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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.  

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Lees hier meer over de Slim Academy 

app: https://slimacademy.nl/slimacademy-app/. Daarnaast is onze studiehulp op papier beschikbaar. De 

Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje worden 

verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF 

beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt 

printen.  

 

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.  

 

 

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.  

  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/slimacademy-app/
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Week 1: Eigendom van onroerende zaken, 

beperkte genotsrechten en overdracht onder 

voorbehoud van een beperkt recht 
 

Wat moet je lezen? 

• Pitlo/Reehuis & Heisterkamp (hierna: Pitlo) 

o Hoofdstuk 1: Roeren/onroerend (nr. 10 t/m 14, 26 en 27) 

o Hoofdstuk 6: Levering van registergoederen (nr. 186 t/m 187) 

o Hoofdstuk 10:  Eigendom van onroerende zaken (nr. 535 t/m 548) 

o Hoofdstuk 12: Kenmerken/vestiging en tenietgaan van beperkte rechten in het 

algemeen (nr. 588 t/m 610); Erfpacht (nr. 641-644, 653), Opstal (nr. 666 t/m 671), 

Vruchtgebruik (nr. 678 t/m 688) en erfdienstbaarheid (611-640) 

• T. van der Linden, ‘Natrekking moet worden begrepen als een noodzakelijk kwaad’, NTBR 

2020/16, afl. 5. (zelf opzoeken)  

 

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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Onderwerp 1: Hoe zat het ook alweer? Terminologie van het goederenrecht  

Het goederenrecht is het deel van het objectieve recht dat de verhouding van een persoon ten 

opzichte van een goed regelt.  

 

a. Wat zijn goederen?  

Art. 3:1 BW 

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. 

 

Art. 3:1 BW definieert goederen als: alle zaken en vermogensrechten. Goederen zijn dus alle 

zaken (art. 3:2 BW) en vermogensrechten (3:6 BW).  

 

b. Wat zijn zaken?  

Art. 3:2 BW 

Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. 

 

Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW). Bijna 

alles wat een mens kan aanraken, is een zaak. De toevoeging van de woorden ‘voor menselijke 

beheersing vatbaar’ is opgenomen om objecten die niet voor menselijke beheersing vatbaar 

zijn, uit te sluiten. In de Toelichting worden de lucht en de zee als voorbeelden genoemd.  

 

Roerende en onroerende zaken 

Art. 3:3 BW 

Lid 1 Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde 

beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

Lid 2 Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. 

 

Zaken kunnen worden onderscheiden in roerende en onroerende zaken. Art. 3:3 lid 2 BW 

definieert roerende zaken als alle zaken die geen onroerende zaken zijn. In art. 3:3 lid 1 BW is 

een limitatieve opsomming van onroerende zaken gegeven:  

 

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde 

beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.  

 

Een belangrijke categorie onroerende zaken is: “gebouwen en werken die duurzaam met de 

grond zijn verenigd”. In het Portacabin-arrest wordt de term ‘duurzaam met de grond verenigd’ 

uitgelegd: bepaald werd dat een gebouw of werk duurzaam verenigd kan zijn met de grond 

doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit moet 

worden beoordeeld aan de hand van de bestemming van de zaak en de bedoeling van de 

bouwer van de constructie, mits deze bestemming en bedoeling naar buiten kenbaar zijn 

(r.o. 3.3). De Hoge Raad heeft aangegeven dat bij het oordeel niet van belang is dat technisch 

de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen.  
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Voorbeeld: een huis is een onroerende zaak, omdat het duurzaam met de grond is verenigd. Een 

fiets is een roerende zaak, omdat het niet duurzaam met de grond is verenigd en dus geen 

onroerende zaak is.  

 

c. Wat zijn vermogensrechten?  

Art. 3:6 BW  

Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er 

toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil 

voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. 

 

Dit is een zeer ruime omschrijving. Vermogensrechten zijn rechten die:  

- hetzij afzonderlijk overdraagbaar zijn;  

- hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn;  

- hetzij ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen;  

- hetzij verkregen zijn in ruil voor in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel;  

Dit is een niet-limitatieve samenvatting. Bij vermogensrechten kan je denken aan een 

hypotheekrecht, een vorderingsrecht, beperkte rechten, of octrooirechten en auteursrechten. 

 

Voorbeeld: A krijgt nog €10,- van B. A heeft dus een vordering op B. Deze vordering is een 

vermogensrecht.  

 

d. Wat zijn registergoederen?  

Art. 3:10 BW 

Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe 

bestemde openbare registers noodzakelijk is. 

 

Je kunt goederen ook onderscheiden in registergoederen en niet-registergoederen. 

Registergoederen zijn goederen waarvan voor overdracht of vestiging van beperkte rechten 

inschrijving van een opgemaakte notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers 

noodzakelijk is (art. 3:10 BW). Het is belangrijk om te weten of een goed een registergoed is, 

omdat er voor overdracht van een registergoed andere vereisten zijn (zie art. 3:84 jo. 3:89 BW).  

 Er zijn drie belangrijke categorieën registergoederen:  

• Onroerende zaken zijn registergoederen. Art. 3:89 BW vereist dat bij overdracht van een 

onroerende zaak een notariële akte wordt opgemaakt en dat deze wordt ingeschreven in de 

openbare registers. Alle onroerende zaken zijn dus registergoederen.  

• Teboekstaande schepen en luchtvaartuigen zijn registergoederen. Volgens art. 8:199 

BW, art. 8:790 BW en art. 8:1306 BW zijn dit registergoederen. Voor levering van deze 

goederen is inschrijving in de openbare registers vereist (art. 3:89 lid 4 BW).  

• Beperkte rechten op registergoederen zijn zelf ook weer registergoederen. Art. 3:98 BW 

verklaart dat voor de vestiging van beperkte rechten dezelfde regels moeten worden gevolgd 

als voor de overdracht van het goed waarop het beperkte recht wordt gevestigd. Art. 3:89 

BW is dus van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat er een notariële akte dient te 

worden opgemaakt en te worden ingeschreven in de openbare registers, wanneer er een 

beperkt recht wordt gevestigd op registergoederen.  
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e. Wat zijn absolute en relatieve rechten?  

