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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 (Werkgroep & Workshop) 
 

Wat moet je lezen? 

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

o Hoofdstuk 1: Inleiding; 
o Hoofdstuk 13: Verbintenis en verbintenissenrecht;   
o Hoofdstuk 14: De bronnen van verbintenissen;  
o Hoofdstuk 24: Natuurlijke verbintenis.   

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

Tigchelaar): hoofdstuk 3 par. 1 t/m 2.1 (p. 33-55). 
 

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

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

afl. 9, p. 723-728 (reader). 

 

Jurisprudentie 

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

• HR 12 maart 1926, NJ 1926/777 (Goudse bouwmeester).  
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Onderwerp 1: Inleiding vermogensrecht 

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.  

 

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 (goederenrecht) 

en rechten met betrekking tot personen (verbintenissenrecht). 

• Goederenrecht: De rechten met betrekking tot goederen worden 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. Het goederenrecht wordt uitgelegd in het vak 

Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht.  

• Verbintenissenrecht: 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, bijvoorbeeld bij een 

supermarkt. De supermarkt heeft recht op betaling van boodschappen en jij hebt recht op 

de boodschappen. Het algemeen deel wordt geregeld in Boek 6 BW, met als opschrift: 

‘Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht’.  

Het vak Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht gaat, zoals de titel al vermeld, over het 

verbintenissenrecht. Het gaat dus over de rechten die iemand kan hebben op een prestatie van 

een ander. In dit vak staat de ‘overeenkomst’ centraal. We gaan het veel hebben over de 

overeenkomst, waarbij er rechten en plichten ontstaan voor beide partijen.  

 

Vindplaats: W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2020 

(hierna: Brahn/Reehuis), p. 1-7.  
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Onderwerp 2: De verbintenis  

De term ‘verbintenis’ ziet op de rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de 

één een vordering heeft tegenover de ander en die ander een verplichting (schuld) heeft 

tegenover de eerste.  

 

Wat is een verbintenis? 

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke verhouding tussen twee partijen krachtens welke 

de één (de ‘schuldeiser’ of ‘crediteur’) is gerechtigd tot een prestatie die de ander (de 

‘schuldenaar’ of ‘debiteur’) verplicht is ten opzichte van hem te verrichten.  

 

Uit deze definitie volgen meerdere kenmerken:  

• Kenmerkend voor een verbintenis is dat een persoon een recht heeft op een door een andere 

persoon te verrichten prestatie, terwijl die ander tegenover de eerste verplicht is tot het 

verrichten van die prestatie. Aan de ene kant heeft de schuldeiser dus een vorderingsrecht 

en de schuldenaar een schuld.  

• Ook kenmerkend van een verbintenis is dat zij vermogensrechtelijk van aard is.  

 

De verbintenis kent drie elementen:  

1. Kern: aan de actieve kant staat het vorderingsrecht van de schuldeiser en aan de passieve 

kant staat de schuld van de schuldenaar.  

2. Veroordelingsmogelijkheid: De wet staat de schuldeiser toe om zijn schuldenaar voor de 

rechter te dagen om de schuldenaar te dwingen tot het verrichten van de prestatie (art. 3:296 

lid 1 BW). Ook heeft de schuldeiser de mogelijkheid om de schuldenaar voor de rechter te 

dagen voor zijn geleden schade. De schuldeiser kan een rechtsvordering instellen. De 

schuldenaar is aansprakelijk.  

3. Executiemogelijkheid: De schuldeiser kan doormiddel van de rechtsvordering het vonnis 

van de rechter ten uitvoer leggen (ook wel executeren genoemd). De schuldeiser komt dus 

een executierecht toe. De schuldeiser kan bijvoorbeeld beslag leggen op het vermogen van 

de schuldenaar. De schuldenaar is uitwinbaar.  

 

Schematisch ziet dat er zo uit:  

 Actieve kant  

(schuldeiser)  

Passieve kant  

(schuldenaar) 

Kern Vorderingsrecht Schuld 

Veroordelingsmogelijkheid Rechtsvordering Aansprakelijkheid 

Executiemogelijkheid Executierecht Uitwinbaar 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 197-201  
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Onderwerp 3: Bronnen van verbintenissen  

Nu je bekend bent met het begrip ‘verbintenis’, is de vervolgvraag: hoe ontstaat een verbintenis 

dan?  

