
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht (2020/2021) 

Artikelsamenvatting 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Artikelsamenvattingen week 1 Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht 2020-2021 

1 

 

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 aan 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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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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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Lokin, Prota: hoofdstuk I, Uitwendige geschiedenis van het 

Romeinse recht 
 

1. Imperium en Lex  

Op 21 april 753 v.Chr. werd Rome gegrondvest. De stichters waren de tweeling Romulus en 

Remus. De vraag was wie van hen koning (rex) zou worden over de gestichte stad en wie van 

hen de absolute macht (imperium) zou uitoefenen over de nieuwe stedelingen. Het antwoord 

werd gevraagd aan de goden. Het eindigde in een broedermoord: Romulus had Remus 

vermoord. Voor ons is van belang dat Romulus zijn macht heeft ontleend aan de goden.   

 

De koning had de bevoegdheid om op grond van zijn macht wetten uit te vaardigen. Deze 

heetten edicten. Daarnaast was er een tweede wetgevende instantie: de volksvergadering 

(comitia). Deze besluiten hadden kracht van wet en werden lex genoemd (meervoud: leges). 

Het hoofd van een familie heette de pater familias. Romulus stelde uit honderd van deze 

familievaders een raad van ouden (senes), de senaat. Deze besluiten hadden geen kracht van 

wet, maar dienden de koning tot advies (senatusconsulta).  

 

In 509 v.Chr. begon de republiek en daarmee de vrijheid. Daarmee werd bedoeld dat het 

imperium niet meer levenslang aan één persoon zou worden toebedeeld, maar jaarlijks aan twee 

door de volksvergadering gekozen personen, de consuls. Ieder van deze consuls had het volle 

imperium.  

 

Er waren twee staatsrechtelijke problemen. Ten eerste kwam het voor dat de ene consul 

besluiten nam op grond van het imperium en dat de andere consul deze weer ongedaan maakte 

op grond van het imperium. Ten tweede kwam het voor dat een edict van de volksvergadering 

botste met het edict van de consul. Er is toen besloten dat de besluiten van de volksvergadering 

voorrang hebben boven de edicten van de consuls.  

 

2. Patriciërs en plebejers  

Lex XII Tabularum  

Toen de republiek begon was er een sociale strijd tussen de patriciërs en de plebejers. De 

patriciërs waren leden van de Romeinse adel. De plebejers waren de gewone burgers, veelal 

burgers en vaklieden. Zij waren degenen die niet tot de patriciërs behoorden. De plebs eisten 

dat van overheidswege al het bestaande recht op schrift werd gezet (codificatie). De plebs 

werden namelijk berecht door rechters op grond van ongeschreven gewoonterecht. Daardoor 

kenden zij hun eigen rechten niet. Er kwam een college van tien mannen aan het hoofd van de 

republiek welke gezamenlijk een codificatie moesten samenstellen. Dit verliep echter niet goed 

en later kwamen er weer nieuwe consuls. De nieuwe consuls brachten de wetsontwerpen in de 

volksvergadering waarin zij tot wetten werden verheven. Omdat zij op twaalf tafelen waren 

geschreven, worden zij de wet der twaalf tafelen genoemd. Deze ivoren tafelen werden 

opgesteld op de Romeinse markt zodat iedereen deze kon lezen.  
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De uitleg van de regels bleef echter in handen van de patriciërs die de uitleg niet openbaar 

maakten. Het plebs had geen toegang tot deze uitleg (interpretatio). Ook de uitleg van de leges 

die waren aangenomen door de volksvergadering werden uitgelegd op een manier dat niet op 

schrift stond. Dit waren strenge interpretatieregels welke geheel konden afwijken van het 

normale taalgebruik.  

 

Gn. Flavius 

Aan deze toestand van rechtsonzekerheid kwam een einde toen het geheim van de 

uitleggingsregels aan het volk werd prijsgegeven door Gnaeus Flavius. De nu openbare 

methode van interpretatie heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het recht in 

Europa.  

 

Praetuur. 

In 367 v.Chr. had het plebs afgedwongen dat het consulaat (het hoogste ambt van de republiek 

vervuld door de consuls) voortaan door tenminste één plebejer zou mogen worden bezet. In ruil 

voor dit verlies eisten de patriciërs een nieuw ambt, praetura. De praetor zou deel nemen aan 

het imperium en zich bezig houden met de rechtsbedeling. Deze praetor zou dan een patriciër 

moeten zijn.  

 

Lex Hortensia  

De wet Lex Hortensia in 286 v.Chr. bepaalde dat de besluiten die de plebs in haar eigen, alleen 

voor plebejers toegankelijke vergadering nam niet langer slechts alleen voor hen gold, maar 

kracht van wet had voor het gehele Romeinse volk en dus ook de patriciërs bonden. Daarmee 

werd de strijd tussen de patriciërs en plebejers afgesloten.  

 

3. Civiel recht en praetorisch recht  

De praetor had het imperium en vaardigde op grond daarvan edicten uit die alle Romeinse 

burgers bonden, maar niet langer van kracht waren dan zijn imperium duurde, namelijk één 

jaar. Een proces had bijv. geen plaats zonder tussenkomst van de praetor.  

 

In beginsel golden de edicten voor één jaar, maar het werd vast gebruik dat de opvolger de 

edicten van zijn voorganger ongewijzigd overnam. Het was een praetor niet toegestaan om af 

te wijken van zijn eigen edict.  

