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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 
 

Wat moet je lezen? 

• W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2020 (hierna: 

Reehuis) 

o Hoofdstuk 1 

o Hoofdstuk 13 

o Hoofdstuk 14 

o Hoofdstuk 24 

• J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht: vaardigheden, Den Haag: BJU 2018 (hierna: 

Tigchelaar):  

o Hoofdstuk 3.1-3.2.1 (p. 33-55 over de civiele rechtspraak: geding in eerste aanleg). 

 

Extra literatuur 

• B. van Klink & A. Broekers-Knol, ‘De vergeten kunst van het arrest-lezen’, Ars Aequi 2015, 

afl. 9, p. 723-728. 

• W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, GROM XI (1994), p. 1-11. 

 

Jurisprudentie 

• HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 

• HR 12 maart 1926, NJ 1926, 777 (Goudse bouwmeester).  
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Quint/Te poel 
 

Relevantie: In dit arrest wordt de ontstaansgeschiedenis van art. 6:1 BW gegeven. Art. 6:1 BW 

bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. Hieruit 

volgt dat verbintenissen ook kunnen ontstaan indien het past in het systeem van de wet en 

aansluit bij de in de wet geregelde gevallen. Deze ‘ruime’ opvatting is voor het eerst 

uitgesproken door de Hoge Raad in dit arrest. Dit arrest dient als grondslag voor de ruime 

opvatting van het ontstaan van verbintenissen en is ook tot uitdrukking gebracht in art. 6:1 BW 

met het woordje ‘voortvloeit’. 

 

Relevante feiten: Quint, de eiser tot cassatie, was met Hubertus te Poel (de broer van de 

verweerder Heinrich te Poel) op 14 maart 1951 maart overeengekomen dat Quint onder meer 

twee winkelhuizen met bovenwoningen en bedrijfsruimten zou bouwen op een terrein aan de 

Geleenstraat in Heerlen. Quint heeft tijdens het werk alleen te maken met Hubertus. Als de 

winkelhuizen worden opgeleverd, blijkt dat Hubertus geen geld en geen vermogen heeft om 

iets op te verhalen. Het perceel waarop de winkelhuizen zijn gebouwd, blijkt achteraf geen 

eigendom te zijn van Hubertus, maar van Heinrich. Door natrekking1 is Heinrich eigenaar 

geworden van de winkelhuizen.  

 

• Quint kan zijn vordering niet verhalen op Hubertus.  

• Quint probeert zijn vordering te verhalen op Heinrich en voert als grondslag 

‘ongerechtvaardigde verrijking’ aan. Het probleem is echter dat de ongerechtvaardigde 

verrijking in die tijd (oud BW) als bron voor een verbintenis in de wet ontbrak.  

 

Rechtsvraag: Kan een verbintenis ontstaan wanneer deze niet uit een overeenkomst of uit de 

wet voortvloeit?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad:   

De rechtbank oordeelt dat de vordering moet worden toegewezen en stelt dat de vordering zijn 

grondslag vindt in de redelijkheid en billijkheid. Het hof oordeelt dat art. 1269 BW (oud)2 

uitputtend voorschrijft op welke wijze verbintenissen kunnen ontstaan. Volgens het hof kan de 

redelijkheid en billijkheid geen verbintenis doen ontstaan en kan de redelijkheid en billijkheid 

geen grondslag vormen voor een vordering.  

 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof een te nauwe uitleg heeft gehanteerd aan de zinsnede uit art. 

1269 BW (oud) ‘uit de wet’. Volgens de Hoge Raad hoeft niet elke verbintenis rechtstreeks op 

een wetsartikel te steunen, maar kunnen verbintenissen ook ontstaan uit bronnen die passen in 

het systeem van de wet en die aansluiten bij de in de wet geregelde gevallen.  

 

 
1 De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat duurzaam met de grond verenigd is. Dit vloeit voort uit 

art. 3.3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW. Het leerstuk ‘natrekking’ zal nog uitvoerig worden behandeld in ‘Inleiding 

Privaatrecht II: Goederenrecht’ en het tweedejaars vak ‘Goederenrecht’.  
2 Artikel 1269 BW (oud): ‘Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet.’ 
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De Hoge Raad concludeerde echter dat er in dit geval geen verbintenis was ontstaan.  

Uit de artikelen 658 en 1603 BW (oud) bleek dat de grondeigenaar geen vergoeding hoeft te 

betalen aan de bezitter of huurder als deze daarop werken verricht waarvan de eigenaar door 

natrekking eigenaar zou worden. Verder komt bescherming ex art. 659 BW (oud) niet toe aan 

Quint, omdat Quint de mogelijkheid had om de openbare registers te raadplegen, waarin stond 

dat Hubertus geen eigenaar was van het perceel.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 5e  

O. daaromtrent: 

Het hof heeft een te strenge maatstag gehanteerd: 

“dat echter het Hof door, na te hebben bevonden dat het door Quint 

gepretendeerde vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun 

vindt, daaraan de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen 

vorderingsrecht toekomt, een te enge uitlegging heeft gegeven aan de 

woorden “uit de wet”;” 

Zie 5e  

O. daaromtrent: 

De Hoge Raad neemt een ruime uitleg aan voor het ontstaan van 

verbintenissen 

dat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis 

rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag 

worden afgeleid, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn 

geregeld, de oplossing moet worden aanvaard, die in het stelsel van de 

wet past en aansluit bij de wèl in de wet geregelde gevallen; 

Zie 6e  

O. daaromtrent: 

De Hoge Raad oordeelt dat in deze casus geen verbintenis is ontstaan: 

