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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 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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Inleiding van het vak 

 

Lieve BOEQ-abonnee,  

 

Wij zijn ongelofelijk blij dat jij deze periode weer abonnee bij ons bent. Wij doen echt ons best 

om de stof zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen en daarom zijn wij blij dat jij vertrouwen in 

ons hebt. Dank daarvoor.  

 

Voor het vak Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht zal ik, Willem, jou proberen te helpen 

om de stof begrijpen. Het goederenrecht is onwijs leuk, maar wordt ook als erg pittig 

beschouwd. Het is vaak abstract en ingewikkeld. In dit vak zal de systematiek van het 

goederenrecht worden uitgelegd. Het is bij dit vak erg belangrijk dat je meedoet van week 1 t/m 

week 8. Wanneer je namelijk de eerste weken niet meedoet, zul je de weken daarna niet 

begrijpen. Elke week sluit op elkaar aan en het wordt elke week moeilijker.  

 

Ik zal jou proberen de stof uit te leggen. Ik neem je stap voor stap mee in het denkproces van 

het goederenrecht. Voel je vrij om BOEQ een berichtje te sturen of een vraag te stellen in onze 

groepschat.  

 

Heel veel succes met Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht!  

 

Veel liefs,  

mede namens Thijs en Stephanie,  

Willem.   
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Onderwerp 1: Wat is het goederenrecht?  

 

Waar gaat het goederenrecht over?  

Het privaatrecht (ook wel burgerlijk recht genoemd) is het geheel van de regels voor de 

onderlinge verhoudingen tussen personen – met name het personen- en familierecht en 

vermogensrecht. Het privaatrecht is onder te verdelen in het materiële privaatrecht en het 

formele privaatrecht.  

• Het materiële privaatrecht geeft regels over rechten en plichten.  

• Het formele privaatrecht regelt de wijze waarop burgers jegens elkaar rechten kunnen 

handhaven met werking van de rechterlijke instanties. Dit zijn voornamelijk procesregels.  

 

Het materiële privaatrecht is weer te onderscheiden in het personenrecht en het 

vermogensrecht.  

• Het personenrecht regelt onder meer het personen- en familierecht (Boek 1 BW) en het 

rechtspersonenrecht (Boek 2 BW). Bij personen- en familierecht moet je denken aan 

huwelijken, kinderen, adoptie, scheidingen, etc. Bij rechtspersonenrecht moet je denken aan 

het recht omtrent naamloze vennootschappen (nv), besloten vennootschappen (bv), 

stichtingen, verenigingen, etc.  

• Het vermogensrecht omvat alle regels met betrekking tot de subjectieve rechten en plichten 

die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Dit zijn rechten en plichten die tot het 

vermogen van een (rechts)persoon kunnen behoren. De meeste vermogensrechten zijn te 

herkennen doordat je ze kunt overdragen aan een ander. Denk daarbij aan eigendomsrechten 

op zaken, zoals je fiets, je laptop, je telefoon. Maar ook intellectueel eigendomsrechten zijn 

vermogensrechten, bijvoorbeeld het auteursrecht van BOEQ op de studiehulp van BOEQ.  

 

Het vermogensrecht is weer te onderscheiden in twee soorten ‘rechtsgebieden’. Er wordt in de 

literatuur een onderscheid gemaakt tussen rechten met betrekking tot goederen en rechten 

met betrekking tot personen. 

• De rechten met betrekking tot goederen wordt beheerst door het goederenrecht. Dit zijn de 

rechten die men kan hebben over een bepaald ‘goed’. Goederen zijn alle zaken en alle 

vermogensrechten (art. 3:1 BW). Het goederenrecht gaat bijvoorbeeld over het 

eigendomsrecht van een huis.  

• De rechten met betrekking tot personen worden beheerst door het verbintenissenrecht. Het 

verbintenissenrecht gaat over de rechten die een rechthebbende heeft waarmee hij aanspraak 

kan maken op een bepaalde prestatie van een ander. Denk daarbij aan het recht op betaling 

op grond van een overeenkomst, bijv. bij een supermarkt. De supermarkt heeft recht op 

betaling van boodschappen en jij hebt recht op de boodschappen. 

