
De wijze van overgang van vergunningen

HR 9 april 2004, NJ 2004, 331, JOR 2004, 181, AB 2004, 328, JB 2004, 201 
(visdocumenten)

Overgang en overdracht van vergunningen; faillissement; verhouding tussen
publiek- en privaatrecht

1 Inleiding

Een vergunning kan omschreven worden als een beschikking van een
bestuursorgaan die iets toestaat wat tevoren niet geoorloofd was.1 Dit begrip
vergunning (in ruime zin) omvat vergunningen (in enge zin), concessies,
ontheffingen en vrijstellingen. Een vergunning (hierna: in ruime zin) ont-
leent zijn bestaan aan regelgeving van publiekrechtelijke aard en is dan ook
primair een publiekrechtelijke rechtsfiguur. Ook in het privaatrecht heeft de
vergunning echter een plaats verworven. Grondslag voor de toepassing van
het privaatrecht is de erkenning van vergunningen als vermogensrecht in
de zin van artikel 3:6 BW. Volgens vaste jurisprudentie kan een vergunning
als vermogensrecht worden aangemerkt indien zij voor de vergunninghou-
der een zekere ‘geldswaarde’ vertegenwoordigt; overdraagbaarheid van de
vergunning is niet vereist.2

Dat een vergunning een vermogensrecht is in de zin van artikel 3:6 BW, bete-
kent niet dat het privaatrecht integraal op deze vergunning kan worden toe-
gepast. In veel gevallen blijkt het publiekrecht namelijk aan de toepassing
van privaatrechtelijke rechtsfiguren in de weg te staan. De toepassing van
het privaatrecht op vergunningen is echter slechts in een beperkt aantal
gevallen expliciet in de wet geregeld.3 Hierdoor bestaat er met name ten
aanzien van de overgang van vergunningen al langere tijd onzekerheid. Met
het visdocumenten-arrest lijkt deze onzekerheid nu voor een deel te zijn
weggenomen. De Hoge Raad heeft echter vastgehouden aan het onder-
scheid tussen de overgang van een vergunning in de ‘privaatrechtelijke ver-
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1 Zie bijvoorbeeld C.L. Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, Deventer: Kluwer 2003, p. 3-4 en
Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, twaalfde druk, Den Haag
2002, p. 187 e.v.

2 Zie bijvoorbeeld HR 27 februari 1942, NJ 1942, 350 (teeltvergunning); HR 3 juni 1954, NJ 1954, 380
en HR 13 februari 1963, BNB 1963, 86.

3 Zie hierover uitgebreid Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, die overigens ook een helder
overzicht geeft van de verschillende publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de overgang
van vergunningen.
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houdingen’ en de wijziging van de ‘publiekrechtelijke rechtstoestand’; hier-
door is de materie nog steeds onnodig gecompliceerd.

2 Feiten en procesverloop

In een onderhandse akte van 1 oktober 1993 is vermeld dat M. een aantal
vergunningen verkocht heeft aan Agin Holding B.V. (hierna: Agin) voor
een bedrag van ƒ 226.762,24 en dat deze vergunningen door M. aan Agin
zijn overgedragen. De genoemde vergunningen omvatten een visserij-
licentie, een tong- en een scholcontingent, een garnalenvergunning en
een vergunning om te vissen binnen de twaalf-mijls-zone (hierna: de vis-
documenten). Omdat de visdocumenten op 1 oktober 1993 nog op naam
van M. stonden, heeft M. in de genoemde akte verklaard alle medewerking
te zullen verlenen aan een wijziging van de tenaamstelling. Korte tijd
later heeft M. ter uitvoering van de overeenkomst aan het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verzocht de toekenning van de over-
gedragen licentie en contingenten aan te houden voor een nader door
Agin aan te wijzen vissersvaartuig. Toen M. op 17 januari 1996 failliet werd
verklaard, stonden de visdocumenten echter nog steeds op naam van M.
De curator van M. heeft de visdocumenten daarom verkocht aan een
derde.
Agin heeft geprobeerd om de uitvoering van de door de curator gesloten
koopovereenkomst door middel van een kort geding te beletten. De voor-
zieningenrechter heeft de vordering van Agin echter afgewezen. Agin is
vervolgens een bodemprocedure begonnen waarin hij van de curator een
schadevergoeding vorderde van ƒ 400.000. Volgens Agin had de curator
onrechtmatig jegens hem gehandeld door de visdocumenten, die aan hem
in eigendom toebehoorden, te verkopen aan een derde. De curator vorder-
de daarop in reconventie een verklaring voor recht dat de visdocumenten
tot de faillissementsboedel van M. behoorden. Volgens de curator waren
de visdocumenten niet rechtsgeldig aan Agin overgedragen. De documen-
ten zouden derhalve door hem als curator rechtsgeldig zijn verkocht en
overgedragen aan een derde.
De vordering van Agin is zowel in eerste als in tweede instantie afgewe-
zen. Volgens het Hof had de rechtbank met juistheid overwogen dat de