 

De wettelijke regeling van de bronnen van een verbintenis 

Artikel 6:1 BW 

Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. 

 

Art. 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen slecht kunnen ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. 

Er zijn drie manieren waarop uit de wet kan voortvloeien dat een bepaald feit een verbintenis 

doet ontstaan:  

1. De wet wijst rechtstreeks feiten aan als bron van verbintenissen.  

2. De wet wijst via het ongeschreven recht bepaalde feiten aan als bronnen van verbintenissen.  

3. De wet wijst geen directe bron aan. Het feit doet echter toch een verbintenis ontstaan, omdat 

dit past in het stelsel van de wet en aansluit bij de in de wet geregelde gevallen.  

 

Ad 1: De wet wijst rechtstreeks feiten aan als bron van verbintenissen 

De belangrijkste groep van bronnen van verbintenissen die de wet aanwijst, zijn de 

‘overeenkomst’ en de ‘onrechtmatige daad’.  

 

Overeenkomst 

Art. 6:213 lid 1 BW 

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of 

meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

 

De wet wijst hier dus een mogelijkheid aan, waarbij een of meer verbintenissen kunnen 

ontstaan. Er zal later nog uitgelegd wat een overeenkomst precies inhoudt.  

 

Onrechtmatige daad 

Art. 6:162 lid 1 BW 

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, 

is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

 

Hier gebruikt de wetgever niet letterlijk het woord ‘verbintenis’, maar koppelt de wet aan het 

plegen van een onrechtmatige daad de verplichting tot het betalen van de schade, met andere 

woorden: een verbintenis tot schadevergoeding. Ook uit Boek 6 Titel 4 BW blijkt dat de 

overeenkomst en de onrechtmatige daad bronnen van verbintenissen zijn. De titel luidt: 

“Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.” Er zal later nog 

worden uitgelegd wat een onrechtmatige daad precies inhoudt.  
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Ad 2: De wet wijst via het ongeschreven recht bepaalde feiten aan als bronnen van 

verbintenissen  

In sommige gevallen verwijst de wet naar het ongeschreven recht. In die gevallen kunnen er 

dus verbintenissen ontstaan door ongeschreven recht. Art. 6:162 lid 2 BW noemt bijvoorbeeld 

als een onrechtmatige daad ‘een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 

recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’. De verbintenis die ontstaat of zal ontstaan vloeit 

voort uit het ongeschreven recht.  

 

Ad 3: Passend in het stelsel van de wet 

Een verbintenis kan ook ontstaan indien het past in het systeem van de wet en aansluit bij de in 

de wet geregelde gevallen. Deze regel wordt tot uitdrukking gebracht in het woord ‘voortvloeit’ 

in art. 6:1 BW. Deze ruime uitleg van bronnen van verbintenissen vindt zijn grondslag in het 

arrest HR Quint/Te Poel (zie arrestanalyse).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 212-214.  

 

Rechtsregel, rechtsfeit en rechtsgevolg  

Om het verbintenissenrecht te begrijpen, is het nodig om het onderscheid te weten tussen een 

rechtsregel, een rechtsfeit en een rechtsgevolg.  

 

 
 

In het kort kunnen we de volgende definities opstellen:  

• Rechtsregel: een regel uit het objectieve recht. 

o Bijvoorbeeld: art. 6:217 BW. Deze rechtsregel bepaalt dat een overeenkomst tot 

stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan.  

• Rechtsfeit: een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt.  

o Bijvoorbeeld: aanbod en aanvaarding. Het objectieve recht koppelt namelijk een 

rechtsgevolg aan dit feit.  

• Rechtsgevolg: het gevolg dat door het recht aan bepaalde feiten of handelingen wordt 

verbonden.  

o Bijvoorbeeld: het ontstaan van verbintenissen. Wanneer er sprake is van aanbod en 

aanvaarding is er volgens art. 6:217 BW sprake van een overeenkomst. Het 

rechtsgevolg is dat er verbintenissen ontstaan.  

 

De begrippen verhouden zich als volgt tot elkaar: De rechtsregel bepaalt dat een bepaalde 

gebeurtenis een rechtsfeit is. Hierdoor komt het rechtsgevolg tot stand.  