In het goederenrecht heb je steeds te maken met rechten op goederen. Dit zijn 

goederenrechtelijke rechten. Een goederenrechtelijk recht ziet op de relatie tussen een persoon 

en een goed in de zin van art. 3:1 BW. Ieder goederenrechtelijk recht kan tegenover iedereen 

worden ingeroepen, en iedereen dient de goederenrechtelijke rechten van een ander te 

respecteren. De rechthebbende kan zijn recht handhaven tegenover iedereen die hem belet in 

de rechtmatige uitoefening van zijn recht. Omdat deze rechten tegen iedereen kunnen worden 

ingeroepen, hebben zij absolute werking. De rechtswetenschap noemt goederenrechtelijke 

rechten dan ook absolute rechten.  

 

Voorbeeld: het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is een goederenrechtelijk recht en dus een 

absoluut recht. Een eigenaar mag zijn recht handhaven tegen iedereen die hem belet in de 

uitoefening van zijn recht.  

 

In het verbintenissenrecht heb je vaak te maken met rechten die niet tegenover iedereen in te 

roepen zijn, maar alleen tegenover een bepaalde persoon. Namelijk tegenover degene die in 

een verbintenisrechtelijke verhouding staat. Dit worden persoonlijke of relatieve rechten 

genoemd.  

 

Voorbeeld: een vorderingsrecht. Een schuldeiser heeft een vorderingsrecht op een andere 

persoon. Deze schuldeiser kan zijn vorderingsrecht alleen uitoefenen tegen die persoon op wie 

hij een vordering heeft.  

 

f. Wat zijn beperkte rechten?  

Artikel 3:8 BW 

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het 

beperkte recht is bezwaard. 

 

Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art. 

5:1 BW). Er zijn dus ook andere rechten die een persoon op een zaak kan hebben. Dit zijn 

beperkte rechten. Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, 

hetwelk met het beperkte recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Het recht waaruit het beperkte recht 

is gevormd, heet het moederrecht. Het eigendomsrecht is het bekendste moederrecht, maar niet 

het enigste moederrecht. Een beperkt recht kan bijvoorbeeld ook ontstaan uit een recht van 

erfpacht. Je kunt een recht van erfpacht bezwaren met een recht van hypotheek – in dat geval 

is het recht van erfpacht het moederrecht.1  

 

Het eigendomsrecht geeft de eigenaar allerlei bevoegdheden over de zaak. Zo krijgt de eigenaar 

de exclusieve bevoegdheid om het goed te gebruiken, en om over het goed te beschikken. Een 

eigenaar kan ook een deel van deze bevoegdheden afstaan aan een ander. Dit kan bijvoorbeeld 

door middel van beperkte rechten. Een beperkt recht geeft de rechthebbende van dat recht 

 
1 Deze laatstgenoemde praktijk staat in dit vak niet centraal, maar is wel goed om te weten. 
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bevoegdheden over een zaak. De bevoegdheden die worden verkregen verschillen per beperkt 

recht.  

Men kan de beperkte rechten indelen in genotsrechten en zekerheidsrechten.  

• Genotsrechten geven de rechthebbende recht op gebruik en genot van de zaak.  

• Zekerheidsrechten geven de rechthebbende zekerheid ter verzekering van een vordering.  

 

Meest omvattend recht:  

- Eigendom (art. 5:1 BW)  

 

Zekerheidsrechten:  

- Pandrecht (art. 3:227 BW)  

- Hypotheek (art. 3:227 BW)  

 

Genotsrechten:  

- Vruchtgebruik (art. 3:201 BW)  

- Erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW)  

- Erfpacht (art. 5:85 BW)  

- Opstal (art. 5:101 BW)  

 

Zoals je misschien al hebt gezien, staan sommige beperkte rechten in Boek 3 BW en sommige 

beperkte rechten in Boek 5 BW. Dat komt door de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Zo 

is de titel van Boek 5 ‘Zakelijke rechten’. Hierin staan de rechten die alleen op een zaak 

gevestigd kunnen worden. Er zijn echter ook beperkte rechten die zowel op een zaak, als op 

een vermogensrecht kunnen worden gevestigd (bijvoorbeeld een pandrecht op een 

vorderingsrecht). Deze rechten heten echter geen zakelijke rechten, omdat het niet altijd een 

zaak als object heeft. Beperkte rechten die soms wel en soms geen zakelijke rechten zijn, staan 

in Boek 3. De beperkte rechten die ook op vermogensrechten gevestigd kunnen worden en die 

daarom in Boek 3 staan, zijn: vruchtgebruik, pand en hypotheek.  

 

g. Schema van de terminologie van het goederenrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed (art. 3:1 
BW)

Zaak (art. 3:2 
BW) 

Onroerende 
zaken

Roerende 
zaken 

Vermogensrecht 
(art. 3:6 BW)

Relatieve 
rechten

Absolute 
rechten

Meest 
omvattend 

recht
Eigendomsrecht

Beperkte 
rechten

Zekerheidsrechten

Genotsrechten
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h. Kenmerken van goederenrechtelijke rechten  

Hieronder worden de drie belangrijkste kenmerken van goederenrechtelijke rechten 

weergegeven. Het is belangrijk dat je deze drie kenmerken kent:   

1. Goederenrechtelijke rechten hebben absolute werking. De rechthebbende van het 

goederenrechtelijk recht kan zijn recht tegenover iedereen handhaven. Zie hierboven nr. 1F 

voor meer uitleg over absolute rechten.  

 

2. Goederenrechtelijke rechten hebben ‘droit de suite’ of ‘zaaksgevolg’. De 

rechthebbende die een goederenrechtelijk recht heeft op een goed, behoudt dit recht ook 

wanneer het goed waarop zijn recht betrekking heeft, wordt overgedragen. Het 

goederenrechtelijk recht volgt het goed waarop het is gevestigd. Dit komt vooral tot 

uitdrukking bij overdracht van een goed waarop een beperkt recht rust. Het beperkte recht 

blijft namelijk rusten op het goed, ongeacht wie de rechthebbende is van het moederrecht.  

 

Voorbeeld: A heeft een huis gekocht. Om dat huis te financieren heeft A een lening moeten 

afsluiten bij de bank. De bank wil echter zekerheid en bedingt een recht van hypotheek. Het 

huis van A is dus bezwaard met een recht van hypotheek. Als A het huis overdraagt aan C, 

dan verkrijgt C het huis bezwaard met een recht van hypotheek.  

 

3. De rechthebbende is een separatist in faillissement. In het geval dat degene die een goed 

onder zich heeft in faillissement verkeert, kan degene die een goederenrechtelijk recht op 

dat goed heeft, zijn recht uitoefenen zonder dat het faillissement hem treft.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 1-7, 13-16.  