‘[…] vergunningen “andere rechten” zijn zoals bedoeld in artikel 3:83,
lid 3, BW en derhalve slechts op de voet van Titel 4, afdeling 2 van Boek
3 BW overdraagbaar zijn wanneer de wet dit bepaalt. Onder wet dient
te worden verstaan wet in formele zin en aangezien er geen sprake is
van een dergelijke wettelijke bepaling met betrekking tot deze ver-
gunningen, zijn zij niet overdraagbaar. Niettemin verzet het stelsel
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van de wet zich er niet tegen dat een privaatrechtelijke overeenkomst
ertoe strekt dat het recht op een door de overheid verleende vergun-
ning overgaat op een ander en derhalve een publiekrechtelijk gevolg
heeft. Zolang dit publiekrechtelijke gevolg nog niet is geëffectueerd
blijft de oorspronkelijke vergunninghouder rechthebbende.’

Aangezien de visdocumenten op de faillissementsdatum nog op naam
van M. stonden, behoorden zij volgens het Hof tot de faillissementsboedel
van M. De curator had derhalve niet onrechtmatig gehandeld door de vis-
documenten in het belang van de boedel te gelde te maken.

3 Hoge Raad

In cassatie bestrijdt Agin het oordeel van het Hof dat M. ten tijde van de
faillietverklaring rechthebbende was ten aanzien van de visdocumenten.
Agin beroept zich hierbij op het arrest Dircks/Dircks.4 In dit arrest heeft de
Hoge Raad volgens Agin beslist dat de privaatrechtelijke verhoudingen
beslissend zijn voor de vraag of vergunningen zijn overgegaan, en dus niet
de publiekrechtelijke. Bepaald zou zijn dat het enkele feit dat de vergun-
ning op naam van de verkoper was blijven staan, er niet aan in de weg
stond dat die vergunning privaatrechtelijk aan de koper toekwam. Dit
laatste deed zich volgens Agin ook in de onderhavige zaak voor: de visdo-
cumenten zouden in de privaatrechtelijke verhoudingen rechtsgeldig zijn
overgedragen, maar de wijziging van de tenaamstelling zou – vanwege
een beslaglegging5 – niet vóór de datum van het faillissement van M. zijn
gerealiseerd. Anders dan het Hof had aangenomen, zouden de visdocu-
menten dus wel degelijk tot het vermogen van Agin zijn gaan behoren.
Ook in cassatie krijgt Agin nul op het rekest. De Hoge Raad overweegt,
onder verwijzing naar het arrest Dircks/Dircks, het volgende:

‘In het zojuist genoemde arrest van de Hoge Raad is niet beslist dat,
zoals de klacht inhoudt, de privaatrechtelijke verhoudingen beslissend
zouden zijn voor de vraag of vergunningen zijn overgegaan, en dus
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4 HR 16 mei 1997, NJ 1998, 238 (Dircks/Dircks).
5 De litigieuze visdocumenten waren – naar het Hof had vastgesteld – niet overdraagbaar in de

zin van afdeling 3.4.2 BW. Uit HR 27 februari 1942, NJ 1942, 350 (teeltvergunning) blijkt dat niet-
overdraagbare vergunningen niet vatbaar zijn voor verhaalsbeslag door individuele schuld-
eisers. Wellicht hebben partijen in de onderhavige procedure dus ten onrechte aangenomen dat
de tenaamstelling van de visdocumenten na de beslaglegging niet kon worden gewijzigd. In
cassatie komt deze kwestie verder niet aan de orde. Uit het genoemde arrest blijkt overigens
eveneens dat de niet-overdraagbaarheid van een vergunning niet betekent dat deze vergunning
niet onder het faillissementsbeslag kan vallen; het faillissementsbeslag omvat – aldus de Hoge
Raad – ingevolge art. 20 Fw immers het gehele vermogen van de gefailleerde.
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niet de publiekrechtelijke. In het arrest is, voorzover voor de beoorde-
ling van de klacht van belang, beslist dat in een geval waarin het ver-
gunningverlenende bestuursorgaan het beleid voert dat de tenaam-
stelling van de vergunning wordt aangepast aan wijzigingen die zich in de
privaatrechtelijke verhoudingen voordoen, van de bij die privaatrechte-
lijke verhouding betrokken partijen kan worden verlangd dat zij aan een
wijziging van de tenaamstelling meewerken, indien zij daartoe op grond
van die privaatrechtelijke verhoudingen verplicht zijn. Daarin ligt besloten
dat eerst door wijziging van de tenaamstelling van de vergunning door het
betrokken bestuursorgaan […] de publiekrechtelijke rechtstoestand door
het bestuursorgaan wordt aangepast aan de inmiddels geldende privaat-
rechtelijke verhoudingen.’

