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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1: Eigendom van onroerende zaken en 

beperkte genotsrechten  
 

Wat moet je lezen? 

• W.H.M. Reehuis e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, 

Deventer: Kluwer 2019 (hierna: Pitlo) 

- Algemene inleiding (nr. 1 t/m 23) 

- §6.1: Levering van registergoederen (nr. 186 t/m 187) 

- §10.1: Eigendom in het algemeen (= nr. 462 t/m 496);  

- §10.3: Eigendom van onroerende zaken (= nr. 535 t/m 558) 

- §12.1: Beperkte rechten in het algemeen (= nr. 588 t/m 610); 

- §12.3: Erfpacht (= nr. 641-644, 653) §12.4 Opstal (= nr. 666 t/m 671) 

- §12.5 Vruchtgebruik (= nr. 678 t/m 685) 

 

Extra literatuur 

• P.J. van der Plank en M.E, Witting: “Bestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of 

onroerend in de zin van art. 3:4?”, in NTBR, 2014/17 

 

Jurisprudentie 

• HR 15 november 1991, NJ 1993/316 (Dépex/Curatoren) 

• HR 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478, NJ 1998/97 (Portacabin) 

• HR 15 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9136, BNB 2010/80 (Woonark) 

• HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO3644, BNB 2011/83 (Havenkranen) 

• HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0813, BNB 2013/248 

(Warmtekrachtkoppelingsinstallatie) 
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P.J. van der Plank en M.E, Witting: “Bestanddeelvorming op 

grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4?” 

 

Samenvatting:  

In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken om een zaak te laten natrekken met de grond ex 

de indirecte vereniging genoemd in art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW. Zo wordt namelijk de 

strikte toets van bestanddeelvorming op grond van art. 3:4 lid 1 BW omzeild. Dit zorgt voor 

een ‘tweewegenleer’. Van der Plank en Witting pleiten tot eliminatie van de tweewegenleer. 

Zij pleiten ervoor dat bij natrekkingsvragen waarbij één van beide zaken de grond betreft, altijd 

de weg van art. 3:3 jo. 5:20 BW gebruikt dient te worden. Wanneer het gaat om een 

natrekkingsvraag waarbij geen van beiden zaken de grond betreft, staat alleen de weg van art. 

3:4 jo. 5:3 BW open. 

 

1. Het WKK-arrest 

In dit arrest ging het om de vraag of de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) die in een 

kassencomplex was geplaatst als onroerend moest worden aangemerkt. De rechtbank kwam tot 

de conclusie dat op grond van het Portacabin-arrest de WKK als onroerend moet worden 

aangemerkt, nu deze naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Ook 

het hof kwam tot het oordeel dat de WKK als onroerende zaak moet worden aangemerkt. De 

Hoge Raad ging mee met het hof. De Hoge Raad oordeelde dat op grond van art. 3:3 BW de 

WKK duurzaam met de grond was verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met het 

gebouw waarin de WKK is geplaatst. De Hoge Raad beoordeelde dit dus aan de hand van het 

Portacabin-criterium ex art. 3:3 BW. De Hoge Raad heeft niet beoordeeld of de WKK 

bestanddeel was van het kassencomplex ex art. 3:4 BW.  

 

2. Het arrest Dépex/Curatoren 

In het arrest Dépex/Curatoren stond de vraag centraal of een waterdestillatie-inrichting op grond 

van de verkeersopvatting (art. 3:4 lid 1 BW) bestanddeel was geworden van een 

fabrieksgebouw. De Hoge Raad oordeelde dat voor de vraag of de apparatuur en een gebouw 

naar verkeersopvatting tezamen als een zaak moeten worden gezien de volgende aanwijzingen 

gelden:  

1. Zijn het gebouw en de apparatuur in constructief opzicht op elkaar afgestemd?  

2. Moet het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid als fabrieksgebouw, zonder de 

apparatuur als onvoltooid worden beschouwd?  