 

Onderwerp 2: Overdracht 

Overdracht is een wijze van verkrijging onder bijzondere titel. Bij overdracht gaat een goed 

over van het vermogen van de vervreemder naar het vermogen van de verkrijger. Let op: 

overdracht is niet hetzelfde als levering.  

• Overdracht doelt op de rechtsovergang van een goed, van het vermogen van de vervreemder 

naar het vermogen van de verkrijger.  

• Levering doelt op de benodigde handeling die vereist is om het goed over te dragen.  

 

Kort gezegd komt het leerstuk op het volgende neer: art. 3:83 lid 1 BW geeft als hoofdregel dat 

eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn. Art. 3:84 lid 1 BW vereist 

voor overdracht van een goed:  

• Levering; 

• Krachtens een geldige titel;  

• Verricht door hem die bevoegd is om over het goed te beschikken.  

 

Deze drie (of vier als je de overdraagbaarheid meetelt) vereisten zijn constitutief. Dit betekent 

dat wanneer aan één van deze vereisten niet wordt voldaan, er – in beginsel – geen overdracht 
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tot stand komt. Zorg ervoor dat je dit goed kunt uitwerken. Dit zal gedurende het hele vak 

terugkomen.  

 

Overdraagbaarheid 

Om een goed te kunnen overdragen, moet het goed voor overdracht vatbaar zijn. Art. 3:83 BW 

geeft als hoofdregel dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn. 

Later in de cursus zal dit vereiste verder worden uitgelegd. Het is goed om nu al te bedenken 

dat je ook dit vereiste dient te vermelden en uit te werken.  

 

Vereisten voor een geldige overdracht  

Art. 3:84 lid 1 BW 

Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door 

hem die bevoegd is over het goed te beschikken. 

 

De vereisten van overdracht staan genoemd in art. 3:84 lid 1 BW. Een geldige overdracht 

bestaat uit drie componenten. De wet vereist in art. 3:84 lid 1 BW voor een geldige overdracht 

dat er aan alle drie de componenten is voldaan:   

• Een geldige titel 

• Een geldige levering  

• Beschikkingsbevoegdheid  

 

1. Een geldige titel voor overdracht  

Je moet een geldige titel beschouwen als een rechtsgrond van de overdracht. Dit houdt in dat 

er een rechtsverhouding moet bestaan die de overdracht rechtvaardigt. Je kunt een goed niet 

overdragen zonder ‘reden’. De rechtsgrond moet de overdracht rechtvaardigen. Het 

belangrijkste voorbeeld van een geldige titel is de ‘koopovereenkomst’. De koopovereenkomst 

is dan de rechtsgrond om een goed aan iemand anders over te dragen. Andere voorbeelden zijn 

ruil of schenking.    

 

Ongeldige titels 

De wet vereist expliciet een ‘geldige’ titel. Wanneer er geleverd wordt krachtens een ongeldige 

titel, gaat het eigendomsrecht nooit over op de verkrijger.  

Voorbeeld: A verkoopt 10 kilo cocaïne aan B. De wet verbiedt op grond van de openbare orde 

de verkoop van cocaïne. De overeenkomst is krachtens art. 3:40 BW nietig (zie hier ook de 

samenloop van het verbintenissenrecht en het goederenrecht). Er is door de nietigheid dus nooit 

een verbintenis tot overdracht ontstaan: er is namelijk geen geldige overdrachtstitel. Het gevolg 

is dat het eigendomsrecht nooit is overgegaan op de verkrijger.  

 

Achteraf ongeldige titels 

Een overdrachtstitel kan achteraf worden vernietigd. Denk bijvoorbeeld aan een 

koopovereenkomst die na de overdracht wordt vernietigd wegens dwaling. Krachtens art. 3:53 

lid 1 BW heeft vernietiging terugwerkende kracht. Dit heeft tot gevolg dat er nooit een geldige 

titel heeft bestaan, zodat er nooit een overdracht tot stand is gekomen. De vervreemder is altijd 

rechthebbende gebleven, omdat er nooit een geldige overdracht tot stand is gekomen.  
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In tentamens komt regelmatig een casus voor waarin de titel na de overdracht wordt vernietigd. 

Zorg er dus voor dat je dit begrijpt! 

 

2. Geldige levering  

Enkel een geldige titel leidt nog niet tot overdracht. Het goed moet ook worden geleverd. 

Levering is de feitelijke handeling die moet worden verricht om het goed daadwerkelijk over 

te dragen. Levering geschiedt door de handelingen te verrichten die in de wet zijn genoemd. De 

voorgeschreven wijze van levering is afhankelijk van het te leveren goed. In deze week zullen 

wij slechts de (1) levering van registergoederen en de (2) levering van roerende zaken 

bespreken.  

 

Levering van registergoederen (o.a. onroerende zaken) 

Art. 3:89 lid 1 BW 

De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe 

bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in 

de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte 

doen inschrijven. 

 

Op grond van art. 3:89 lid 1 BW is de eerste stap voor de levering van een onroerende zaak 

het tussen partijen opmaken van een notariële akte van levering. De eis van een notariële akte 

beoogt de rechtszekerheid met betrekking tot het stelsel van registergoederen te verhogen. Je 

dient dus langs de notaris te gaan voor de overdracht van een registergoed. De tweede stap is 

de inschrijving van de notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers. Op grond van 

art. 3:89 lid 1 BW komt de levering pas tot stand door inschrijving van de leveringsakte in de 

daartoe bestemde openbare registers. De openbare registers voor registergoederen worden 

bijgehouden door het Kadaster (de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, in de 

praktijk vaak kort aangeduid als 'het Kadaster’). Het Kadaster is een van overheidswege 

bijgehouden overzicht van zowel de feitelijke toestand, als de rechtstoestand van 

registergoederen. 

 

Roerende zaken, niet-registergoederen 

Art. 3:90 lid 1 BW 

De levering vereist voor de overdracht van roerende zaken, niet-registergoederen, die in de 

macht van de vervreemder zijn, geschiedt door aan de verkrijger het bezit der zaak te 

verschaffen. 

 

Art. 3:90 lid 1 BW bepaalt dat levering van roerende zaken, niet-registergoederen, geschiedt 

door bezitsverschaffing van die zaken. Er zijn verschillende mogelijkheden om het bezit te 

verschaffen. Wij zullen later in de cursus hier nader op in gaan.  