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad wat een en ander voor gevolgen heeft voor
een faillissementssituatie als de onderhavige:

‘Uit dit een en ander moet, mede gelet op de strekking van art. 35 lid 1 Fw,
worden afgeleid dat voor de beantwoording van de vraag of de aan een
vergunning verbonden rechten in de faillissementsboedel vallen, niet
beslissend is of zich vóór het faillissement een wijziging in de privaatrech-
telijke verhoudingen heeft voorgedaan, maar of op de faillissementsda-
tum die wijziging door aanpassing van de tenaamstelling van de vergun-
ning langs publiekrechtelijke weg is geëffectueerd. Nu in het onderhavige
geval de verkoop van de visdocumenten […] ten tijde van de faillietverkla-
ring niet was gevolgd door een wijziging van de tenaamstelling van die
visdocumenten langs publiekrechtelijke weg, heeft het hof met juistheid
geoordeeld dat de aan de visdocumenten verbonden rechten in de faillis-
sementsboedel vielen en niet tot het vermogen van Agin zijn gaan beho-
ren.’

De Hoge Raad verwerpt vervolgens het cassatieberoep. Agin rest slechts een
vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie dan wel een vordering
uit hoofde van ontbinding van de koopovereenkomst. Deze vordering dient als
concurrente schuldvordering ter verificatie te worden aangemeld (art. 37a Fw).

4 Dircks/Dircks en artikel 3:83 lid 3 BW

Met het bovenstaande oordeel heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan
de discussie die ontstaan was naar aanleiding van het arrest
Dircks/Dircks.6 Dit laatstgenoemde arrest, dat in de literatuur wel is aan-
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6 HR 16 mei 1997, NJ 1998, 238 (Dircks/Dircks).
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geduid als ‘juridische acrobatiek voor fijnproevers’,7 is ‘moeilijk leesbaar’;
het bleek dan ook voor meerderlei uitleg vatbaar te zijn.
Kijken we nu eerst kort naar de casus van Dircks/Dircks. Onderwerp van
geschil was een vergunning tot exploitatie van een benzinestation die in
1970 door Rijkswaterstaat verleend was aan Gijsbert Dircks. In 1973 was
deze Gijsbert Dircks met zijn dochter Johanna Dircks een v.o.f. aangegaan
tot het gezamenlijk exploiteren van het betreffende benzinestation. De
vergunning werd hierbij, naar het Hof had vastgesteld en in cassatie niet
werd bestreden, ingebracht in de v.o.f. Enige tijd later is in het vennoot-
schapscontract een verblijvensbeding opgenomen op grond waarvan bij
overlijden van een van de vennoten, de activa van de vennootschap zou-
den verblijven aan de andere vennoot. Deze andere vennoot zou gerech-
tigd zijn het bedrijf alleen voort te zetten. De erfgenamen van de overle-
den vennoot zouden slechts recht hebben op de uitkering van een
geldsom. In 1984 kwam Gijsbert Dircks te overlijden. Johanna meende dat
zij nu als enige gerechtigd was tot de vergunning. De overige erven Dircks
(hierna: Dircks c.s.) stelden zich echter op het standpunt dat zij als erfge-
namen van Gijsbert Dircks evenals Johanna rechten op de vergunning
konden doen gelden.
De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk ‘dat het enkele feit dat de vergunning
op naam van Gijsbert Dircks is blijven staan, niet eraan in de weg staat dat
die vergunning – als gevolg van het feit dat zij in de vennootschap is inge-
bracht en vervolgens het verblijvensbeding van toepassing is gekomen –
privaatrechtelijk aan de vennootschap en daarna aan Johanna Dircks toe-
kwam’. Dit feit behoefde volgens de Hoge Raad ‘het Hof er immers niet van
te weerhouden aan te nemen dat het desbetreffende recht in elk geval in
die zin is overgegaan op Johanna Dircks dat Dircks c.s. daardoor jegens
haar verplicht werden aan een verzoek tot wijziging van de tenaamstel-
ling als door haar verlangd mee te werken […]’. De Hoge Raad vervolgde:

