaat om de mogelijkheid van een rechthebbende om een ander contractu-
eel beschikkingsbevoegd te maken, is het arrest Mesdag II van groot belang.79 De 
Hoge Raad heeft in dit arrest beslist dat contractuele verlening van beschikkings-
bevoegdheid mogelijk is. Daarover bestond tot dat moment geen eensluidende op-
vatting in de literatuur.

De casus was, vereenvoudigd weergegeven, als volgt. Een lastgever geeft aan een 
lasthebber de opdracht om in eigen naam een schilderij te verkopen, voor een be-
drag dat niet onder de € 135.000 ligt. De lasthebber verkoopt (en levert) het schil-
derij toch voor een lager bedrag. De Hoge Raad geeft in zijn arrest duidelijk aan dat 
de contractuele verlening van bevoegdheid de beschikkingsbevoegdheid in de zin 
van art. 3:84 lid 1 BW bepaalt.

‘A. [lasthebber, SB] was niet de rechthebbende van de Mesdag en zij kon dus de beschik-
kingsbevoegdheid (in de zin van art. 3:84 BW) ten aanzien van het schilderij slechts 
ontlenen aan de in de consignatieovereenkomst opgenomen opdracht tot verkoop (…). 
Dat brengt mee dat de in de consignatieovereenkomst opgenomen clausuleringen, die 
de bevoegdheid van A. begrenzen, rechtstreeks van invloed zijn op de beschikkingsbe-
voegdheid van A.’80

Ondanks het arrest van de Hoge Raad staat nog niet geheel buiten twijfel of de 
contractuele verlening van beschikkingsbevoegdheid ook betrekking kan hebben 
op registergoederen. Ik meen dat de daartegen aangevoerde bezwaren van geen 
of te gering gewicht zijn. De in het arrest Mesdag II erkende mogelijkheid om een 
ander door middel van een overeenkomst of toestemming beschikkingsbevoegd 
te maken, is mijns inziens niet beperkt tot roerende zaken, niet-registergoederen. 
De lasthebber kan dan ook in eigen naam leveren.81

77 Overigens kan men ook over de ‘goederenrechtelijkheid’ van deze herverpandingsbevoegdheid 
verschillend denken. Ik verwijs kortheidshalve naar K.J. Krzemiński, Herverpanding, diss. Rot-
terdam, 2013. Voor de mogelijkheid om met goederenrechtelijk effect af te spreken dat de hypo-
theekhouder het onderpand mag verkopen in gedeelten, splitsen in appartementsrechten en be-
zwaren met beperkte rechten verwijs ik naar A. Punte, De reikwijdte van de executiebevoegdheid 
van de hypotheekhouder, NTBR 2013/34.

78 De afgesproken beschikkingsonbevoegdheid heeft ook bij registergoederen derdenwerking; 
inschrijving hiervan in de openbare registers is niet constitutief. Art. 3:168 lid 4 BW is van over-
eenkomstige toepassing, aldus art. 3:175 lid 2 BW. Inschrijving is wel van belang met het oog op 
eventuele derdenbescherming ex art. 3:24 BW.

79 HR 14 januari 2011, NJ 2012/88.
80 Zie hierover onder meer Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht 2012/142 en 300.
81 In deze zin: Asser/Bartels & van Mierlo 3-IV 2013/235; Asser/Kortmann 3-III 2017/136c; S.E. Bar-