• Bezitsoverdracht (corporele bezitsverschaffing) (art. 3:114 BW): Bezitsverschaffing is  

een vorm van bezitsoverdracht. Art. 3:114 BW bepaalt dat de bezitter van een zaak het bezit 

overdraagt door de verkrijger in staat te stellen de macht over de zaak uit te oefenen die hij 

zelf als bezitter heeft.  
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• Bezitsoverdracht (niet corporele bezitsverschaffing) (art. 3:115 BW): Art. 3:115 BW 

noemt een drietal gevallen waarin voor bezitsoverdracht een tweezijdige verklaring zonder 

een feitelijke handeling voldoende is.  

 

3. Beschikkingsbevoegdheid van de verkoper 

Art. 3:84 lid 1 BW vereist dat de levering wordt verricht ‘door hem die bevoegd is over het 

goed te beschikken’. De hoofdregel is dat de rechthebbende op dat goed, beschikkingsbevoegd 

is. De rechthebbende bij zaken is ‘de eigenaar’ en bij vermogensrechten ‘de rechthebbende.’ 

Beiden zijn beschikkingsbevoegd tot overdracht van de zaak of het vermogensrecht. 

 

Voorbeeld 

A is de eigenaar van zijn laptop. A heeft zijn laptop verkocht aan B. A heeft met B afgesproken 

om de laptop op 1 januari 2020 te overhandigen.  

 

Wordt er voldaan aan de vereisten voor overdracht (art. 3:84 BW)? 

• Geldige titel: ja, is er sprake van een koopovereenkomst.  

• Geldige levering: ja, er is sprake van een roerende zaak (art. 3:3 lid 2 BW). Levering 

geschiedt middels bezitsverschaffing (art. 3:90 BW). In casu is er sprake van feitelijke 

levering – art. 3:114 BW.  

• Beschikkingsbevoegdheid: ja, A is eigenaar en daarmee beschikkingsbevoegd.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 71-73.  

 

Onderwerp 3: Eigendom van onroerende zaken 

Deze week gaat over de eigendom van onroerende zaken. Wanneer iemand normaal gesproken 

een huis koopt, koopt hij niet daadwerkelijk het huis, maar koopt hij de grond onder het huis. 

Het huis wordt nagetrokken door de grond. Art. 5:20 BW geeft aan wat tot de eigendom van de 

grond behoort. Voor deze Wekelijkse Uitleg van de Stof zullen wij alleen ingaan op art. 5:20 lid 

1 sub e BW.  

 

Natrekking 

Het verschijnsel dat een voorwerp zijn zakenrechtelijke zelfstandigheid verliest doordat het 

bestanddeel wordt van een andere zaak, heet natrekking. Zakenrechtelijk volgt het bestanddeel 

in alle opzichten het lot van de hoofdzaak. Deze week hebben we het over natrekking van 

onroerende zaken. Hierbij is de hoofdzaak de grond. De eigendomsverkrijging door natrekking 

vindt plaats bij de eigenaar van de grond.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 9.  

 

Natrekking als wijze van eigendomsverkrijging  

Uit art. 5:20 lid 1 sub e BW blijkt dat de eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet 

anders bepaalt, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen 
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bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak. Dit vereiste blijkt ook uit art. 3:3 lid 1 BW, 

waarin de wet een definitie geeft van onroerende zaken.  

 

Bij gebouwen en werken is het woord ‘duurzaam’ toegevoegd om buiten twijfel te stellen dat 

bouwsels die bestemd zijn om slechts tijdelijk op één plaats te staan, niet bij de eigendom van 

de grond horen, ook al zijn zij in de grond verankerd. Denk bijvoorbeeld aan een tent of een 

woonwagen.  

 

De vraag of iets ‘duurzaam met de grond verenigd’ is, wordt beantwoord aan de hand van de 

criteria genoemd in het arrest HR Portacabin. Uit dit arrest blijkt dat voor het antwoord op de 

vraag of een gebouw of werk duurzaam met de grond is verenigd, het bepalend is of het naar 

aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatste te blijven (bestemmingscriterium). Bij 

de beoordeling van dit laatste moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer, maar alleen 

voor zover deze naar buiten toe kenbaar is. De verkeersopvatting kan als hulpbron in 

aanmerking worden genomen, maar zij vormt geen zelfstandige beoordelingsmaatstaf. De 

technische mogelijkheid om het gebouw of werk te verplaatsen speelt geen rol. Dit volgt uit 

art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW – en HR Portacabin (r.o. 3.3). 

 

Vindplaats: Pitlo, p. 459-476.  

 

Deze stof is behandeld in het vak Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht.  

 

Voor dit vak worden in dit verband de arresten HR Portacabin, HR Havenkranen en HR 

Woonark voorgeschreven. Het onderlinge verband van deze jurisprudentie moet als volgt 

worden begrepen: 

• Een gebouw of werk is met de grond verenigd als het ‘in voortdurende feitelijke verbinding 

staat met de grond’. Daarvoor is niet vereist dat het gebouw of werk in de grond is 

verankerd. Het kan ook zijn dat iets duurzaam met de grond is verenigd, ondanks dat het 

over de grond kan rijden. In dit verband werden havenkranen die over een paar honderd 

meter rails over een kade heen en weer rijden, aangemerkt als onroerende zaak. De 

havenkranen voldeden dus aan het bestemmingscriterium (HR Havenkranen).  

• Voor een ‘voortdurende feitelijke verbinding met de grond’ is wel vereist dat het gebouw 

of werk de grond de hele tijd ‘aanraakt’. Dat kan ook indirect,  bijvoorbeeld via rails zoals 

in het Havenkranen-arrest het geval was. Er moet dan eerst worden getoetst of de rails (of 

hetgeen waar het gebouw of werk mee is verbonden) duurzaam met de grond zijn verenigd. 

Daarna moet gekeken worden of het gebouw of werk weer met het andere gebouw of werk 

duurzaam is verenigd.  

• Voor een ‘voortdurende feitelijke verbinding met de grond’ is dus vereist dat het gebouw 

indirect of direct de grond aanraakt. Dat is niet het geval wanneer er tussen de grond en het 

gebouw bijvoorbeeld water of lucht aanwezig is. Zo wordt door de Hoge Raad overwogen 

dat een woonark die op een vaste ligplaats aan de kade ligt, niet wordt nagetrokken door de 

bodem die onder dat water ligt (HR Woonark).   
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Bestanddeelvorming bij gebouwen 

Een zaak kan ook indirect worden nagetrokken door de grond, doordat het (direct) wordt 

nagetrokken door een gebouw dat op zijn beurt wordt nagetrokken door de grond. Het gebouw 

vormt dan een tussenschakel voor de natrekking van de zaak. Voor natrekking door een gebouw 

is vereist dat het een ‘bestanddeel’ is van dat gebouw of werk.  