‘Aan een overgang van deze aard en met deze gevolgen staat ook de
regel die thans is opgenomen in art. 3:83 lid 3 BW niet in de weg, nu
naar ’s Hofs kennelijk oordeel […] de aard van de vergunning mee-
brengt dat de privaatrechtelijke verhoudingen aan de zijde van de ver-
gunninghouder beslissend zijn voor de vraag aan wie de vergunning
toekomt. Immers in een dergelijk geval past het in het stelsel van de
wet om aan te nemen dat het recht tot gebruik van de vergunning als
gevolg van inbreng in een vennootschap, onderscheidenlijk de toepas-
sing van een verblijvensbeding met voormelde gevolgen op een ander
kan overgaan.’
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7 Zie Th.C.J.A. van Engelen, Overdraagbaarheid van ‘alle rechten’. Wetswijziging mogelijk in aan-
tocht?!, NJB 2001, p. 338.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



De bovenstaande rechtsoverwegingen zijn in de literatuur betrokken in de
discussie over de betekenis van artikel 3:83 lid 3 BW. Artikel 3:83 BW geeft
een algemene regeling over de overdraagbaarheid van vermogensrechten.
Op grond van het eerste lid zijn eigendom, beperkte rechten en vorde-
ringsrechten overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich
tegen overdracht verzet. Het derde lid bepaalt: ‘Alle andere rechten zijn
slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.’ Dit laatste geldt dus
ook voor vergunningen die een vermogensrecht zijn in de zin van artikel
3:6 BW; zij zijn slechts overdraagbaar ‘wanneer de wet dit bepaalt’.
Deze laatste woorden mogen volgens sommigen gezien Dircks/Dircks
ruim worden uitgelegd. Uit Dircks/Dircks zou blijken dat voor overdraag-
baarheid van een vergunning geen uitdrukkelijke wettelijke bepaling ver-
eist is; voldoende zou zijn dat de overdracht van de vergunning past in het
stelsel van de wet.8 Anderen hebben hiertegen ingebracht dat artikel 3:83
lid 3 BW gezien haar strekking en haar bewoordingen restrictief moet wor-
den geïnterpreteerd. Overdracht van een vergunning zou volgens deze
auteurs slechts mogelijk zijn indien een wet (in formele zin) hiertoe een
uitdrukkelijke indicatie geeft. Het arrest Dircks/Dircks zou geen grondslag
bieden voor een andere interpretatie.9

Uit het visdocumenten-arrest blijkt nu dat Dircks/Dircks inderdaad niet zo
ruim mag worden geïnterpreteerd. Uit Dircks/Dircks blijkt volgens de
Hoge Raad slechts – kort gezegd – dat van de bij een privaatrechtelijke
rechtsverhouding betrokken partijen verlangd kan worden dat zij mee-
werken aan een wijziging van de tenaamstelling van een vergunning,
indien zij daartoe op grond van die privaatrechtelijke rechtsverhouding
verplicht zijn. De vraag of voor overdraagbaarheid van ‘andere rechten’ in
de zin van artikel 3:83 lid 3 BW een expliciete wettelijke grondslag is ver-
eist, wordt door de Hoge Raad ook in het visdocumenten-arrest niet beant-
woord. Of de overdraagbaarheid van ‘andere rechten’ ook kan volgen uit
het stelsel van de wet, is dus nog steeds niet duidelijk.10
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8 Zie bijvoorbeeld Rapport van de MDW-werkgroep verhandelbare rechten, Verhandelbare rechten,
Den Haag 1999, p. 25; T.A. van Kampen, De handel en wandel binnen het publiekrecht.
Verhandelbaarheid van publiekrechtelijke rechten, NJB 2001, p. 344-345; B. Wessels (bew.)/N.J.
Polak, Insolventierecht, II, Gevolgen van faillietverklaring (1), Deventer: Kluwer 2000, par. 2101;
Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, 2001, nr. 101 en W. Snijders, De openheid van het ver-
mogensrecht. Van syndicaatszekerheden, domeinnamen en nieuwe contractsvormen, in: S.C.J.J.
Kortmann, Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Deventer: Kluwer 2002, p. 42-43.

9 Zie met name Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 221-225 en P.J.J. van Buuren & C.L. Knijff,
Overgang van vergunningen, in: P.J.J. van Buuren e.a., De notaris en/in het bestuursrecht (pread-
viezen voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Lelystad: Koninklijke Vermande 2001,
p. 23-25.

