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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: Goederen en rechten op goederen 
 

Wat moet je lezen? 

• Brahn/Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 11e druk 2020 

(hierna: Brahn/Reehuis): 

o Hoofdstuk 1 

o Hoofdstuk 2  

o Hoofdstuk 3.1 – 3.5  

o Hoofdstuk 4.2  

• Lokin, Prota: hoofdstuk I, Uitwendige geschiedenis van het Romeinse recht 

• Instituten van Gaius 

 

Jurisprudentie 

• HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97; Portacabin 

• HR 2 april 1937, NJ 1937, 639; Watertoren II 

• HR 17 april 1970, NJ 1971, 89; Grensoverschrijdende garage 

• HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278; Kraaien en roeken 
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HR Portacabin 

 
Relevantie: In dit arrest stond de vraag centraal 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 

van het begrip ‘duurzaam met de grond verenigd’.  

 

Relevante feiten: Op het bedrijfsterrein van Buys stond een zogenaamde 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, wanneer het naar 

aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit wordt ook wel 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 naar buiten 

kenbaar 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.  

“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 Watertoren II 
 

Relevantie: De Watertoren-arresten gaan over het misbruik van (eigendoms)recht. Het 

eigendomsrecht van de eigenaar is niet onbeperkt. Dit volgt uit art. 5:1 lid 2 BW.  

 

Art. 5:1 lid 2 BW 

Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit 

gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van 

ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. 

 

Een manier waardoor het recht van de eigenaar beperkt kan worden, is wanneer er sprake is van 

misbruik van recht (art. 3:13 BW). De eigenaar die zijn eigendomsbevoegdheden op zodanige 

wijze uitoefent dat tegenover zijn belang een onevenredig grote schade bij een ander staat, 

schendt een betamelijkheidsregel die misbruik van recht oplevert. In art. 3:13 lid 2 BW staan 

een aantal voorbeelden. Een van de voorbeelden is wanneer een bevoegdheid slechts wordt 

gebruikt met geen ander doel dan een ander te schaden. Het arrest HR Watertoren II geeft daar 

een voorbeeld van.  

 

Relevante feiten: In casu ging het om een uit de hand gelopen burenruzie tussen de eigenaren 

van twee huizen. Van Stolk besloot op een gegeven moment om het uitzicht van de buurman te 

verpesten door een watertoren te plaatsen. De watertoren had geen enkel praktisch nut. Van 

Stolk had enkel de bedoeling om het uitzicht van de buurman te verpesten.  

 

Rechtsvraag: Is het plaatsen van een watertoren om het uitzicht te verpesten van de buurman, 

misbruik van recht?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat er sprake is van misbruik van 

recht door een watertoren te bouwen om het uitzicht van een ander te belemmeren. Het gegeven 

dat uit een eigendomsrecht bevoegdheden voortvloeien, betekent nog niet dat men onder alle 

omstandigheden en op elke wijze van die bevoegdheden gebruik mag maken.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

Onder 4. (Hof)  De eigendomsbevoegd wordt misbruikt wanneer het geen ander doel 

heeft dan een ander te benadelen 

“(…)dat het eigendomsrecht van van Stolk hem het recht geeft zijn terrein 

zoo te gebruiken (…) dat deze een genot of nut voor hem ten doel heeft, 

zoodat een handeling, die dit doel niet heeft, maar uitsluitend de bedoeling 

heeft een ander te benadeelen een gebruik van het eigendomsrecht 

buiten het doel van dit recht en mitsdien een misbruik van dat recht is en 

als zoodanig een onrechtmatige daad (…)” 
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HR Grensoverschrijdende garage 
 

Relevantie: Ook dit arrest gaat over het leerstuk van misbruik van (eigendoms)recht. Hoewel 

dit arrest is gewezen onder het oude recht, besliste de Hoge Raad wel in de geest van art. 3:13 

lid 2 BW. In art. 3:13 lid 2 BW staan namelijk gevallen genoemd waarin er sprake is van 

misbruik van recht. Een bevoegdheid kan onder meer misbruikt worden ingeval men, in 

aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat 

daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (art. 3:13 

lid 2 BW). Dit arrest is illustratief voor deze ‘categorie’ van misbruik van recht.  

  

Relevante feiten: Kuijpers heeft een garage gebouwd die de erfgrens met de erf van De Jongh 

ongeveer 70 cm overschrijdt. Kuijpers heeft schadevergoeding aangeboden, maar De Jongh 

weigert dat. De buurvrouw vordert dat Kuijpers de garagemuur afbreekt. Kuijpers is van 

mening dat hij uit omstandigheden mocht afleiden dat de erfgrens correct was en hij is van 

mening dat de buurvrouw geen enkel redelijk doel nastreeft door te vorderen dat de muur wordt 

afgebroken. 