Of een zaak bestanddeel van een andere zaak is, wordt bepaald door de verkeersopvatting (art. 

3:4 lid 1 BW). Bepalend is derhalve ‘wat men in het algemeen vindt’. De Hoge Raad heeft in 

het arrest HR Depex/Curatoren een aantal ‘aanwijzingen’ gegeven of iets een bestanddeel is 

van een gebouw. Dit zijn slechts aanwijzingen. Een zaak kan dus niet aan deze vereisten, of aan 

één van deze vereisten, voldoen, maar toch een bestanddeel zijn. Aldus de Hoge Raad zijn 

aanwijzingen dat een onderdeel een bestanddeel is van een gebouw ex art. 3:4 lid 1 BW:  

• Dat het onderdeel en het gebouw in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd 

(afstemmingscriterium)  

• Dat het gebouw zonder het onderdeel als onvoltooid moet worden beschouwd 

(incompleetheidscriterium). Volgens de Hoge Raad komt het daarbij niet aan op de functie 

die het onderdeel vervult in het ‘productieproces’. 

o Zo voldoet een lopende band in een fabriek niet aan dit criterium. In het 

fabrieksproces is de lopende band weliswaar onmisbaar, maar dit kan niet worden 

gezegd in verhouding met het fabrieksgebouw. Het fabrieksgebouw (de onroerende 

zaak) kan ook functioneren zonder dat zich hierin een lopende band bevindt.  

 

Of een zaak bestanddeel van een andere zaak is, kan ook bepaald worden door het fysieke 

criterium van art. 3:4 lid 2 BW. Kan een zaak niet van een andere – als hoofdzaak te 

beschouwen – zaak worden losgemaakt zonder aan een der zaken schade van betekenis toe te 

brengen, dan is zij bestanddeel van die hoofdzaak.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 7-9.  

 

Bestanddeelvorming doorbreekt verticale natrekking (horizontale natrekking doorbreekt 

verticale netrekking)  

De grondeigenaar is in principe eigenaar van de gebouwen of werken die op zijn grond staan 

en die duurzaam met de grond zijn verenigd. Uit de slotpassage van art. 5:20 lid 1 sub e BW 

blijkt echter dat wanneer het met de grond verenigde gebouw of werk een bestanddeel van eens 

anders onroerende zaak is, het aan die ander toebehoort. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 

de buurman een kelder heeft die doorloopt onder jouw huis. Hoewel de kelder verticaal wordt 

nagetrokken door jouw grondeigendom, gaat de bestanddeelvorming van het huis van de 

buurman voor jouw verticale natrekking. De buurman is eigenaar van de kelder.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 463-464. 
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Onderwerp 4: Overdracht onder voorbehoud van een beperkt recht 

Deze week zal ook het fenomeen van overdracht onder voorbehoud van een beperkt recht 

worden besproken. Wij zullen daarom dit fenomeen kort toelichten.  

 

Vestiging van een beperkt recht 

Beperkte rechten ontstaan meestal door vestiging. De hoofdregel voor het ontstaan van beperkte 

rechten op deze wijze staat in art. 3:98 BW: de bepalingen omtrent overdracht van een goed 

vinden behoudens wettelijke uitzonderingen overeenkomstige toepassing op de vestiging van 

een beperkt recht op dat goed. Er wordt dus verwezen naar art. 3:84 lid 1 BW. De vestiging van 

een beperkt recht geschiedt door het volgen van het goed waarop het beperkte recht wordt 

gevestigd.  

 

Bijvoorbeeld: vestiging van een beperkt recht, een hypotheekrecht op een huis.  

 

Vestiging van een recht van hypotheek (art. 3:98 jo. 3:84 lid 1 BW):  

• Geldige titel: ja, er is sprake van een vestigingsovereenkomst.  

• Vestigingshandeling (let op: geen leveringshandeling): omdat het hypotheekrecht wordt 

gevestigd op een huis, moeten de leveringshandelingen van overdracht van een huis worden 

gevolgd. Een huis is een onroerende zaak ex art. 3:3 lid 1 BW. De leveringshandeling van 

onroerende zaken staat beschreven in art. 3:89 lid 1 BW. Daarvoor is vereist: 

• Notariële akte 

• Inschrijving van de notariële akte in de openbare registers.  

• Beschikkingsbevoegd: degene die het beperkte recht vestigt, moet beschikkingsbevoegd 

zijn. De eigenaar van een huis is bevoegd om het huis te bezwaren met een recht van 

hypotheek.  

 

Overdracht onder voorbehoud van een beperkt recht 

Vestiging van een beperkt recht kan ook plaatsvinden doordat iemand een meeromvattend recht 

onder voorbehoud van dat beperkte recht overdraagt (art. 3:81 lid 1, slotzin). Dat is bijvoorbeeld 

het geval wanneer een vader zijn huis overdraagt aan zijn kind, maar gelijktijdig 

vruchtgebruiker van het huis wordt.  

 

De wet schrijft voor dat zowel de vereisten voor overdracht als de voorschriften voor vestiging 

van het beperkte recht in acht moeten worden genomen. In dat geval werk je dus zowel de 

overdracht als de vestiging van het beperkte recht uit.  

 

Je moet de overdracht onder voorbehoud van een beperkt niet zien als een overdracht gevolgd 

door de vestiging van een beperkt recht. Wanneer er sprake is van overdracht onder voorbehoud 

van een beperkt recht, wordt slechts het blote eigendom overgedragen. Met andere woorden: 

het eigendomsrecht komt in bezwaarde toestand in het vermogen van de verkrijger. Juridisch 

gezien vestigt de vervreemder een beperkt recht ten behoeve van zichzelf en vervreemdt de 

vervreemder tegelijkertijd het goed.  
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Dit is heel belangrijk, omdat later in de cursus de rangorde van vestiging besproken wordt. Het 

is dan belangrijk om te weten wanneer er iets gevestigd is. Deze manier van vestigen van 

beperkte rechten, is faillissementsbestendig. Het goed komt namelijk nooit onbezwaard in het 

vermogen van de verkrijger. Stel dat de verkrijger failliet was, dan zou de verkrijger niet het 

beperkte recht kunnen vestigen, omdat zij beschikkingsonbevoegd was.  

 

Vindplaats: Pitlo, p. 503-504. 
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HR Depex/Curatoren 
 

Relevantie: Op grond van art. 3:4 lid 1 BW is hetgeen wat volgens de verkeersopvatting deel 

uitmaakt van een zaak, bestanddeel van die zaak. Het voorwerp verliest dan zijn zakenrechte-

lijke zelfstandigheid doordat het bestanddeel wordt van een andere zaak. Dit heet natrekking. 