 

Het vak Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht gaat, zoals de titel al vermeldt, over het 

goederenrecht. We gaan het dus hebben over de rechtsverhouding tussen een persoon en een 

goed.   
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Systematiek van het BW  

Wanneer we te maken hebben met het goederenrecht, zijn twee boeken van het Burgerlijk 

Wetboek (BW) met name van belang.  

• Boek 3: ‘Vermogensrecht in het algemeen’. In Boek 3 BW staan bepalingen die voor alle 

vermogensrechten van belang kunnen zijn. In Boek 3 BW staan bijvoorbeeld de definities 

van een goed, een zaak en een vermogensrecht. Ook wordt de overdracht van een goed 

geregeld in Boek 3 BW.  

• Boek 5: ‘Zakelijke rechten’. In Boek 5 BW worden de zakelijke rechten geregeld. Dat houdt 

in dat deze rechten slechts een zaak als object kunnen hebben. Het object van een zakelijk 

recht is een zaak. In Boek 3 BW wordt bijv. het eigendomsrecht, het recht van erfpacht en 

het recht van opstal geregeld.  

 

Er staan zowel (beperkte) rechten in Boek 3 BW en Boek 5 BW. In Boek 3 BW staan echter 

(beperkte) rechten die zowel op zaken als op vermogensrechten kunnen worden gevestigd. In 

Boek 5 BW staan slechts de rechten die op een zaak gevestigd kunnen worden. Wij zullen later 

nog uitleggen wat beperkte rechten, zaken en vermogensrechten zijn.  

 

Kenmerken van het goederenrecht?  

Het goederenrecht kent vele kenmerken. Wij zullen de belangrijkste kenmerken van het 

goederenrecht kort toelichten. Later in de cursus wordt hier nog nader op ingegaan.  

1. Absolute werking: In het goederenrecht hebben we te maken met rechten op goederen die 

de rechthebbende in beginsel tegenover iedereen kan inroepen. Vanwege deze 

‘derdenwerking’ noemen we deze rechten ‘absolute rechten’. De term ‘goederenrechtelijke 

rechten’ geven hetzelfde aan als ‘absolute rechten’. In het verbintenissenrecht hebben we te 

maken met rechten die niet tegenover iedereen kunnen worden ingeroepen. Deze rechten 

kunnen slechts tegenover een bepaald persoon worden ingeroepen. Deze rechten heten 

daarom ‘relatieve rechten’.  

• Het eigendomsrecht is een absoluut recht. Dit recht kan tegenover iedereen worden 

ingeroepen. Iedereen moet bijv. mijn eigendomsrecht over mijn laptop respecteren.  

• Een vordering is een relatief recht. Dit recht kan alleen worden ingeroepen 

tegenover degene op wie jij een vordering hebt. A krijgt alleen geld van B. A kan 

niet aan willekeurige mensen dat geld vragen dat hij tegoed heeft van B.  

 

2. Gesloten systeem: Absolute rechten werken tegen iedereen. Absolute rechten hebben 

daardoor rechtstreeks invloed op de positie van derden. Om deze reden staat het partijen 

niet vrij om buiten de wet zelf absolute rechten in het leven te roepen. Slechts de absolute 

rechten die in de wet zijn genoemd, kunnen worden gevestigd op een goed. We kennen dus 

een ‘gesloten systeem’.  

 

3. Dwingend recht: Het goederenrecht is voornamelijk dwingend recht. Dat houdt in dat 

partijen vaak niet contractueel van de wet kunnen afwijken. Het verbintenissenrecht is 

voornamelijk van aanvullend recht. Dit houdt in dat het partijen vrij staat om af te wijken 

van de wettelijke bepalingen.  
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Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 1-7.  

 

Onderwerp 2: Basisbegrippen van het goederenrecht 

Goed (art. 3:1 BW) 

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

 

Zaak (art. 3:2 BW) 

Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Bijv. een huis of een 

fiets.  

• Onroerende zaak (art. 3:3 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. Bijvoorbeeld: een stuk grond, of een huis. 