 

1. Voorbeeld overeenkomst ex art. 6:217 BW:  

• Art. 6:217 BW is een rechtsregel. Volgens deze rechtsregel ontstaat er een  overeenkomst 

wanneer er sprake is aanbod en de aanvaarding daarvan.  

• Stel dat A een aanbod doet aan B en B aanvaardt dit aanbod. Er is dan sprake van een 

rechtsfeit, omdat het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt aan dit feit.   

Rechtsregel Rechtsfeit Rechtsgevolg
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• Het rechtsgevolg is dat er een overeenkomst is ontstaan waaruit verbintenissen 

voortvloeien.  

 

2. Voorbeeld onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW: 

• Art. 6:162 lid 1 BW is een rechtsregel. Krachtens deze rechtsregel is degene die tegenover 

een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht de 

schade te vergoeden die de ander dientengevolge leidt. Het is de wet die aan het plegen van 

een onrechtmatige daad een rechtsgevolg toekent.  

• Stel dat A de laptop van B voor de lol kapot gooit. Dit is aan te merken als een onrechtmatige 

daad. Het plegen van dit feit is aan te merken als een rechtsfeit, omdat het objectieve recht 

een rechtsgevolg koppelt aan dit feit.  

• Het rechtsgevolg is namelijk dat er een verplichting voor A ontstaat tot het betalen van 

schadevergoeding, met andere woorden een verbintenis tot schadevergoeding.  

 

3. Voorbeeld rechtmatige daad ex art. 6:203 BW: 

• Art. 6:203 BW is een rechtsregel. Deze rechtsregel bepaalt dat degene die een ander zonder 

rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd 

betaald terug te vorderen.  

• Stel dat A per ongeluk €1000,00 op de rekening van B heeft gestort, zonder dat daar een 

rechtsgrond voor was. Dit is een rechtsfeit, omdat het objectieve recht een rechtsgevolg 

koppelt aan dit feit.  

• Het rechtsgevolg is dat er een vordering ontstaat voor A tot het terugvorderen van het 

onverschuldigd betaalde.   

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 203-205; 209-214 

 

Onderwerp 4: Rechtsfeit - De ‘rechtshandeling’  

Een rechtshandeling maakt deel uit van de categorie rechtsfeit. Een rechtshandeling is gericht 

op het tot stand brengen van een rechtsgevolg. Het moet daarbij wel gaan om een 

rechtsgevolg dat het objectieve recht toestaat. Daarnaast moet zijn voldaan aan eventuele door 

het objectieve recht aan de betreffende rechtshandeling gestelde vereisten. Het kenmerkende 

aspect van een rechtshandeling is de wil dat het rechtsgevolg intreedt.  

 

Let op: een rechtshandeling is niet beperkt tot het in leven roepen van verbintenissen. Een 

rechtshandeling kan ook andere rechtsgevolgen in het leven roepen. Denk bijv. aan een 

huwelijkssluiting. De huwelijkssluiting brengt rechtsgevolgen tot stand op het gebied van 

personen- en familierecht, maar deze rechtsgevolgen worden niet aangemerkt als ‘verbintenis’.  

 

De rechtshandeling wordt geregeld in titel 3.2 BW. De wet geeft geen definitie voor het begrip 

‘rechtshandeling’ maar de wet geeft wel de vereisten voor een rechtshandeling. Art. 3:33 BW 

bepaalt wat voor een rechtshandeling nodig is:  
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Art. 3:33 BW 

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring 

heeft geopenbaard. 

 

Hieruit volgt dat voor een rechtshandeling nodig is:  

• Wil: Een op een rechtsgevolg gerichte wil. Hiermee wordt de subjectieve wil bedoeld van 

de handelende persoon. Deze dient gericht te zijn op het intreden van een of meer bepaalde 

rechtsgevolgen.  

• Verklaring: Aan een zuiver interne wil wordt in ons rechtssysteem geen waarde toegekend. 

De wil moet in een ermee corresponderende verklaring zijn neergelegd. Deze verklaring 

kan een uitdrukkelijke of een stilzwijgende verklaring zijn. Als regel zijn er geen 

vormvereisten voor een verklaring (zie art. 3:37 BW). Een voorbeeld van een verklaring is 

een brief die is ondertekend door iemand, of iets wat jij tegen iemand hebt gezegd.  