tels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, diss. 2004, p. 57 e.v.; L. Groefsema, 
Bevoegd beschikken over andermans recht, diss. Groningen 1993, p. 39 e.v.; K.J. Krzemiński, 
Herverpanding, diss. Rotterdam, 2013, p. 308-310. Met name Reehuis staat afwijzend tegenover 
de mogelijkheid dat bij registergoederen een ander dan de rechthebbende contractueel beschik-
kingsbevoegd kan worden gemaakt, althans dat de beschikkingsbevoegde lasthebber in eigen 
naam zou kunnen leveren. Dat hangt ermee samen dat hij de rechthebbende ook na contractuele 
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Meer omstreden is of de contractuele verlening van beschikkingsbevoegdheid 
ook zover kan gaan dat de rechthebbende zelf beschikkingsonbevoegd wordt. Men 
spreekt in dit verband van privatieve lastgeving. Art. 7:423 BW creëert de moge-
lijkheid dat een lastgever aan een lasthebber een zogenoemde privatieve last ver-
leent. Dat wil zeggen dat de lasthebber bij uitsluiting van de lastgever bevoegd 
zal zijn bepaalde rechtshandelingen in eigen naam te verrichten. Toch wordt door 
verschillende auteurs bestreden dat hieruit kan worden afgeleid dat een rechtheb-
bende zichzelf door een overeenkomst beschikkingsonbevoegd kan maken. Een 
van de terugkerende argumenten die hiervoor wordt aangevoerd is het gesloten 
stelsel van beperkte rechten. Koolhoven zegt het als volgt:

‘Splitsing tussen recht en beschikkingsbevoegdheid wordt geacht slecht te passen in 
het stelsel van het privaatrecht, omdat het lijkt op de vestiging van een beperkt recht en 
het stelsel van beperkte rechten gesloten is.’82

Andere auteurs, bij wie ik mij aansluit, menen dat de privatieve last wel kan mee-
brengen dat de rechthebbende beschikkingsonbevoegd is.83 Het dogmatische 
bezwaar dat beschikkingsbevoegdheid zich niet contractueel laat afsplitsen van 
eigendom, als het ware inherent is aan eigendom, overtuigt mij niet. In de eerste 
plaats omdat wettekst en toelichting uitgaan van de mogelijkheid om de recht-
hebbende onbevoegd te maken.84 Dit wordt bevestigd door de toevoeging in de 
tweede zin van art. 7:423 lid 1 BW, waarin staat dat de onbevoegdheid niet kan 
worden tegengeworpen aan derden die haar kenden noch behoorden te kennen. In 
de tweede plaats omdat de wet vele voorbeelden en variaties kent van afwijkingen 
van de hoofdregel dat de rechthebbende beschikkingsbevoegd is. Ik denk dat men 
moet zeggen dat de kwestie vooralsnog onbeslist is.

Dat er een zekere terughoudendheid bestaat ten opzichte van (privatief werken-
de) beschikkingsregelingen blijkt ook op andere plaatsen.

Deelgenoten in een gemeenschap kunnen, zoals ik al eerder aangaf, in een be-
heersregeling van alles afspreken over wie welke bevoegdheden heeft met betrek-
king tot een gemeenschappelijk goed. Aangenomen wordt echter dat het onmo-
gelijk is om met derdenwerking een beschikkingsregeling te treffen, die inhoudt 
dat een van de deelgenoten of een derde – al dan niet privatief – zelfstandig be-
schikkingsbevoegd is om het goed te vervreemden.85 Dit kan natuurlijk worden 
afgesproken door de deelgenoten en bindt hen ook wel,86 maar ‘een dergelijke 
overeenkomst kan niet als een regeling worden aangemerkt die volgens art. 3:168 

verlening van beschikkingsbevoegdheid als vervreemder aanmerkt. Zie Pitlo/Reehuis & Heister-
kamp, Goederenrecht 2012/142, 299 en 302. 

82 R. Koolhoven, Consignatie, beschikkingsbevoegdheid en schuldenaarschap, WPNR 2017/7134. 
In deze zin bijvoorbeeld Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht 2012/138, waaraan in 139 
ook nog wordt toegevoegd dat een goederenrechtelijk werkend beschikkingsverbod in strijd zou 
zijn met art. 3:83 lid 1 BW, waarin de vrije overdraagbaarheid van eigendom is vastgelegd.