In dit arrest wordt de verkeersopvatting, genoemd in art. 3:4 lid 1 BW, ingekleurd door de Hoge 

Raad. De Hoge Raad heeft ‘aanwijzingen’ hiervoor gegeven.  

 

Relevante feiten: Leverancier Dépex had een waterdistillatie-inrichting verkocht en geleverd 

aan de farmaceutische fabriek van Bergel. Dépex had een eigendomsvoorbehoud afgesproken 

met Bergel: de waterdistillatie-inrichting bleef eigendom van Dépex, totdat Bergel haar 

verplichtingen had voldaan. Bergel raakte echter in financiële problemen en werd failliet 

verklaard. Het eigendomsvoorbehoud werd erkend, maar de curator weigert mee te werken aan 

afgifte van de apparatuur. Het geschil ging om de vraag of Dépex de waterdestillatie-inrichting 

die zij onder eigendomsvoorbehoud had verkocht en geleverd kon revindiceren, óf dat Bergel, 

op grond van art. 5:3 BW, eigenaar was geworden van de installatie doordat deze op basis van 

de verkeersopvatting van art. 3:4 lid 1 BW bestanddeel was van het fabrieksgebouw.  

 

Uitleg: De eigenaar van een zaak, is ook eigenaar van al haar bestanddelen (art. 5:3 BW). Op 

het moment dat de waterdestillatie-inrichting wordt nagetrokken op grond van art. 3:4 lid 1 

BW, is de eigenaar van het fabrieksgebouw, dus ook eigenaar van de waterdestillatie-inrichting 

op grond van art. 5:3 BW (natrekking). In het geval van faillissement is het heel belangrijk om 

te weten wie eigenaar is van een zaak.  

• Als er geen bestanddeelvorming/natrekking zou plaatsvinden, dan zou Dépex door het 

eigendomsvoorbehoud eigenaar blijven. De waterdestillatie-inrichting valt dan niet in de 

faillissementsboedel en de eigenaar kan het goed dan revindiceren als separatist: hij kan het 

faillissement als het ware negeren en zijn goed opeisen.  

• Als er wél bestanddeelvorming/natrekking zou plaatsvinden, dan is Bergel, de eigenaar van 

de fabriek, dus ook eigenaar geworden van de waterdestillatie-inrichting. Dépex verliest 

dan zijn eigendom. Omdat Bergel failliet is, valt de waterdestillatie-inrichting dus in de 

faillissementsboedel. Dépex houdt slechts een vordering over, waarvan doorgaans maar 

heel weinig over blijft (denk aan enkele procenten).  

 

Rechtsvraag: Is de waterdestillatie-inrichting bestanddeel geworden van de fabriek op grond 

van art. 3:4 lid 1 jo. 5:3 BW?  
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Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad geeft een maatstaf voor het beoordelen van 

natrekking naar verkeersopvatting. De Hoge Raad geeft twee ‘aanwijzingen’:  

• Wanneer gebouw en apparatuur in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin 

een aanwijzing dat apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting als één zaak moeten 

worden gezien.  

• Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit oogpunt van geschiktheid als fabrieksgebouw bij 

het ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden beschouwd. Bij het toepassen 

van deze laatste maatstaf, zo stelde de Hoge Raad, komt het niet aan op de functie die de 

apparatuur vervult in het productieproces.  

 

Op grond van deze strenge toets oordeelde het hof dat Bergel geen eigenaar was geworden van 

de installatie door natrekking, en dat Dépex de waterdestillatie-inrichting krachtens het 

eigendomsvoorbehoud kon revindiceren onder Bergel.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.7 Aanwijzingen voor beoordelen van natrekking:  

“Het gaat in gevallen als het onderhavige om beantwoording van de vraag 

of apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting tezamen als een zaak 

moet worden gezien. Wanneer gebouw en apparatuur in constructief 

opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een aanwijzing 

voor een bevestigende beantwoording van die vraag. 

 

Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid 

als fabrieksgebouw – gebouw dienende tot het huisvesten van een 

productie-inrichting – bij ontbreken van de apparatuur als onvoltooid 

moet worden beschouwd. Bij het aanleggen van deze laatste maatstaf 

komt het niet aan op de functie welke de apparatuur (eventueel) vervult 

in het productieproces.” 
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HR Portacabin 

 
Relevantie: In dit arrest rees de vraag of een portacabin roerend of onroerend was. Ook in de 

praktijk heeft dit onderscheid een grote betekenis. Zo moeten onroerende zaken WOZ-belasting 

en overdrachtsbelasting betalen. In art. 3:3 lid 1 BW staat dat onroerend zijn: de grond, de nog 

niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en 

werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging 

met andere gebouwen of werken. In dit arrest geeft de Hoge Raad invulling aan het begrip 

‘duurzaam met de grond verenigd’.  

 

Relevante feiten: Op het bedrijfsterrein van Buys stond een portacabin van ongeveer 10 bij 15 

meter. De portacabin was door middel van leidingen aangesloten op gas, water en het 

elektriciteitsnet. De portacabin was ook aangesloten op het telefoonnet en de riolering. De 

portacabin werd gebruikt als bedrijfsruimte. Eind 1990 heeft de Rabobank een krediet aan Buys 

verstrekt, met als onderpand een recht van hypotheek op het bedrijfsterrein. Nadat er 

betalingsproblemen waren ontstaan, heeft de Rabobank gebruik gemaakt van haar recht van 

parate executie. De verkoop heeft in het openbaar plaatsgevonden en de portacabin is door de 

Rabobank zelf gekocht. De portacabin stond echter nog op het bedrijfsterrein.  

 

Op 1 april 1992 heeft de Ontvanger (belastingdienst) executoriaal beslag gelegd op de roerende 

zaken die zich op het bedrijfsterrein bevonden. Door de deurwaarder is toen ook beslag gelegd 

op de portacabin, als roerende zaak. De portacabin is aan een derde verkocht en geleverd door 

de Ontvanger. De Rabobank vordert een verklaring voor recht dat de portacabin valt onder het 

recht van hypotheek. Daartoe voert de Rabobank aan dat de portacabin onroerend is. De 

Ontvanger heeft dit bestreden en stelt dat de portacabin roerend is. Het hof heeft de verklaring 

voor recht gegeven, en de portacabin aangemerkt als een onroerende zaak.  

 

Rechtsvraag: Is de portacabin in kwestie een roerende of onroerende zaak?   

