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VOORWOORD BIJ  EERDERE DRUKKEN

Bij de vijftiende druk

Bij de bewerking van deze nieuwe druk van Asser 3-I, Algemeen goederenrecht, zijn 
de bewerkers wederom ervan uitgegaan dat alvorens wordt ingegaan op de ver-
krijging van goederen door levering of verjaring, de aard van de vermogensobjec-
ten en het bezit dienen te zijn besproken. De invoering van het huidige Burgerlijk 
Wetboek per 1 januari 1992 heeft in deze opzet geen verandering gebracht. In 
grote lijnen was dit ook de opzet van de bewerking van de vierde druk door Paul 
Scholten, nu ruim honderd jaar geleden. Na door levering bewerkstelligde over-
dracht dient bescherming van een derde-verkrijger tegen onbevoegdheid van de 
vervreemder aan de orde te komen. Hierop volgt behandeling van de openbare 
registers en het kadaster, van de verkrijgende verjaring, van de gemeenschap en 
ten slotte van fi duciaire rechtsverhoudingen.

In de veertiende druk werd de behandeling van de stof afgestemd op het hui-
dige Burgerlijk Wetboek. Deze vijftiende druk is aangepast aan nieuwe wetgeving 
waarvan hier de zogenaamde stille cessie wordt genoemd. Voorts is sedert 2001 
verschenen literatuur en rechtspraak in de behandeling opgenomen; bovendien is 
de bespreking van sommige onderdelen van de stof hier en daar uitgebreid.

Tijdens de voorbereiding van zijn bewerking van hoofdstuk IX, Openbare re-
gisters en kadaster, is prof. mr. P. de Haan overleden. In de in 1985 verschenen 
twaalfde druk van dit werk had hij voor het eerst de bespreking van dit onder-
werp voor zijn rekening genomen; in de dertiende en veertiende druk zette hij 
zijn bijdrage voort. Daarmee heeft hij een zeer belangrijke bijdrage aan dit werk 
geleverd. Zoals in het voorwoord bij de twaalfde druk tot uitdrukking is gebracht 
was zijn bespreking van dit onderwerp in een handboek toen uniek. Ik gedenk 
deze mede-auteur hier met eerbied om zijn grote kennis op het terrein van het 
goederenrecht, met name in verband met bestuursrechtelijke aspecten. Ik ben 
hem bijzonder dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage aan dit werk.

Ik prijs mij gelukkig dat mr. H.D. Ploeger bereid kon worden gevonden de be-
werking van hoofdstuk IX, Openbare registers en kadaster, op zich te nemen. De 
heer Ploeger is verbonden aan het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische 
Universiteit Delft. Hij heeft met zijn in 1997 verschenen proefschrift en met een 
reeks artikelen blijk gegeven van een grote kennis op dit terrein. Ik ben hem 
zeer erkentelijk dat hij op zo korte termijn de taak van prof. mr. P. de Haan heeft 
overgenomen.
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Mijn dank gaat eveneens uit naar prof. mr. C.C. van Dam voor de bewerking 
van het door hem voor de vorige druk geschreven en aan fi duciaire rechtsver-
houdingen gewijde hoofdstuk XII.

Vermeld zij wederom dat het aan de gemeenschap gewijde hoofdstuk XI geen 
belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. De verklaring hiervoor is dat binnen-
kort een door prof. mr. S. Perrick te schrijven deel 3-IV van de Asser-serie zal ver-
schijnen, dat geheel aan de gemeenschap zal zijn gewijd.

De bewerking van dit deel is afgesloten op 28 februari 2006. Daarna versche-
nen literatuur en rechtspraak kon in het algemeen niet meer worden verwerkt.