 

Dit is een heel belangrijk leerstuk en vormt de basis van het verbintenissenrecht. Als je denkt 

aan een rechtshandeling, denk dan aan de wil en verklaring. Zonder een wil is er in beginsel 

geen rechtshandeling (hier gaan we volgende week dieper op in). Zonder een verklaring is er in 

beginsel geen rechtshandeling.  

 

Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen 

Binnen de rechtshandeling kan men een onderscheid maken tussen de ‘meerzijdige 

rechtshandelingen’ en de ‘eenzijdige rechtshandelingen’.  

• Een meerzijdige rechtshandeling vereist de samenwerking van twee of meerdere personen.  

Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst. Er zijn minstens twee partijen nodig voor het tot 

stand komen van een overeenkomst. Iemand moet een aanbod doen en iemand moet dat 

aanbod aanvaarden. Je kunt niet in je eentje een overeenkomst sluiten. De wet geeft in dit 

voorbeeld aan dat de overeenkomst een meerzijdige rechtshandeling is – zie art. 6:213 BW.  

o Dus wanneer je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dien je te 

kijken naar minstens twee partijen. Bij een overeenkomst moet dus (1) degene die 

het aanbod doet hiertoe de wil hebben en dit hebben verklaard en (2) degene die het 

aanbod aanvaardt moet hiertoe de wil hebben en moet zijn wil hebben verklaard.  

 

• Een eenzijdige rechtshandeling wordt door één persoon tot stand gebracht. Denk 

bijvoorbeeld het opmaken van een testament bij de notaris.  

o Als je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dient slechts één persoon 

te voldoen aan de vereisten van de rechtshandeling. De rechtshandeling wordt 

slechts verricht door één persoon. Een testament wordt opgemaakt door één persoon 

(zie art. 4:42 BW).  

 

Onderwerp 5: Andere rechtsfeiten  

Een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt. Zoals we net 

hebben gezien, is een rechtshandeling een rechtsfeit. Kenmerkend voor het rechtsfeit 

‘rechtshandeling’, is dat de handeling is gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg 
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(art. 3:33 BW): het rechtsgevolg was beoogd door de handelende persoon. Er kunnen echter 

ook rechtsgevolgen plaatsvinden zonder dat men was gericht op het tot stand brengen van een 

rechtsgevolg. In sommige gevallen treedt het rechtsgevolg in, onafhankelijk of het rechtsgevolg 

was beoogd of niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de onrechtmatige daad.  

 

Onrechtmatige daad 

Heel kort: Het aansprakelijkheidsrecht stelt het slachtoffer in staat om, indien aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan, zijn schade te verhalen op de veroorzaker daarvan. Een van de 

manieren is om de veroorzaker aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad 

(art. 6:162 BW). In dat geval heeft iemand onrechtmatig gehandeld jegens een slachtoffer, 

waardoor het slachtoffer schade heeft welke hij wil verhalen op de dader. Een simpel voorbeeld 

is wanneer iemand een steen door een ruit heeft gegooid. De huiseigenaar wil zijn schade, €500 

voor een nieuw raam, verhalen op degene die de steen heeft geworpen.  

 

Een onrechtmatige daad is geen rechtshandeling. Voor een rechtshandeling is nodig dat de 

persoon het rechtsgevolg heeft beoogd (art. 3:33 BW). Voor het intreden van een onrechtmatige 

daad is niet vereist dat de dader het rechtsgevolg heeft beoogd. Dat is ook te verklaren: stel dat 

het plegen van een onrechtmatige daad een rechtshandeling was, en de pleger van de 

onrechtmatige daad had het rechtsgevolg – het betalen van schadevergoeding – niet beoogd, 

dan was er geen rechtsgevolg tot stand gekomen. De verbintenis tot betaling van 

schadevergoeding ontstaat van rechtswege, dus zonder dat de handelende persoon zijn wil 

daarop hoeft te hebben gericht, of geuit.  

 

Rechtmatige daad 

Er zijn ook rechtsfeiten die bestaan uit gedragingen van mensen die rechtsgevolgen met zich 

meebrengen, zonder dat de wil van de handelende persoon daarvoor vereist is, en ook zonder 

het feit er sprake dient te zijn van een onrechtmatige gedraging. Dit zijn de rechtmatige daden. 