83 Een overzicht van de ingenomen standpunten wordt gegeven door Beukers & Keirse in Groene 
serie Vermogensrecht, art. 3:84, lid 1, aant. 103. Ik merk op dat iedereen die de privatieve last 
inschrijfbaar acht in de openbare registers daarmee te kennen geeft dat de gevolgen van dit con-
tractuele ‘beschikkingsverbod’ niet slechts op het verbintenisrechtelijke vlak liggen.

84 Kamerstukken II 1991/92, 17779, 8, p. 10 (MvA II).
85 Ten overvloede: ik heb het hier over het beschikken over het gehele goed, niet over het beschik-

ken over een onverdeeld aandeel (waarover art. 3:175 BW gaat).
86 Dit is een toepassing van Mesdag II: contractuele verlening van beschikkingsbevoegdheid.
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lid 4 BW ook voor de rechtverkrijgende van een deelgenoot bindend is’.87 De over-
eenkomst kleurt dus niet de gemeenschap, wordt daarvan geen ‘eigenschap’, of het 
aandeel van de contractueel beschikkingsbevoegd gemaakte deelgenoot. Rechts-
opvolgers van de deelgenoten zijn niet gebonden. Dit betekent dat de overdracht 
van een aandeel – willekeurig welk – de beschikkingsbevoegdheid van de lastheb-
ber ten aanzien van het gehele goed in beginsel doet wegvallen.

De huivering voor privatief werkende afspraken over beschikkingsbevoegdheid 
klinkt ook door in het huwelijksvermogensrecht. Echtgenoten kunnen bij huwe-
lijkse voorwaarden afspraken maken over het bestuur van gemeenschapsgoede-
ren, die afwijken van de in art. 1:97 BW opgenomen wettelijke bestuursregeling. 
Maar Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/330 achten het onmogelijk om 
effectief af te spreken dat privégoederen onder het privatieve bestuur van de andere 
echtgenoot staan. Dat volgt uit ‘de regel, dat men zichzelf niet volledig onbevoegd 
kan maken’. De stelling wordt bewezen door te verwijzen naar een hofuitspraak 
uit 1958.88 Het is de vraag of dit standpunt niet is achterhaald door de invoering 
van art. 7:423 BW.

De slotsom is dat het Nederlandse recht de mogelijkheid erkent om de beschik-
kingsbevoegdheid te beïnvloeden door middel van partijafspraken, maar dat op 
verschillende punten nog onzeker is hoe ver die mogelijkheid reikt.

6 Beïnvloeden van eigendomsverkrijging

Het thema partijautonomie in het goederenrecht is vanzelfsprekend niet alleen 
gekoppeld aan de numerus clausus van goederenrechtelijke rechten. Het goede-
renrechtelijk keurslijf geeft op andere plaatsen aanzienlijk minder mee dan bij de 
invulling en de inzetbaarheid van goederenrechtelijke rechten. Ik denk daarbij 
met name aan de regels die gelden voor de verschillende wijzen van verkrijging 
van goederen (zoals natrekking, vermenging, zaaksvorming en overdracht89). 
Daaraan valt niet of bijna niet te tornen.

Over de goederenrechtelijke effectiviteit van afspraken om de gevolgen van na-
trekking, vermenging en zaaksvorming te beïnvloeden, is bijvoorbeeld al veel ge-
schreven, vooral in verband met de risico’s die rechtsfiguren meebrengen voor de 
positie van een leverancier met een eigendomsvoorbehoud. In 1984 schreef Brahn 
hierover dat contractuele bedingen waarmee wordt getracht het eigendomsvoor-
behoud te ‘verlengen’ naar de zaak waarin de oorspronkelijke zaak is ‘opgegaan’ 
geen zakenrechtelijke werking hebben, net zomin als bedingen die beogen te 
voorkomen dat natrekking, vermenging of zaaksvorming intreden. Hij baseert dit 
standpunt onder meer op het dwingendrechtelijke karakter van de betrokken za-
kenrechtelijke bepalingen. Zo merkt hij in verband met de vermengingsregels van 
het oud BW op:

87 Zie Asser/Perrick 3-V 2015/31. Perrick lijkt hierover wel kritisch te zijn: ‘Ik zie geen dwingende 
reden waarom de wet niet toestaat dat een regeling kan voorzien in (…) beschikkingshandelingen 
die niet als beheer kunnen worden aangemerkt.’ (nr. 14, cursivering, SB).