 

Rechtsvraag: Is het vorderen van afbraak van de garage misbruik van recht?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad stelt voorop dat Kuijpers bij de bouw van 

zijn garage de grens tussen zijn eigendom en dat van De Jongh heeft overgeschreven. Er staan 

dus twee belangen tegenover elkaar: enerzijds het belang van De Jongh bij een vrij genot van 

haar gehele terrein en anderzijds het belang van Kuijpers bij de volledige instandhouding van 

zijn nieuwe garage.  

 

De Jongh heeft in beginsel recht om afbraak van de garage te vorderen, ook al zou Kuijpers te 

goeder trouw zijn geweest en een redelijke schadevergoeding heeft aangeboden. Er is sprake 

van misbruik van recht, indien ‘het nadeel dat Kuipers door de afbraak zou lijden, zowel op 

zichzelf beschouwd als in zijn verhouding tot het belang dat De Jongh met haar vordering 

nastreeft, zo groot zou zijn dat, alle verdere omstandigheden in aanmerking genomen, De Jongh 

naar redelijkheid niet tot de uitoefening van haar recht afbraak kan vorderen’.  

 

Kuijpers heeft niet aangevoerd dat zijn schade onevenredig groter is dan het voordeel van De 

Jongh. De Hoge Raad verwerpt het beroep, en er is geen sprake van misbruik van recht.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

O. omtrent 

onderdeel A 

van het tweede 

middel 

Er kan sprake zijn van misbruik van recht als het nadeel dat de ander 

lijdt in verhouding tot het belang van de eigenaar, zo groot is dat de 

eigenaar redelijkerwijze niet de uitoefening van haar recht kan 

vorderen.  

“De Jongh door in plaats van genoegen te nemen met een redelijke 

schadevergoeding een vordering tot amotie in te stellen, zich aan misbruik 

van recht zou hebben schuldig gemaakt, indien het nadeel dat Kuipers door 

de amotie zou lijden, zowel op zichzelf beschouwd als in zijn verhouding 

tot het belang dat De Jongh met haar vordering nastreeft, zo groot zou zijn 

dat, alle verdere omstandigheden in aanmerking genomen, De Jongh naar 

redelijkheid niet tot de uitoefening van haar recht amotie te vorderen had 

kunnen komen; 
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HR Kraaien en roeken 
 

Relevantie: In dit arrest wordt een voorbeeld gegeven waarin het veroorzaken van hinder een 

inbreuk is op het eigendomsrecht van een ander.  Verder werd hier beslist dat het bezit van een 

Hinderwetvergunning de houder van de vergunning niet vrijwaart van aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad.  

 

Relevante feiten: Een bedrijf, Vermeulen, is bedrijfsmatig bezig met het dempen van een 

waterplas met stadsvuil. Vermeulen heeft hiervoor een Hinderwetvergunning. Lekkerkerker is 

eigenaar van een boomgaard, die ernstige hinder ondervindt door het stadsvuil. Er worden 

vooral kraaien en roeken aangetrokken door het stadsvuil en deze brengen veel schade toe aan 

het fruit in de boomgaard van Lekkerkerker. Lekkerkerker vordert schadevergoeding van 

Vermeulen.  

 

Rechtsvraag: Kan de hinder van Vermeulen hier worden beschouwd als een inbreuk op het 

eigendomsrecht van Lekkerkerker?   

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad stelt voorop dat de vraag of hinder als 

inbreuk op het eigendomsrecht kan worden beschouwd, afhangt van de ernst van die hinder en 

de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt. De regeling van de Hinderwet neemt niet mee 

dat andere eigenaren moeten dulden dat anderen schade of hinder veroorzaken. Het verkrijgen 

van een Hinderwetvergunning vrijwaart de vergunninghouder niet voor de aansprakelijkheid 

uit onrechtmatige daad.  

 

Het hof heeft geoordeeld dat Vermeulen hinder aan het eigendomsrecht heeft toegebracht, en 

dat Vermeulen daardoor een inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van Lekkerkerker 

welke als een onrechtmatige daad moest worden beschouwd. De Hoge Raad gaat mee met deze 

beoordeling.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

O. aangaande 

het vierde, 

vijfde en zesde 

onderdeel 

“dat de vraag of de hinder die iemand door de gedragingen van een ander 

in het genot van de eigendom van een onroerende zaak kan ondervinden, 

als inbreuk op zijn eigendomsrecht kan worden beschouwd, afhangt van 

de ernst van die hinder en de omstandigheden waaronder deze 

plaatsvindt;” 

O. aangaande 

het vierde, 

vijfde en zesde 

onderdeel 

“(…) dat die activiteiten aan partij Lekkerkerker een hinder hebben 

toegebracht, welke deze niet behoefde te dulden en dat partij Vermeulen 

daardoor een inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van partij 

Lekkerkerker, welke, nu bijzondere rechtvaardigingsgronden ontbraken, 

als een onrechtmatige daad moest worden beschouwd;” 

O. ten aanzien 

van het zevende 

onderdeel 

“dat het verkregen zijn van zo'n vergunning degeen die overeenkomstig 

die vergunning handelt, dan ook niet vrijwaart voor de aansprakelijkheid 

uit onrechtmatige daad;” 
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