Denk bijvoorbeeld terug aan het voorbeeld van art. 6:203 BW: onverschuldigde betaling. 

Wanneer iemand per ongeluk geld op jouw rekening stort, omdat hij zich heeft vergist in het 

rekeningnummer, dan ontstaat er een verplichting tot teruggave van het onverschuldigd 

betaalde ex art. 6:203 BW. De onverschuldigde betaling is daarmee een rechtsfeit: er ontstaat 

een rechtsgevolg, namelijk de verplichting tot het terug betalen. In dit geval is er geen 

rechtshandeling: er is geen wil van de persoon die verkeerd geld overmaakte. Er is ook geen 

onrechtmatige daad: er is geen sprake van een onrechtmatige gedraging. In dat geval spreken 

we van de rechtmatige daad.  

 

Bloot rechtsfeit 

Een bloot rechtsfeit is een rechtsfeit dat niet bestaat uit een gedraging van één of meer personen, 

maar waar het objectieve recht wel een rechtsgevolg aan koppelt. Bijvoorbeeld: Uit art. 1:234 

lid 1 BW volgt dat een minderjarige alleen handelingsbekwaam is, als hij handelt met 

toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Als de persoon achttien wordt, maakt dit 

hem van rechtswege handelingsbekwaam. Dit is echter geen gedraging van een persoon.  
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Schematisch ziet dat er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je dit schema begrijpt, dan snap je de werking van de rechtsfeiten.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 205-212 

 

Onderwerp 5: De natuurlijke verbintenis  

Art. 6:3 BW 

Lid 1 

Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis. 

 

Lid 2 

Een natuurlijke verbintenis bestaat: 

a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt; 

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. 

 

Art. 6:3 lid 1 BW omschrijft een ‘natuurlijke verbintenis’ als een rechtens niet afdwingbare 

verbintenis. Dit houdt in dat een natuurlijke verbintenis een verbintenis is waarvan de nakoming 

niet rechtens afdwingbaar is. Je hebt dus wel een vorderingsrecht, maar je kunt deze niet 

afdwingen. Je kunt dus geen rechtsvordering instellen om deze vordering op te eisen. Aan de 

natuurlijke verbintenis zijn echter dezelfde rechtsgevolgen verbonden als een gewone 

verbintenis (art. 6:4 BW). Als de natuurlijke verbintenis namelijk wordt voldaan door de 

wederpartij, dan heeft de wederpartij gepresteerd onder een geldige rechtsgrond. Hij kan de 

betaling niet terugvorderen. Zie in dit verband ook art. 6:203 BW. Er is geen sprake van een 

onverschuldigde betaling, aangezien er een rechtsgrond was om te presteren.  

 

De wet geeft aan wanneer er sprake is van een natuurlijke verbintenis. Voor het bestaan van 

een natuurlijke verbintenis is noodzakelijk en tevens voldoende dat ten minste één van de in lid 

Rechtsfeit

Bloot rechtsfeit

Gedraging van 
een persoon

Rechtshandeling 
(met wil)

Eenzijdig

Meerzijdig

Andere 
gedraging van 
een persoon 
(zonder wil)

Rechtmatige 
daad

Onrechtmatige 
daad
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2 genoemde gevallen zich voordoet. Art. 6:3 lid 2 geeft de gronden waarop een natuurlijke 

verbintenis kan ontstaan: 

 

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

onthoudt.  

• Een voorbeeld waarbij de natuurlijke verbintenis uit de wet voortvloeit is art. 7A:1825 BW. 

De verbintenis die men heeft uit spel of weddenschap, is niet afdwingbaar. De winnende 

partij kan niet vorderen dat haar verliezende wederpartij haar speelschuld voldoet, maar de 

verliezende partij kan niet vorderen dat de prestatie die ze vrijwillig heeft verricht, ongedaan 

wordt gemaakt.  