10 Zie in dit verband recentelijk nog W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht, WPNR
6607, 6608 (2005), p. 79-85 en 94-102. Volgens Snijders dient art. 3:83 lid 3 BW dusdanig geïnterpre-
teerd te worden dat in gevallen waarin een privaatrechtelijke regeling over levering van een ver-
gunning ontbreekt, deze levering plaats kan vinden door een wijziging van de tenaamstelling.
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Ook wanneer artikel 3:83 lid 3 BW ruim geïnterpreteerd zou mogen wor-
den, zijn veel vergunningen echter nog steeds niet overdraagbaar.
Overdraagbaarheid op grond van het stelsel van de wet zou gezien het
belang van de rechtszekerheid immers slechts in een beperkt aantal geval-
len kunnen worden aangenomen. Hierbij zij erop gewezen dat overdraag-
baarheid van een vergunning meebrengt dat deze vergunning in beginsel
ook bezwaard kan worden met beperkte rechten (art. 3:81 lid 1 BW). Voorts
kan worden opgemerkt dat veel vergunningen niet verleend worden op
grond van een wet in formele zin, maar op grond van regelgeving van
lagere orde. Indien er voor de overdraagbaarheid van een dergelijke ver-
gunning geen aanknopingspunten bestaan in een wet in formele zin, kan
overdraagbaarheid op grond van het stelsel van de wet mijns inziens niet
worden aangenomen. Dit betekent overigens niet dat deze vergunningen
niet kunnen overgaan op een derde. Naast overdracht in de zin van afde-
ling 3.4.2 BW bestaan er namelijk nog verschillende andere wijzen van
overgang van vergunningen.

5 Vier wijzen van overgang

In de literatuur worden vier wijzen van overgang van vergunningen
onderscheiden. Naast overdracht in de zin van afdeling 3.4.2 BW gaat het
om overgang van rechtswege, overgang door wijziging van de tenaamstel-
ling en oneigenlijke overgang.
Overgang van rechtswege houdt in dat een vergunning van rechtswege 
– dus zonder tussenkomst van het bevoegde gezag – gaat gelden voor een
ander dan degene aan wie de vergunning aanvankelijk was verleend.11

Deze wijze van overgang doet zich onder meer voor bij vergunningen die
verleend zijn ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Op grond van artikel
8.20 lid 1 Wm geldt een voor een inrichting verleende vergunning ‘voor
ieder die de inrichting drijft’. Behoudens de uitzonderingen van artikel
8.20 lid 3 Wm gaat een Wm-vergunning derhalve van rechtswege over op
ieder die de hoedanigheid van ‘drijver’ van de betreffende inrichting ver-
krijgt.
Overgang door wijziging van de tenaamstelling houdt in dat een vergun-
ning overgaat door een besluit van het bevoegde bestuursorgaan om de
vergunning op naam van een ander te stellen.12 Een voorbeeld van deze
wijze van overgang is te vinden in het visdocumenten-arrest; hierin werd
immers aangenomen dat de visdocumenten pas tot het vermogen van de
koper gingen behoren op het moment dat zij door een besluit van het
bevoegde bestuursorgaan op diens naam werden gesteld. Oneigenlijke
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11 Zie Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 183-187.
12 Zie Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 187-189.
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overgang ten slotte vindt plaats wanneer – met het oog op een bepaalde
rechtsbetrekking tussen de vergunninghouder en een derde – de vergun-
ning van de oorspronkelijke vergunninghouder wordt ingetrokken en
deze derde een nieuwe vergunning met nagenoeg gelijke inhoud wordt
verleend.13

Voor veel vergunningen bestaat er geen expliciete regeling omtrent de
mogelijkheid en de wijze van overgang. Aangenomen wordt dat het al dan
niet bestaan van de mogelijkheid tot overgang in deze gevallen afhangt
van de aard van de vergunning.14 Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tus-
sen persoonsgebonden en zaaksgebonden vergunningen.
Persoonsgebonden vergunningen zijn vergunningen waarbij de verlening
uitsluitend of in hoge mate afhankelijk is van de persoon van de beoogde
vergunninghouder. Zaaksgebonden vergunningen zijn vergunningen
waarvan de werking betrekking heeft op een bepaald object en waarbij de
persoon van de vergunninghouder geen enkele of slechts een onderge-
schikte rol speelt. Beide soorten vergunningen zijn uiteraard niet strikt
van elkaar te scheiden. Veel vergunningen worden gekenmerkt door een
mengeling van persoons- en zaaksgebonden elementen.
Persoonsgebonden vergunningen zijn naar hun aard niet vatbaar voor
overgang. Voor zaaksgebonden vergunningen wordt echter aangenomen
dat zij kunnen overgaan op een derde, ook wanneer een wettelijke rege-
ling hieromtrent ontbreekt. Knijff heeft in haar proefschrift verdedigd dat
overgang van deze vergunningen plaats dient te vinden door wijziging
van de tenaamstelling.15 Deze bevoegdheid tot wijziging van de tenaam-
stelling ligt volgens Knijff besloten in de bevoegdheid tot verlening van de
vergunning. Dit lijkt mij een bevredigende oplossing. Op deze wijze wordt
immers voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de vraag wie als
vergunninghouder moet worden aangemerkt; de tenaamstelling van de
vergunning is in deze gevallen beslissend.

