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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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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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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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 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 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  

 

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  

 

De wettelijke regeling van de bronnen van een verbintenis 

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 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 de ‘overeenkomst’ en de ‘onrechtmatige daad’ aan als bronnen van 

verbintenissen.   

• Zie 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.” 

• Zie 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.” 

o 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.” 

 

Ad 2: 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: 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 onze arrestanalyse).  

 

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.  

 

 
 

 

 

Rechtsregel Rechtsfeit Rechtsgevolg
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In het kort kunnen we de volgende definities opstellen:  

• Rechtsregel: een regel uit het objectieve recht. 

o Bijv. 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 Bijv. 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 Bijv. 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.   

• 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.  
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• 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: Het begrip ‘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.  

 

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 wet geeft geen definitie voor het begrip ‘rechtshandeling’ maar de wet geeft wel de 

vereisten voor een rechtshandeling. Art. 3:33 BW bepaalt namelijk dat voor een 

rechtshandeling nodig is: “een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die 

zich door een verklaring heeft geopenbaard.” 

 

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 aan de erkenning van een kind, of het opmaken van een testament.  

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

te voldoen aan de vereisten van de rechtshandeling. Degene die een kind erkent moet 

hiertoe de wil hebben en deze persoon moet zijn wil hebben verklaard.  

 

Dus GEEN onrechtmatige daad 

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

persoon het rechtsgevolg heeft beoogd. Voor het intreden van een onrechtmatige daad is niet 
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vereist dat de dader het rechtsgevolg heeft beoogd. Voor het intreden van het rechtsgevolg is 

niet vereist dat de dader het rechtsgevolg ook 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 schadevergoeding ontstaan van 

rechtswege, dus zonder dat de handelende persoon zijn wil daarop hoeft te hebben gericht, of 

geuit.  

 

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.  

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 205-212 

  

Rechtsfeit

Bloot rechtsfeit

Gedraging van 
een persoon

Rechtshandeling

Eenzijdig

Meerzijdig

Andere 
gedraging van 
een persoon

Rechtmatige 
daad

Onrechtmatige 
daad
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Onderwerp 5: 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 waarop een natuurlijke verbintenis kan ontstaan: 

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

onthoudt.  

o 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.  

o Een voorbeeld waarvan 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.  

 

• 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. 

o Zie het arrest HR Goudse Bouwmeester.  

 

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.  

 

Dus samenvattend in een voorbeeld:  

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