• Een ander voorbeeld waaruit de natuurlijke verbintenis uit een rechtshandeling voortvloeit 

is de “gentlemen’s agreement”. Het gaat daarbij vaak om een mondelinge overeenkomst, 

waarbij partijen afspreken dat nakoming niet afdwingbaar is. Nakoming wordt geregeld 

door de eer van de mannen (of vrouwen). De partijen kunnen de nakoming echter niet 

afdwingen via de rechter.  

 

Sub b: dringende morele verplichting 

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, is er 

sprake van een natuurlijke verbintenis.  

 

Zie het voorgeschreven arrest HR Goudse Bouwmeester voor een goed voorbeeld. In deze zaak 

was het afdragen van steekpenningen door een werknemer aan zijn werkgever, het voldoen van 

een natuurlijke verbintenis. De werknemer kon de steekpenningen niet terugvorderen, 

aangezien hij een natuurlijke verbintenis had voldaan.  

 

Ook in het huwelijksvermogensrecht en erfrecht speelt de natuurlijke verbintenis een 

belangrijke rol. Zo kan de verplichting bestaan voor een echtgenoot om de andere echtgenoot 

te verzorgen.   

 

Bijvoorbeeld 

• A heeft een weddenschap van B gewonnen en heeft een vordering van €1000,00. B wil niet 

betalen. A kan deze vordering niet afdwingen op grond van art. 7A:1825 BW.  

• Er knaagt iets aan de eer van B en B betaalt toch het geld aan A.  

• Wanneer B krap bij kas zit, wil hij zijn geld terugvorderen op grond van de onverschuldigde 

betaling. Dit kan echter niet, omdat B heeft voldaan aan een natuurlijke verbintenis, 

waardoor hij heeft betaald met rechtsgrond en hem derhalve geen beroep toekomt ex art. 

6:203 BW.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, Hoofdstuk 24 (p. 467-471).  
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Onderwerp 6: Rechtsgeschiedenis  

Er is een voorgeschreven artikel, geschreven door Asser, over rechtsgeschiedenis. In dit betoog 

schetst Asser het belang van het bestuderen van de rechtsgeschiedenis.  

 

Tijdens de eerste pagina’s wekt Asser de indruk dat de rechtsgeschiedenis niet van belang is 

voor de moderne rechtsontwikkeling. Bij rechtsgeschiedenis moet gedacht worden aan het recht 

van de Romeinen of de Spanjaarden van vroeger, niet per se aan recente wetsgeschiedenis. 

Asser benoemt dat de bestudering van de rechtshistorie geen enkel nut heeft voor de praktijk 

en dat praktijkopleidingen er geen aandacht aan hoeven te steden. Hij vraagt zich daarom af: 

wat heb je aan de rechtsgeschiedenis?  

 

Asser betoogt echter dat rechtshistorie wel degelijk van belang is. Volgens hem kan 

rechtsvorming alleen maar geschieden vanuit het oogpunt van continuïteit van het recht. Het 

recht wordt beleefd omdat het zich manifesteert door zijn voortdurende ontwikkeling op basis 

was van wat er was en is: rechtsregels worden behouden omdat zij in het verleden op basis van 

de praktische behoefte zijn ontstaan of gegeven en nog steeds hun praktisch nut bewijzen.  

De kern van het belang van de rechtsgeschiedenis is dus: de continuïteit van de 

rechtsontwikkeling. Van een ‘beoefenaar van het recht’ mag worden verwacht dat hij niet alleen 

de regels kent, maar ook weet waarom die regels zijn ontstaan. De rechtsgeschiedenis geeft een 

dieper inzicht in de problematiek, in de dilemma’s, in het kader waarbinnen de bestaande regels 

zijn ontstaan en in de weg die gegaan zou kunnen worden.  

 

Volgens Asser heeft de rechtsgeschiedenis voor de praktijk geen meetbaar nut, maar kun je 

zonder rechtsgeschiedenis geen goed jurist zijn. Volgens Asser is de bestudering van de 

rechtsontwikkeling als fenomeen een noodzakelijk onderdeel van de juridische vorming. 
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HR 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.  

 

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 

 
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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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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HR 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 (zie ook de Wekelijkse Uitleg): 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 aannemer Bergeijk de bouw van 104 

volkswoningen gegund. K. was destijds bouwmeester bij de gemeente Gouda. K. had ƒ 35.000 

aan steekpenningen ontvangen om de aannemer 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 daarbij 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;” 

 