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Art. 3:3 lid 1 BW bepaalt dat gebouwen en werken die 

duurzaam verenigd zijn met de grond, onroerend zijn. De Hoge Raad geeft invulling aan de 

woorden ‘duurzaam verenigd met de grond’. Bepaald werd dat een gebouw of werk 

duurzaam verenigd kan zijn met de grond, in de zin van art. 3:3 lid 1 BW, doordat het naar 

aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit wordt het 

‘bestemmingscriterium’ genoemd.  

 

Bij de beoordeling van de vraag of iets naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter 

plaatse te blijven, dient men te kijken naar de bedoeling van de bouwer, voor zover deze naar 

buiten toe kenbaar is, en ook dient de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven naar 

buiten kenbaar te zijn.  
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In casu oordeelde de Hoge Raad dat de portacabin naar haar aard en inrichting bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven. Deze bedoeling van Buys was naar buiten kenbaar. Derhalve is 

de portacabin als onroerend aan te merken. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.3 Bestemmingscriterium: zie a t/m d.  

“(…) Voorts moet het volgende worden vooropgesteld. 

a. 

Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van art. 3:3 BW, 

doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te 

blijven; zie de toelichting op de nota van wijzigingen bij art. 3.1.1.2 lid 1 ontwerp 

NBW (Parl. Gesch. Boek 3, blz. 70) en de daarin bedoelde passage in de MvA II 

bij art. 6.3.2.7 (Parl. Gesch. Boek 6, blz. 760). Niet van belang is dan meer dat 

technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen (vgl. het in 

evengenoemde passage vermelde arrest van de Hoge Raad van 13 juni 1975, NJ 

1975, 509, alsmede de arresten van de Hoge Raad van 23 februari 1994, NJ 

1995, 464 en 465). 

b. 

Bij beantwoording van de vraag of een gebouw of een werk bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven moet, zoals in de MvA II betreffende art. 3:3 

(Parl. Gesch. Boek 3, blz. 69 eerste volle alinea) is opgemerkt, worden gelet op 

de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. Onder de 

bouwer moet hier mede worden verstaan degene in wiens opdracht het 

bouwwerk wordt aangebracht. 

c. 

Zoals tot uiting komt in de hiervoor onder b) vermelde passage uit de MvA II, 

dient de bestemming van een gebouw of een werk om duurzaam ter plaatse te 

blijven naar buiten kenbaar te zijn. Dit vereiste vloeit voort uit het belang dat 

de zakenrechtelijke verhoudingen voor derden kenbaar dienen te zijn. 

d. 

De verkeersopvattingen kunnen — anders dan voor de vraag of iets 

bestanddeel van een zaak is in de zin van art. 3:4— niet worden gebezigd als 

een zelfstandige maatstaf voor de beoordeling van de vraag of een zaak 

roerend of onroerend is. Zij kunnen echter wel in aanmerking worden 

genomen in de gevallen dat in het kader van de beantwoording van die vraag 

onzekerheid blijkt te bestaan of een object kan worden beschouwd als 

duurzaam met de grond verenigd, en voor de toepassing van die maatstaf nader 

moet worden bepaald wat in een gegeven geval als 'duurzaam', 

onderscheidenlijk 'verenigd' en in verband daarmee als 'bestemming' en als 

'naar buiten kenbaar' heeft te gelden.” 
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HR Woonark 
 

Relevantie: In dit arrest wordt beoordeeld of woonarken roerend of onroerend zijn.  

 

Relevante feiten: De belastingkamer van de Hoge Raad wees een arrest over de vraag of een 

woonark een roerende of een onroerende zaak is, in verband met de Wet waardering onroerende 

zaken. X was eigenaar van een grondkavel, een waterkavel en een woonark in de gemeente 

Almere. De woonark had een betonnen constructie met een houten opbouw en lag vast door 

middel van twee metalen beugels die waren bevestigd rond een meerpaal (een paal, in het water 

of op de wal, waaraan touwen van schepen bij het aanleggen worden vastgelegd). De 

heffingsambtenaar van de gemeente had bij beschikking de waarde van de onroerende zaak 

vastgesteld, over de waarde van de waterkavel, de grondkavel én de woonark. X betwistte het 

oordeel dat de woonark als onroerend gekwalificeerd dient te worden.  

 

Rechtsvraag: Moet een woonark gekwalificeerd worden als een onroerende zaak?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het hof oordeelde dat de woonark moest worden 

aangemerkt als een onroerende zaak. Het hof hechtte onder andere waarde aan het feit dat de 

woonark met beugels is verbonden met de in de bodem verankerde meerpalen. In cassatie werd 

hiertegen opgekomen. De Hoge Raad achtte deze klacht gegrond:  

 

Zie r.o. 4.2: “Het gaat hier om een zaak die blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven 

en drijft, zodat sprake is van een schip in de zin van artikel 8:1 BW. Een schip is in het algemeen 

een roerende zaak. Een verbinding tussen een schip en de onder dat schip gelegen bodem die 

toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, kan niet leiden tot het oordeel dat het 

schip met de bodem is verenigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Klaarblijkelijk is in het 

onderhavige geval sprake van een dergelijke verbinding, zodat de woonark niet met de onder 

die ark gelegen bodem is verenigd in de zojuist bedoelde zin.” 

 

Met andere woorden: het betreft een zaak dat blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven 

en drijft of gedreven heeft, zodat er sprake is van een schip in de zin van art. 8:1 BW. Een schip 

is in het algemeen een roerende zaak. Daarnaast werd ook opgekomen tegen de omstandigheden 

op basis waarvan het hof had geoordeeld dat de woonark bestemd was om duurzaam ter plaatse 

te blijven:  

 

Zie r.o. 4.4.2: “(…) aangezien de in 4.4.1 vermelde omstandigheden betrekking hebben op de 

omgeving van de woonark, en niet zijn aan te merken als naar buiten kenbare bijzonderheden 

van aard en inrichting van de woonark zelf.” 

 

De Hoge Raad concludeerde dat de uitspraak van het hof niet in stand kon blijven en vernietigde 

de uitspraak.  
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HR Havenkranen 
 

Relevantie: In dit arrest wordt de indirecte vereniging van art. 3:3 lid 1 BW geaccepteerd. Als 

je art. 5:20 lid 1 sub e BW ontleedt, zie je dat de eigendom van de grond omvat:  

• Gebouwen en werken die rechtstreeks met de grond duurzaam zijn verenigd.  

Dit is directe vereniging.  