 

3. Het Portacabin-arrest 

In dit arrest stond de vraag centraal of een portacabin die werd gebruikt als bedrijfsruimte en 

door middel van leidingen was aangesloten op gas, water en elektriciteit, een gebouw was dat 

duurzaam met de grond was verenigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW, zodat deze moest worden 

gekwalificeerd als onroerende zaak. De Hoge Raad oordeelde dat iets ‘duurzaam verenigd kan 

zijn met de grond’ indien het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te 

blijven (bestemmingscriterium).  
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Na dit arrest ontstond de vraag of het bestemmingscriterium ook geldt voor de indirecte 

vereniging van art. 3:3 lid 1 BW, omdat dit artikel bepaalt dat iets ook onroerend kan zijn hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. De vraag was dus of men 

de strikte toets van art. 3:4 lid 1 BW kan omzeilen, door een beroep te doen op art. 3:3 jo. 5:20 

sub e BW te doen, waarvoor een ruimer criterium geldt. Dit wordt de ‘tweewegenleer’ 

genoemd, omdat er twee wegen zijn om iets aan te merken als onroerende zaak.  

 

4. Een nieuwe visie op de verhouding tussen art. 3:3 en 3:4 BW. 

Volgens Van der Plank en Witting moet de tweewegenleer geëlimineerd worden. Zij pleiten 

voor het volgende:  

• Indien het een natrekkingsvraag betreft waarbij één van beide zaken de grond betreft, kiest 

men altijd voor art. 3:3 jo. 5:20 BW.  

• De weg van art. 3:4 jo. 5:3 BW wordt alleen gekozen indien het een natrekkingsvraagstuk 

betreft waarbij geen van beide zaken de grond betreft.  

 

5. Deze visie toegepast op in het verleden gewezen arresten 

• HR Portacabin: of de portacabin onroerend is, dient te worden beantwoord aan de hand van 

art. 3:3 jo. 5:20 BW. Deze uitkomst en wijze van procederen blijft hetzelfde.  

• HR Dépex/Curatoren: de vraag hoe de apparatuur in een gebouw moet worden 

gekwalificeerd moet beantwoord worden aan de hand van art. 3:4 jo. 5:3 BW. Deze 

uitkomst en wijze van procederen blijft hetzelfde.  

• HR WKK: er moest gekeken worden of de installatie een bestanddeel geworden was van 

het complex waarin het was geplaats op grond van art. 3:4 jo. 5:3 BW. Omdat de installatie 

niet in directe verbinding stond met de grond, stond de weg van art. 3:3 jo. 5:20 BW niet 

open. De installatie had geen bestanddeel moeten zijn van het kassencomplex op grond van 

art. 3:4 BW en had dus niet onroerend moeten zijn.  

• HR Havenkranen: de havenkranen stonden niet in een rechtstreekse verbinding met de 

grond (ze stonden namelijk in verbinding met de rails). Volgens de leer van Van der Plank 

en Witting zou eerst beoordeeld moeten worden of de rail en onroerende zaak is. Daarna 

zou beoordeeld moeten worden of de havenkranen en de rail op basis van art. 3:4 BW 

bestanddelen van elkaar zijn. De uitkomst in het Havenkranen-arrest zou met toepassing 

van hun visie hetzelfde zijn, maar de weg ernaartoe zou anders zijn.  

 

6. De indirecte vereniging van art. 3:3 BW 

Volgens Van der Plank en Witting heeft de indirecte vereniging genoemd in art. 3:3 BW wel 

degelijk een functie. De indirecte vereniging genoemd in art. 5:20 lid 1 sub e BW is echter ten 

onrechte opgenomen.  

 

7. De verkeersopvatting van art. 3:4 lid 1 BW 

Volgens de visie van Van der Plank en Witting moet dus wanneer de zaak niet direct verbonden 

is met de grond, moet eerst beoordeeld worden of hetgeen wel is verbonden met de grond, op 

grond van art. 3:3 beoordeeld worden of dat onroerend is. De vervolgstap is dan om te toetsen 
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of hetgeen wat wel verbonden is met de grond, een bestanddeel is van ‘de zaak’ op grond van 

art. 3:4 lid 1 BW.  

 

8. Conclusie 

Volgens Van der Plank en Witting is de tweewegenleer erg onwenselijk. Deze kan echter 

geëlimineerd worden middels het volgen van hun visie. Zij pleiten ervoor dat bij 

natrekkingsvragen waarbij één van beide zaken de grond betreft, altijd de weg van art. 3:3 jo. 

5:20 BW wordt gevolgd. De route van art. 3:4 jo. 5:3 BW ziet dan alleen op 

natrekkingsvraagstukken waarbij geen van beide zaken de grond betreft.  

 