Opvallend is dat de Hoge Raad in het visdocumenten-arrest, na eerst de inge-
volge het arrest Dircks/Dircks vereiste herstelwerkzaamheden te hebben ver-
richt, (weer) een algemene rechtsregel lijkt te formuleren die bezwaarlijk kan
worden aanvaard. Volgens de Hoge Raad is 
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13 Zie Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 191.
14 Zie onder andere H.J. Simon, Rechtsopvolging in administratieve betrekkingen, Gst. 6851 (1988),

p. 97-101; Rapport van de MDW-werkgroep verhandelbare rechten, Verhandelbare rechten, p. 27
e.v.; Van Kampen, De handel en wandel binnen het publiekrecht, p. 341-342; Van Buuren & Knijff,
Overgang van vergunningen, p. 20-22 en Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 131-135.

15 Zie Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen, p. 138-139. Vgl. Vzngr. Rb. Arnhem 15 juli 2003, JB
2004, 36.
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‘voor de beantwoording van de vraag of de aan een vergunning verbon-
den rechten in de faillissementsboedel vallen, niet beslissend […] of zich
vóór het faillissement een wijziging in de privaatrechtelijke verhoudin-
gen heeft voorgedaan, maar of op de faillissementsdatum die wijziging
door aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning langs
publiekrechtelijke weg is geëffectueerd’.

Strikt genomen betekent dit dat vergunningen slechts kunnen overgaan
door wijziging van de tenaamstelling. Dit kan gezien bijvoorbeeld het eer-
der genoemde artikel 8.20 lid 1 Wm, op grond waarvan een Wm-vergun-
ning van rechtswege kan overgaan, niet juist zijn. De weergegeven rechts-
overweging zal dan ook restrictief moeten worden geïnterpreteerd,
bijvoorbeeld door aan te nemen dat zij slechts betrekking heeft op vergun-
ningen als die uit het visdocumenten-arrest.16

6 Formele en materiële overgang

Overgang van een vergunning anders dan door overdracht in de zin van
afdeling 3.4.2 BW is niet altijd ook een overgang onder bijzondere titel.
Artikel 3:80 lid 3 BW bepaalt immers: ‘Men verkrijgt goederen onder bijzon-
dere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op
de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijze van rechtsverkrij-
ging.’ In de parlementaire geschiedenis wordt hierover opgemerkt dat wij-
zen van eigendomsverkrijging en -verlies niet alleen rechtstreeks, maar
ook indirect uit de wet mogen worden afgeleid.17 Verdedigbaar lijkt echter
dat deze ruime interpretatie alleen geldt voor originaire en niet tevens voor
derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging. Of de mogelijkheid tot over-
gang van een vergunning onder bijzondere titel ook kan worden afgeleid
uit het stelsel van de wet, valt dus te betwijfelen.
Nemen we als voorbeeld een vergunning die verleend is op grond van een
gemeentelijke verordening en die gezien haar aard overgaat door wijziging
van de tenaamstelling. Wanneer er voor de overgang van deze vergunning
geen enkel aanknopingspunt bestaat in een wet in formele zin, kan er van
overgang onder bijzondere titel mijns inziens geen sprake zijn.
Aangenomen moet worden dat er bij overgang van deze vergunning dan
ook geen derivatieve, maar een originaire rechtsverkrijging plaatsvindt. De
verkrijger van de vergunning ontleent zijn recht dus niet aan een rechts-
voorganger; hij verkrijgt een nieuw recht dat ontstaat door het besluit tot
wijziging van de tenaamstelling. Zuiver formeel beschouwd is er in dit
geval dan ook helemaal geen sprake van overgang. Materieel gezien ech-
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16 Vgl. Van Buuren in zijn noot onder HR 9 april 2004, AB 2004, 328 (visdocumenten).
17 Zie Parl. Gesch. Boek 5, M.O., p. 17.
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ter wel; de vergunning van de nieuwe vergunninghouder komt inhoude-
lijk namelijk overeen met de vergunning van de voormalige vergunning-
houder.18 Het feit dat er hier sprake is van een originaire wijze van rechts-
verkrijging lijkt overigens geen ingrijpende rechtsgevolgen te hebben.
Verkrijging van de vergunning onder de last van een beperkt recht was
namelijk reeds uitgesloten omdat beperkte rechten blijkens artikel 3:81 lid
1 BW slechts gevestigd kunnen worden op voor overdracht vatbare rech-
ten.