Amsterdam, augustus 2006
F.H.J. Mijnssen 

Bij de zestiende druk 

In 2011 heeft prof. mr. F.H.J. Mijnssen aan de Asser Adviesraad medegedeeld de 
bewerking van de zestiende druk te willen overlaten aan beide ondergetekenden. 
De door hen bewerkte hoofdstukken zijn een product van gezamenlijke arbeid. 
Om deze reden ontbreekt ook, zoals wel in andere delen van de Asser-serie ge-
bruikelijk, een nadere onderverdeling tussen beide auteurs van de primair door 
hen bewerkte hoofdstukken. De bewerking van het hoofdstuk over de openbare 
registers en het kadaster is van de hand van prof. mr. H.D. Ploeger. Beide onder-
getekenden zijn verheugd dat de heer Ploeger bereid is gebleken wederom zijn 
medewerking aan de totstandkoming van deze druk te verlenen. Prof. mr. C.C. 
van Dam heeft zijn deelname aan de bewerking van dit deel beëindigd omdat hij 
hiertoe, als gevolg van wijziging van zijn beroepswerkzaamheden, niet meer in de 
gelegenheid is. De Asser Adviesraad en de uitgever danken de heer Van Dam voor 
zijn werk aan de vorige druk van dit deel.

De huidige bewerking is een actualisering, geen volledige herziening. Wij heb-
ben er voor gekozen de bestaande opzet en structuur van het boek te handhaven. 
Het hoofdstuk over de openbare registers en het kadaster is nieuw van opzet. Het 
hoofdstuk over de gemeenschap is niet meer in dit deel opgenomen, aangezien 
hierover een apart deel 3-V* is verschenen van de hand van prof. mr. S. Perrick.

De vernummering van dit deel over Algemeen goederenrecht van 3-I naar 
3-IV vormde aanleiding om de randnummering aan te passen en uit te breiden. 
Tekstblokken die in vorige drukken werden ingevoerd zijn opnieuw genummerd. 
Een transponeringstabel is achter in het boek opgenomen.

(…) 
De sedert de vijftiende druk (2006) verschenen wetgeving en literatuur zijn op 

de gebruikelijke wijze tot 1 april 2013 verwerkt. Nadien verschenen rechtspraak 
of literatuur kon in een enkel geval nog worden vermeld.

Tot slot dankt bewerker Van Mierlo zijn echtgenote Melanie van Mierlo-
Dewaerheijt voor het – wederom – vele “engelengeduld”. Bijzondere dank aan 
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prof. mr. J. Sluysmans (Radboud Universiteit) voor diens bereidheid specifi ek het 
deel over Onteigening kritisch door te lezen en, waar nodig, van commentaar te 
voorzien. Prof. mr. H.W. Heyman en mevrouw mr. V. Tweehuysen zijn van grote 
waarde geweest door steeds bereid te zijn tekstblokken te becommentariëren en 
met ons in discussie te gaan. Het werk had niet geklaard kunnen worden zonder 
de door NautaDutilh N.V. in het voorbije jaar geboden faciliteiten, die het voor Van 
Mierlo mogelijk maakte om onderdelen van de bewerking tijdens kantoortijd te 
kunnen verrichten.

Beide bewerkers danken Gonnie Jakobs voor haar ondersteunende werkzaam-
heden.

Nijmegen/Oegstgeest, mei 2013
S.E. Bartels
A.I.M. van Mierlo 
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De sedert vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur maakten een nieuwe 
druk van Asser 3-IV, Algemeen goederenrecht, noodzakelijk. De bewerking en 
– in verband hiermee – bezinning op de juistheid van ingenomen standpunten is 
wederom een product van gezamenlijke arbeid. Wij prijzen ons gelukkig dat mr. 
dr. H.D. Ploeger, gelijk in de zestiende druk, de bewerking van het hoofdstuk over 
de openbare registers en het kadaster voor zijn rekening heeft genomen.

De bestaande opzet en structuur van het boek hebben wij gehandhaafd, met 
dien verstande dat het hoofdstuk over fi duciaire rechtsverhoudingen is vervallen. 
Daar behandelde onderwerpen, zoals het eigendomsvoorbehoud, de fi nanciële-
zekerheidsovereenkomst, verschillende vormen van bewind, de privatieve last en 
de kwaliteitsrekening worden al op andere plaatsen in de Asserserie behandeld, 
terwijl het deel over art. 3:84 lid 3 BW (verbod van fi duciaire titels) is verwerkt in 
het hoofdstuk over overdracht van goederen.