 

De uitlegging van de twaalftafelenwet werd geregeld door het ius civile. Het civiele recht vindt 

zijn oorsprong in de volksvergadering. De edictsbepalingen werd uitgelegd door het ius 

praetorium. Het praetorisch recht vindt zijn oorsprong in het imperium.  

 

De functie van het praetorisch recht is een drieledige: ondersteuning, aanvulling en verbetering 

van het civiele recht.  
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4. Republiek en keizerschap  

In 44 v.Chr. werd Julius Caesar vermoord. De moord werd gewroken door Marcus Antonius en 

zijn adoptiezoon Octavianus. Antonius overleed en Octavianus werd daardoor de machtigste 

man. Hij combineerde de twee bevoegdheden van de republiek: imperium en het vetorecht van 

de volkstribune. Vanaf toen begon de keizertijd.  

 

5. Keizerrecht en juristenrecht  

Tijdens het begin van de keizertijd deden zich twee ontwikkelingen voor.  

1. De adviezen van de senaat, de senaatsconsulten, kregen kracht van wet. De 

volksvergadering hield op te bestaan. Wetten (leges) werden niet voor uitgevaardigd. 

Daarvoor in de plaats kwamen de senaatsbesluiten. De senaat was echter feitelijk een ja-

knikkende hofhouding van de keizer (Caesar). De macht kwam uiteindelijk te liggen bij 

één man, de keizer.  

2. Er werden juridische adviezen geschreven door particuliere rechtsgeleerden (iurisconsulti) 

voor procederende partijen. Keizer Augustus en zijn opvolgers gaven sommigen een soort 

keizerlijke vergunning om in het openbaar adviezen te brengen (ius publice respondendi). 

Hierdoor kregen deze adviezen een soort bindend advies voor de rechter.  

 

6. Het oude en nieuwe Rome  

Rond 300 n.Chr. had het Romeinse Rijk twee hoofdsteden: het oude Rome in het Westen en 

het nieuwe Rome in het Oosten. Het nieuwe Rome in het Oosten werd genoemd naar de stichter: 

Constantinopel (stad van Constantijn). Het Romeinse rijk was staatrechtelijk één en ondeelbaar. 

Er waren twee keizers die ieder het ene en ongedeelde imperium hadden over het gehele rijk. 

Van de twee rijkshelften bleek de Oostelijke de krachtigste te zijn. Vanaf 476 n.Chr. was de in 

Constantinopel zetelende keizer de enige van het gehele rijk.  

 

7. Keizer Justinianus (527-565)  

Keizer Justianus heeft een grote invloed gehad om het Romeinse recht welke veel invloed heeft 

gehad op de Europese rechtsontwikkeling. De wetgeving van Justinianus bestaat uit vier 

onderdelen.  

 

a. Codex Justianus (529)  

De Codex is verdeeld in twaalf boeken. Dit bestond uit constituties, dat wil zeggen uit 

verordeningen, afkomstig van de keizer. Keizer Justianus verleende de in de Codex opgenomen 

constituties exclusieve werking. Daardoor verloren de niet opgenomen constituties haar 

rechtskracht.  

 

b. Digesten of Pandekten (533)  

Naast de keizerlijke constituties kende de keizertijd één andere geschreven rechtsbron, de 

juristengeschriften, ook wel ius genoemd. Deze juristengeschriften werd uitgezocht, 

gerangschikt en gebundeld. Deze werden uiteindelijk samengevoegd in 50 boeken. Deze 

werden door de keizer van wettelijke kracht voorzien. Zij verkregen de kracht van één 

constitutie.  
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c. Instituten of Elementen (533)  

Dit was een leerboek voor eerstejaars rechtenstudenten. Hierin werden de grondbeginselen van 

het Romeinse recht overzichtelijk uiteengezet.  

 

d. Codex repetitae praelectionis (Codex in herzine versie) (534)  

Dit was de vernieuwde versie van de Codex Justianus. Met de tweede (herziene) Codex werd 

aan de eerste Codex de kracht opgenomen.  

 

e. Novellen  

Dit zijn de nieuwe constituties van de keizer.  

 

8. Slot  

De wetgeving van Justianus bleef eeuwenlang de codificatie van het recht van het Byzantijnse 

rijk. Zij werd slechts aangevuld door de Novellen van de latere keizers. Er kwamen later nog 

veel Griekse vertalingen. Deze Griekse teksten hadden echter geen eigen gezag en dienden 

slechts als hulpmiddel.  

 

Omstreeks 900 n.Chr. had keizer Leo de Wijze het plan om door het uitgeven een min of meer 

overzichtelijke Griekse tekst een einde te maken aan de onoverzichtelijkheid van de Griekse 

vertalingen en commentaren. Dit wordt de Basilica genoemd.  
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Instituten van Gaius 
Er worden hier enkele passages vertaald van de Instituten van Gaius. De Instituten of 

Elementen, de leerboeken van Romeinse eerstejaars rechtenstudenten, waren grotendeeld 

ontleend aan de Instituten van Gaius. Ongeveer twee derde van de Instituten of Elementen zijn 

letterlijke aanhalingen van het leerboek van Gaius.  

 

Wij gaan er van uit dat je niet letterlijk de inhoud van deze tekst moet kennen. Er kan echter 

wel worden verwezen in een opdracht naar een passage om aan de hand daarvan een 

vergelijking te maken met het hedendaagse Nederlandse recht. Wij zullen daarom niet nader in 

gaan op de letterlijke inhoud van de tekst.  