7 Publiekrecht versus privaatrecht?

De overgang (hierna: in materiële zin) van een vergunning kan zowel
beschouwd worden vanuit een publiekrechtelijk als vanuit een privaat-
rechtelijk oogpunt. Betekent dit dan ook dat er zowel een ‘publiekrechte-
lijke’ als een ‘privaatrechtelijke’ overgang van vergunningen bestaat? De
jurisprudentie van de Hoge Raad wijst inderdaad in deze richting. Zo lezen
we in het Dircks/Dircks-arrest dat ‘het enkele feit dat de vergunning op
naam van Gijsbert Dircks is blijven staan, niet eraan in de weg staat dat
die vergunning […] privaatrechtelijk aan de vennootschap en daarna aan
Johanna Dircks toekwam [cursivering van mij, AS].’ Dit feit behoefde vol-
gens de Hoge Raad het Hof er ‘niet van te weerhouden aan te nemen dat
het desbetreffende recht in elk geval in die zin is overgegaan op Johanna
Dircks dat Dircks c.s. daardoor jegens haar verplicht werden aan een ver-
zoek tot wijziging van de tenaamstelling […] mee te werken […] [cursive-
ring van mij, AS].’ En in het visdocumenten-arrest lezen we ‘dat eerst door
de wijziging van de tenaamstelling van de vergunning door het betrokken
bestuursorgaan […] de publiekrechtelijke rechtstoestand door het bestuurs-
orgaan wordt aangepast aan de inmiddels geldende privaatrechtelijke ver-
houdingen [cursivering van mij, AS].’ De Hoge Raad maakt dus een onder-
scheid tussen de wijziging van de ‘publiekrechtelijke rechtstoestand’ en
de overgang van de vergunning in de ‘privaatrechtelijke verhoudingen’. En
wat belangrijker is: deze beide hoeven kennelijk niet met elkaar samen te
vallen.
Wanneer men – zoals de Hoge Raad – bij de overgang van vergunningen
onderscheid maakt tussen de ‘publiekrechtelijke rechtstoestand’ en de
‘geldende privaatrechtelijke verhoudingen’, lijkt het voor de hand te lig-
gen om in geval van faillissement deze laatste de doorslag te laten geven.
De Hoge Raad oordeelt echter anders; uit het visdocumenten-arrest blijkt
dat ‘voor de beantwoording van de vraag of de aan een vergunning ver-
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18 Zie over het onderscheid tussen formele en materiële overgang reeds L.G. van Reijen, De over-
gang van rechten en verplichtingen uit administratieve rechtsbetrekkingen (preadvies voor de
Vereniging voor Administratief Recht 1958), Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1958, p. 69-71.
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bonden rechten in de faillissementsboedel vallen, niet beslissend is of zich
vóór het faillissement een wijziging in de privaatrechtelijke verhoudin-
gen heeft voorgedaan, maar of op de faillissementsdatum die wijziging
door aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning langs publiek-
rechtelijke weg is geëffectueerd.’ Dat de vergunning ‘in de privaatrechte-
lijke verhoudingen’ aan Agin ‘toekwam’, betekende in feite dus slechts dat
M. (obligatoir) verplicht was om medewerking te verlenen aan de wijzi-
ging van de tenaamstelling. Hieruit volgt echter dat M., tot op het moment
waarop de tenaamstelling zou worden gewijzigd, niet alleen ‘publiekrech-
telijk’ maar óók in de ‘privaatrechtelijke verhoudingen’ als vergunning-
houder moest worden aangemerkt.
Nu de vergunninghouder in de ‘publiekrechtelijke rechtsverhoudingen’
en de vergunninghouder in de ‘privaatrechtelijke rechtsverhoudingen’
een en dezelfde persoon is, zou men er goed aan doen om deze ‘twee
wegen-terminologie’ te verlaten. Voor twee afzonderlijke wijzen van over-
gang van vergunningen is geen plaats. Dat is ook logisch: het vermogens-
recht van de vergunninghouder bestaat immers uit zijn publiekrechtelijke
uitzonderingspositie. Een overgang van een vergunning in de privaatrech-
telijke verhoudingen die niet gepaard gaat met een wijziging van de
publiekrechtelijke rechtstoestand, is – zoals Agin in de visdocumenten-
zaak heeft ondervonden – dan ook niets anders dan een lege dop.19