88 Gerechtshof Amsterdam 25 juni 1958, NJ 1959/159.
89 Volgens mij kan het titelvereiste van art. 3:84 lid 1 BW bijvoorbeeld niet worden ‘weggecontrac-

teerd’. Ik laat dit onderwerp hier verder rusten.
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‘Ik kan niet geloven, dat ons zakenrechtelijk systeem het toelaat, dat regels van zaken-
recht door partijen dermate vrijelijk naar hun hand gezet kunnen worden. De duide-
lijkheid van zakenrechtelijke verhoudingen staat naar mijn vaste mening zozeer voorop 
dat overeenkomsten als de hier bedoelde geen andere dan slechts obligatoire gevolgen 
dienen te kunnen hebben en dat mitsdien de zakenrechtelijke vermengingsregels in-
treden, wat partijen ook hebben afgesproken.’90

Nog recentelijk is geconstateerd dat de situatie thans niet anders is en dat de rol 
van de partijautonomie bij natrekking, vermenging en zaaksvorming gering, zo 
niet afwezig is en het ook onwenselijk is hier de dwingendrechtelijke regels los 
te laten.91 Er wordt door niemand betwijfeld dat tegen natrekking en vermen-
ging geen contractueel kruid gewassen is. Een beding dat bepaalt dat een object 
(zonnepaneel/antennedrager enz.) niet zal worden nagetrokken en dus eigendom 
blijft van ‘X’ leidt goederenrechtelijk alleen tot schouderophalen. Het goederen-
recht maakt zelf wel uit of het object wordt nagetrokken. Hooguit kan er een over-
drachtstitel (verbintenisrechtelijk dus) uit het beding worden afgeleid. Voor zover 
er discussie is, betreft deze de mogelijkheid effectief een verlengd eigendomsvoor-
behoud te bedingen voor situaties van zaaksvorming. Op dit punt is echter duide-
lijk sprake van een heersende leer: een verlengd eigendomsvoorbehoud in die zin 
dat ook nieuw gevormde zaken onder het voorbehoud van de leverancier vallen, 
wordt naar geldend recht onmogelijk geacht. Bovendien blijkt uit de parlementaire 
geschiedenis dat een zaakvormingsclausule slechts in uitzonderingssituaties zal 
kunnen werken. Nodig is

‘(…) dat het vervaardigen van de eindprodukten door [de koper] realiter in opdracht en 
derhalve voor rekening en risico van [de verkoper] geschiedt.’92

Mede op basis van deze laatste passage, waarvan het woord ‘realiter’ geregeld 
wordt benadrukt, ziet een grote meerderheid van de schrijvers weinig tot geen mo-
gelijkheden voor contractuele beïnvloeding van de eigendomsverkrijging. Aange-
nomen wordt dat de clausule alleen effect heeft als sprake is van een ‘werkelijke 
opdracht’, dat wil zeggen dat de leverancier invloed moet hebben op het productie-
proces en het risico moet dragen. Aannemelijk is echter dat in een dergelijk geval 
de leverancier ook zonder uitdrukkelijk beding eigenaar van de nieuwe zaken zou 
zijn geworden.93 De tussenstand is dus nog altijd dat

90 O.K. Brahn, Toelevering van voorwerpen onder eigendomsvoorbehoud bij industriële fabricage 
volgens huidig en komend recht, 1984, p. 12.

91 E.F. Verheul & F.M.J. Verstijlen, Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van 
eigendomsverkrijging (titels 1 en 2); Een pleidooi voor meer continuïteit in het goederenrecht, 
in: Boek 5 BW van de toekomst, Preadvies KNB 2016, p. 98-99, 102, 119-126. Partijen kunnen de 
eigendomstoewijzing wel beïnvloeden door bijvoorbeeld afspraken te maken over wie de finan-
ciële risico’s draagt.