• dat echter blijkens de artt. 658 en 1603 van den grondeigenaar niet 

kan worden gevergd, dat hij door betaling van een geldsbedrag de 

verrijking ongedaan maakt die hij heeft genoten doordat de bezitter 

of de huurder van den grond daarop werken heeft aangelegd; 

• dat hieraan het in art. 659 bepaalde niet afdoet, aangezien een 

bijzondere bescherming, gelijk aan die van den bezitter te goeder 

trouw, niet toekomt aan Quint, die, hoewel zij door tijdig de openbare 

registers te raadplegen had kunnen weten, dat zij ging bouwen op 

grond die niet aan haar opdrachtgever toebehoorde, daarvan naar 

haar eigen stellingen eerste na afloop van den bouw heeft 

kennisgenomen; 

• O. dat, nu uit het bovenstaande volgt, dat het Hof terecht – zij het niet 

op juiste gronden – Quint niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar 

vordering, het cassatiemiddel niet kan slagen; 
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Goudse bouwmeester 
 

Relevantie: In dit arrest erkent de Hoge Raad de grond van een natuurlijke verbintenis die 

ontstaat uit ‘moraal en fatsoen’. De Hoge Raad toont hiermee de erkenning van het 

ongeschreven recht en gaat tegen de rechtsopvatting van Opzoomer in (zie de noot).  

 

Theorie: Dit arrest gaat over ‘de natuurlijke verbintenis’. Art. 6:3 lid 1 BW omschrijft een 

‘natuurlijke verbintenis’ als een rechtens niet afdwingbare verbintenis. Art. 6:3 lid 2 geeft de 

gronden van een natuurlijke verbintenis: 

• Sub a: wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid 

onthoudt.  

• Sub b: wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van 

zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar 

maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie 

moet worden aangemerkt. 

 

Een natuurlijke verbintenis heeft twee bijzondere eigenschappen die je moet onthouden:  

• Degene met een vorderingsrecht uit een natuurlijke verbintenis, kan nakoming van de 

natuurlijke verbintenis niet afdwingen.  

• Wanneer een schuldenaar een natuurlijke verbintenis voldoet, komt hem achteraf geen 

beroep toe op onverschuldigde betaling. Er is geen sprake van een betaling ‘zonder 

rechtsgrond’ als bedoeld in art. 6:203 BW.  

 

Relevante feiten: De gemeente Gouda heeft aan een aannemer A. Bergeijk de bouw van 104 

volkswoningen gegund. K. was de bouwmeester destijds bij de gemeente Gouda. K. had ƒ 

35.000 aan steekpenningen ontvangen om de aannemer A. Bergeijk te kiezen. Toen het college 

van Burgemeester en Wethouders erachter kwam dat er steekpenningen werden betaald aan 

bouwmeester K, heeft K. toen de ƒ 35.000 gestort in de gemeentekas om het gemeentebestuur 

– dat hem overwoog te ontslaan – gunstig te stemmen. Het gemeentebestuur heeft K. echter 

toch oneervol ontslagen.  

 

• K. vordert nu de ƒ 35.000 terug die hij heeft gestort in de gemeentekas op grond van een 

onverschuldigde betaling (art. 1395 lid 2 BW (oud)).  

 

Rechtsvraag: Kan K. de ƒ 35.000 terugvorderen op grond van de onverschuldigde betaling?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het hof had geoordeeld dat de K. het geld had gestort “als 

’t ware uit een gevoel van berouw, fatsoen of iets dergelijks en dus door die storting vrijwillig 

heeft willen voldoen aan een natuurlijke verbintenis”. Het hof kwam dus tot de conclusie dat er 

sprake was van het voldoen van een natuurlijke verbintenis. Volgens art. 1395 lid 2 BW (oud) 

is geen terugvordering mogelijk bij een vrijwillige voldoening van een natuurlijke verbintenis 

uit hoofde van onverschuldigde betaling.  
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De Hoge Raad volgt het hof. De Hoge Raad beargumenteert dit doormiddel van een 

wetshistorische interpretatie. De Hoge Raad betrekt de Code Civil waaraan de onverschuldigde 

betaling is ontleend. De Hoge Raad erkent de grond van een natuurlijke verbintenis die ontstaat 

uit ‘moraal en fatsoen’.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 4e O.   De grond voor de natuurlijke verbintenis 

“dat het Hof kennelijk heeft aangenomen, dat K., die zich bewust was niet 

geheel overeenkomstig zijn eer en plicht als gemeente-bouwmeester te hebben 

gehandeld door in strijd met de voor hem geldende Instructie de bewuste f 

35.000 van den aannemer Bergeijk te bedingen en te ontvangen, deze f 35.000 

aan de gemeente Gouda afstond, omdat hij zich daartoe zedelijk tegenover die 

gemeente gebonden achtte;” 

Zie 5e O.  Wetshistorische interpretatie van de Hoge Raad 

“dat immers op grond van de geschiedenis van genoemde, aan art. 1235, lid 

2, van den Code Civil ontleende wetsbepaling moet worden aangenomen, dat 

daarbij niet alleen gedacht is aan gevallen, waarin naar de positieve 

rechtsregeling eene schuld aanwezig is, doch het recht tot vorderen, hetzij van 

den aanvang af heeft ontbroken, hetzij door later ingetreden omstandigheden 

is komen te vervallen, maar mede aan gevallen, waarin de betrokkene voldoet 

aan eene verplichting jegens een ander, welke slechts berust op de 

voorschriften van de moraal of het fatsoen;” 

 

 

 

 

 