Het bovenstaande betekent overigens niet dat publiekrecht en privaat-
recht altijd in alle opzichten met elkaar in de pas lopen. In bepaalde geval-
len kan een vergunning namelijk overgaan op een derde zonder dat een
wijziging van de tenaamstelling plaatsvindt. Dit doet zich bijvoorbeeld
voor bij overgang onder algemene titel van (voor overdracht vatbare)
emissierechten in de zin van hoofdstuk 16 Wet milieubeheer (Wm). Door
de rechtsopvolging onder algemene titel gaan de emissierechten van
rechtswege over naar het vermogen van de verkrijger. De overgang van
rechtswege werkt echter pas jegens derden nadat deze in het emissierech-
tenregister is geregistreerd (art. 16.41 lid 3 Wm).20 Dat het emissierechten-
register nog niet is aangepast, betekent echter niet dat de emissierechten
‘publiekrechtelijk’ nog niet tot het vermogen van de verkrijger behoren.
Vanaf het tijdstip van de opvolging onder algemene titel behoren de emis-
sierechten zowel ‘privaatrechtelijk’ als ‘publiekrechtelijk’ toe aan de ver-
krijger. Dit neemt uiteraard niet weg dat de verkrijger er goed aan zou
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19 Vgl. Van Engelen, Overdraagbaarheid van ‘alle rechten’, p. 335-336.
20 Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld ook voor bij de levering van een aandeel in een NV

of BV. Deze levering geldt van rechtswege tegenover de vennootschap; de aan het aandeel ver-
bonden rechten kunnen in beginsel echter pas worden uitgeoefend nadat daartoe een akte is
betekend of de vennootschap de levering heeft erkend (art. 2:86a lid 1, 196a lid 1 BW).
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doen om de overgang van de emissierechten alsnog in het emissierech-
tenregister te laten registreren.

8 Tot slot

Met het visdocumenten-arrest heeft de Hoge Raad de onduidelijkheid
omtrent de betekenis van het arrest Dircks/Dircks weggenomen. Toch
bestaat er ten aanzien van de overgang van vergunningen nog veel ondui-
delijkheid. Zo heeft de Hoge Raad ook deze keer geen uitsluitsel gegeven
over de betekenis van artikel 3:83 lid 3 BW. Onduidelijk is ook wanneer een
vergunning vatbaar is voor overgang onder bijzondere titel. Verder is het
door de Hoge Raad gehanteerde onderscheid tussen de overgang van een
vergunning in de ‘privaatrechtelijke verhoudingen’ en de wijziging van de
‘publiekrechtelijke rechtstoestand’ een bron van verwarring. Anders dan
dit onderscheid suggereert, is er in feite slechts sprake van één overgang,
en wel een overgang met zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke
rechtsgevolgen. Men zou er dan ook goed aan doen om het genoemde
onderscheid te laten varen.
Verschillende auteurs hebben de wetgever reeds de suggestie gedaan een
algemene wettelijke regeling te treffen inzake de overgang van vergun-
ningen.21 Een regeling in de Awb lijkt daarbij het meest voor de hand te
liggen; zo zou de Awb een goede plaats zijn om de overgang van vergun-
ningen onder bijzondere titel van een algemene formeel wettelijke grond-
slag te voorzien.

A.A.J. Smelt*
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21 Zie onder andere het Rapport van de MDW-werkgroep verhandelbare rechten, Verhandelbare
rechten, p. 70 e.v.; Simon, Rechtsopvolging in administratieve betrekkingen, p. 101; Van Kampen,
De handel en wandel binnen het publiekrecht, p. 345; L.C.A. Verstappen, Overdracht onder alge-
mene titel, in: Onderneming en overdracht onder algemene titel (preadvies van de Vereeniging
‘Handelsrecht’ 2002), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002, p. 131-134; Knijff, Rechtsopvolging bij
vergunningen, p. 291-309 en M. Scheltema, Overdracht van vergunningen: een verwaarloosd
belang, Stcrt. 2003, nr. 255, p. 5.

* Promovendus vakgroep privaatrecht en notarieel recht RUG en juridisch medewerker bij een
advocatenkantoor te Amsterdam.
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