• Roerende zaak (art. 3:3 lid 2): Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerende zaken. 

Bijvoorbeeld: een fiets.  

 

Vermogensrecht (art. 3:6) 

Wat vermogensrechten zijn, wordt in artikel 3:6 BW uitgelegd: ‘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.’  

 

Kort gezegd zijn vermogensrechten dus op geld waardeerbare rechten, althans rechten die in de 

economische sfeer liggen. Elk van de in art. 3:6 BW genoemde kenmerken kan afzonderlijk 

een recht tot een vermogensrecht maken. Bijvoorbeeld: het eigendomsrecht.  

 

Registergoed (art. 3:10 BW) 

Kort gezegd zijn registergoederen goederen die voor vestiging of overdracht in een openbaar 

register ingeschreven moeten worden. Bijvoorbeeld:  

• Onroerende zaken 

• Teboekstaande schepen en luchtvaartuigen  

• Beperkte rechten op registergoederen 

• Appartementsrechten 

 

Absoluut recht 

Een absoluut recht is een recht dat naar derden werkt. Iemand met een absoluut recht kan zijn 

recht uitoefenen tegenover iedereen. Zo is het eigendomsrecht een absoluut recht. De eigenaar 

mag zijn recht handhaven tegen derden die hem beletten in zijn rechtmatige uitoefening.  

• Absoluut volledig recht: bijv. eigendom. A hoeft op grond van het absolute karakter niet te 

dulden dat een ander gebruik maakt van zijn voetbalveld. Hij kan de ander wegsturen, en 

zo nodig ontruiming afdwingen.  

• Absoluut beperkt recht: bijv. erfpacht 

 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht 2020-2021 

7 

 

Relatief recht 

Een relatief recht is een recht dat persoonsgebonden is. Dit wordt ook wel een persoonlijk recht 

genoemd. Je kunt dit recht alleen handhaven tegen de persoon op wie jij een recht hebt. 

Bijvoorbeeld: een vorderingsrecht. 

 

Beperkt recht 

Een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht (hier de eigendom) dat met dat beperkte 

recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Stel dat jij eigenaar bent van een huis, dan is het mogelijk om 

een ander een deel van jouw bevoegdheden te geven. Welke bevoegdheden de ander krijgt, 

hangt af van het soort beperkt recht. Zo kan de eigenaar van een huis de ander een recht van 

hypotheek geven.  

 

Zakelijk recht 

Een absoluut subjectief recht, dat een vermogensrecht is, en dat een zaak tot object heeft. 

Eigendom is een zakelijk recht.  

 

Schematisch ziet dat er zo uit: 

 

1. Schema voor de verdeling van goederen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schema voor de verdeling van registergoederen en niet-registergoederen.   

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

Zekerheidsrecht
en

Genotsrechten

Goed (art. 3:1 BW)

Registergoederen 

(art. 3:10 BW) 

Niet-registergoederen
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Onderwerp 3: Onroerende zaken  

Normaal gesproken wanneer iemand een huis koopt, koopt hij niet daadwerkelijk het huis, maar 

koopt hij de grond onder het huis. Het huis wordt nagetrokken met 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. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW.  

 

Onroerende zaken  

Hiervoor hebben we al gezien dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen roerende en 

onroerende zaken. Dit onderscheid is onder meer van belang om te weten welke handelingen 

vereist zijn om een goed over te dragen. Wanneer je namelijk een onroerende zaak wil 

overdragen, zoals bijv. een huis, dan is het vereist dat er een notariële akte wordt gemaakt welke 

wordt ingeschreven in de openbare registers. Volgens art. 3:3 lid 1 BW zijn onroerende zaken:  

 

“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.” 

 

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 bijv. 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 dat arrest blijkt dat voor het antwoord op de 

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

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

beoordeling van dit laatste met 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 bij de beoordeling of iets 

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

 

Uit art. 5:20 lid 1 sub e BW volgt namelijk dat de eigendom van de grond ook de gebouwen en 

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

met andere gebouwen en werken, omvat.  

 

 

 

 