• Gebouwen en werken die met andere gebouwen en werken duurzaam zijn verenigd. Dit is 

indirecte vereniging.  

 

Relevante feiten: X BV exploiteert een expeditie-, opslag-, 

cargadoors-, en stuwadoorsbedrijf in de haven van Rotterdam 

en huurt dit terrein van de gemeente. X BV huurt twee 

havenkranen. De kranen dienen om ter plaatse zeeschepen te 

laden en lossen en zijn geplaatst op rails. Op 3 mei 2004 

worden de twee kranen door X BV gekocht. De Inspecteur 

(belastingdienst) stelt dat de kranen als onroerende zaken zijn 

aan te merken, en stelt dat daarover dus overdrachtsbelasting 

moet worden geheven.  

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsvraag: Zijn havenkranen duurzaam verenigd met de grond in de zin van art. 3:3 lid 1 

BW? Met andere woorden: Moet een havenkraan gekwalificeerd worden als een onroerende 

zaak?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het hof oordeelt dat de havenkranen als onroerende zaak 

moeten worden aangemerkt. In cassatie wordt gesteld dat de havenkranen van wielen zijn 

voorzien en op eigen kracht voortbewegen langs een railtraject, waarop zij zonder enige vaste 

verbinding zijn geplaatst. Daarnaast wordt aangevoerd dat mobiele havenkranen in het 

algemeen roerend zijn. Er wordt hierbij verwezen naar het Woonark-arrest.  

 

De Hoge Raad gaat mee met het hof en stelt dat het oordeel van het hof dat de havenkranen 

moeten worden aangemerkt als onroerend in de zin van art. 3:3 BW, geen blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting is. De Hoge Raad oordeelt dat verplaatsbaarheid van de zaak niet van belang 

is, en dat “de onderhavige kranen blijkens hun constructie bestemd zijn om zich op het land te 

bevinden en dat zij, zij het indirect via rails, ook feitelijk in voortdurende verbinding staan met 

de onder de kranen gelegen grond.” De Hoge Raad zegt hiermee dat de havenkranen middels 

de rails indirect verenigd zijn met de grond en derhalve op grond van de indirecte vereniging 

van art. 3:3 lid 1 BW als onroerend aan te merken zijn.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 

3.3.4 

Geen overeenkomst met het Woonark-arrest: 

“De vraag of kranen als de onderhavige in verbinding staan met de 

(onder)grond kan echter niet op eenzelfde wijze worden beantwoord als de vraag 

of een woonark als in dat arrest bedoeld in verbinding staat met de bodem. Een 

dergelijke woonark is niet met de bodem verenigd in de zin van artikel 3:3 BW, 

omdat zij blijkens haar constructie bestemd is om op het water te drijven en ook 

in feite drijft.” 

R.o. 

3.3.4 

Indirecte vereniging 

“De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat de 

onderhavige kranen blijkens hun constructie bestemd zijn om zich op het land te 

bevinden en dat zij, zij het indirect via rails, ook feitelijk in voortdurende 

verbinding staan met de onder de kranen gelegen grond.” 
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HR Warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) 
 

Relevantie: De Hoge Raad accepteert in dit arrest opnieuw natrekking van een installatie op 

grond van de indirecte vereniging van art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW. Dit is een voorbeeld 

van de ‘tweewegenleer’ die Van der Plank bespreekt in haar publicatie. Door gebruik te maken 

van de indirecte vereniging van art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW, kan de strikte toets van 

art. 3:4 lid 1 BW omzeild worden. Daar is ook in dit arrest sprake van: waarschijnlijk zou de 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie naar verkeersopvatting geen bestandsdeel zijn van het 

kassencomplex, en derhalve niet onroerend.  

 

Relevante feiten: In 2000 werd in een kassencomplex een warmtekrachtkoppelingsinstallatie 

geplaatst. Dit is een installatie die zowel elektriciteit opwekt als warmte genereert. De 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie was in een aparte technische ruimte in het kassencomplex 

geplaatst en zat met grote bouten aan de vloer bevestigd om verplaatsing tijdens het draaien van 

de machine te voorkomen. Het ging in dit arrest om de vraag of de 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie onroerend was, in verband met de heffing van 

overdrachtsbelasting voor onroerende zaken.  

 

Rechtsvraag: Is een warmtekrachtkoppelingsinstallatie in kwestie duurzaam met de grond 

verenigd? Met andere woorden: is een warmtekrachtkoppelingsinstallatie een onroerende zaak? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het hof overwoog dat de warmtekrachtkoppelings-

installatie een visueel en functioneel geheel vormt met de overige onderdelen van het complex. 

Op grond hiervan was het hof van oordeel dat de installatie naar aard en inrichting bestemd is 

om duurzaam ter plaatse te blijven en dat die bestemming naar buiten toe kenbaar was. De Hoge 

Raad ging mee met het hof, en oordeelde dat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie duurzaam 

met de grond is verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met het gebouw waarin de 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie is geplaatst.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.1  Relevante feiten 

R.o. 3.2 Overweging van het hof:  

“Het Hof heeft overwogen dat de WKK deel uitmaakt van een complex 

waarin belanghebbende haar onderneming ter plaatse exploiteert en dat 

de WKK zowel visueel als functioneel een geheel vormt met de overige 

onderdelen van het complex. (…)WKK naar aard en inrichting bestemd 

is om duurzaam ter plaatse te blijven en dat die bestemming naar buiten 

kenbaar is.” 

R.o. 3.2 Er dient geen belang gehecht te worden aan het feit of de zaak 

verplaatst kan worden:  

“Aan de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven doet niet af dat 

de WKK naar een andere locatie kan worden verplaatst noch dat een 

WKK als de onderhavige kan worden doorverkocht.” 
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R.o. 3.3.5 De Hoge Raad ging mee met het hof, en oordeelde dat de 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie duurzaam met de grond is 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met het gebouw 

waarin de warmtekrachtkoppelingsinstallatie is geplaatst.  

“Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat de WKK een onroerende zaak 

is als hetzij een zelfstandige onroerende zaak dan wel een bestanddeel 

van het gebouw waarin de WKK is geplaatst, een en ander in de zin van 

artikel 3:3 BW. (…) ligt in dit oordeel besloten dat de WKK duurzaam 

met de grond is verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met 

het gebouw waarin de WKK is geplaatst. Dat oordeel geeft in het licht 

van de in het Portacabinarrest neergelegde maatstaven geen blijk van 

een onjuiste rechtsopvatting.” 

 

 

 

 