92 Parl. Gesch. Boek 5, p. 1023.
93 De (contractuele) rechtsverhouding tussen partijen bepaalt dus wel wie eigenaar wordt van de 

gevormde zaak, maar dat loopt via het wettelijke criterium van de verkeersopvatting.
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‘voor een daadwerkelijke contractuele afwijking – dat wil zeggen: bepalen dat een an-
der dan degene die het economisch risico draagt en de beslissende invloed uitoefent, 
eigenaar wordt – (…) geen ruimte [bestaat].’94

Ik wil echter niet onbenoemd laten dat vrij recentelijk ook een vraag naar meer 
partijautonomie op het terrein van de zaakseenheid is ontstaan, in verband met 
de ontwikkelingen die beschreven worden onder de noemer ‘circulaire economie’. 
Tot nu toe gaat het daarbij (vooral) om verruiming van de mogelijkheden om de 
natrekking door de grond en de daarmee verenigde gebouwen en werken te kun-
nen voorkomen.95

‘Om ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie ook in goederenrech-
telijke zin te laten gedijen, zou meer ruimte in titel 3 Boek 5 geboden moeten worden 
voor partijautonomie. Daar moet evenwel aan toegevoegd worden dat de kenbaarheid 
van de doorbreking van de natrekking gewaarborgd dient te worden door middel van 
inschrijving in de openbare registers.’96

7 Conclusie

Het goederenrecht is niet doof voor de maatschappelijke noden en de maatschap-
pelijke functie van rechtsfiguren en toont zijn flexibiliteit veelvuldig. Het voelt bij-
na als een aanval op een open deur om te benadrukken dat de partijautonomie in 
het Nederlandse goederenrecht een prominente plaats heeft. Hoewel niet als uit-
gangspunt geldt dat goederenrecht van regelend recht is, is de partijwil bij vrijwel 
geen enkel leerstuk te veronachtzamen.97 Dat is misschien niets nieuws onder de 
zon, maar toch een boodschap. Er mogen ook dingen niet, natuurlijk, maar dat is 
geen unieke karaktertrek van het goederenrecht.

94 E.F. Verheul & F.M.J. Verstijlen, Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van 
eigendomsverkrijging (titels 1 en 2); Een pleidooi voor meer continuïteit in het goederenrecht, 
in: Boek 5 BW van de toekomst, Preadvies KNB 2016, p. 120. Zie voorts J.E. Wichers, Natrekking, 
vermenging en zaaksvorming, diss. Groningen 2002, p. 219-220; T.E. Booms in zijn noot onder 
Gerechtshof Den Haag, 27 oktober 2015, JOR 2016/22; Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/76a en 
78 (met verdere literatuurverwijzingen).

95 Zie art. 5:201 lid 1 BW en de hiervoor in paragraaf 3 genoemde grenzen van de mogelijkheid om 
delen van een bouwwerk door middel van een opstalrecht te verzelfstandigen.

96 Aldus A.J. Mes, H.D. Ploeger & B.A.M. Janssen, Eigendom van onroerende zaken, met name na-
trekking (titels 1 en 3); Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: Boek 5 BW 
van de toekomst, Preadvies KNB 2016, p. 166. Zie verder R. Koolhoven, Worden ‘slimme’ zaken 
in de circulaire economie ook nagetrokken?, WPNR 2018/7194.

97 Deze stelling heb ik natuurlijk in dit preadvies niet ‘bewezen’, maar het valt niet zwaar om de lijst 
onderwerpen waar de partijwil direct kan aangrijpen op goederenrechtelijke rechtsposities uit 
te breiden. Men kan bijvoorbeeld denken aan burenrecht, voorwaardelijke beschikkingen, bezit/
houderschap, zuivering, het object bij de beschikking over een gedeelte van een perceel in het 
platte vlak.
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