Alvorens wordt ingegaan op de verkrijging en verlies van goederen door over-
dracht onderscheidenlijk verjaring, worden de onderscheidingen en de aard van 
de vermogensrechten besproken, alsmede het bezit. In het kader van de over-
dracht van goederen is een apart hoofdstuk gewijd aan de bescherming door de 
derde-verkrijger in geval van beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder.

De digitalisering van de samenleving doet zich ook gevoelen in het goederen-
recht. Aanspraken met betrekking tot data(bestanden), software, cryptovaluta en 
domeinnamen zijn weliswaar geen zaak, maar wel subjectieve vermogensrechten. 
Een beschouwing dienaangaande – thans nog in een tamelijk rudimentaire vorm – 
kan niet langer ontbreken in een handboek over het algemeen goederenrecht. 

Goederenrechtelijke rechten kunnen alleen bestaan ten aanzien van de zaak 
in het geheel. In de literatuur wordt dit wel aangeduid als het eenheidsbeginsel. 
Dit beginsel vormt een obstakel voor het circulair bouwen en lijkt in de gebouwde 
omgeving moeilijk te rijmen met ‘servitization’ of ‘verdienstelijking’, waarbij za-
ken als dienst worden aangeboden. Ook aan dit tamelijk recent tot ontwikkeling 
gekomen fenomeen besteden wij – wederom in nog tamelijk rudimentaire vorm – 
aandacht.

Het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2016, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser) 
is van fundamentele betekenis voor de fi guur van de voorwaardelijke overdracht. 
Het heeft ons gebracht tot een wijziging van onze uiteenzetting over de levering 
strekkende tot overdracht onder voorwaarde.
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Onder invloed van HR 24 februari 2017, NJ 2018/141 (Gemeente Heusden/
Erven M) heeft ook het hoofdstuk over verkrijging door verjaring belangrijke wij-
ziging ondergaan. Deze wijziging heeft tevens geleid tot aanpassingen van onze 
beschouwingen in het hoofdstuk omtrent bezit. 

Zoals bekend, worden de annotatoren in de Nederlandse Jurisprudentie al 
geruime tijd met hun volledige naam weergegeven en behoort sedertdien de aan-
duiding met louter initialen tot het verleden. De annotaties worden ook in deze 
druk niet meer in de tekst vermeld, maar slechts in het jurisprudentieregister. 
Hierbij zijn, omwille van de uniformiteit, alle namen van de annotatoren uit-
geschreven, dus ook van die bij oudere arresten. Incidenteel komen verwijzingen 

naar andere annotaties voor.

Een bewerking van een boek als dit is vrijwel ondoenlijk zonder hulp en steun 
van anderen. Hiervoor past een bijzonder woord van dank. In de eerste plaats het 
‘thuisfront’ van de respectieve bewerkers. Hoewel conform regeringsadvies thuis-
werkend, zullen de bewerkers niet altijd thuis hebben gegeven voor de gewone 
huiselijke en vaderlijke plichten. Prof. mr. H.W. Heyman wordt gedankt voor de 
talloze concepten van door ons bewerkte stukken die hij van nuttig commen-
taar en suggesties heeft voorzien die op hun beurt ons in veel gevallen aanleiding 
hebben gegeven tot verder nadenken en/of aanpassing van de tekst. Dank ook aan 
Olaf Kemerink, student-assistent bij de Vaksectie Burgerlijk Recht aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen, die ons veel werk uit handen heeft genomen en door zijn 
geniale zoekwerk ook het nodige werk heeft bezorgd in verwerking van door ons 
onopgemerkt gebleven literatuur en/of rechtspraak. Niet in het laatst een zeer bij-
zonder woord van dank aan Gonnie Jakobs voor al het ondersteunend werk bij het 
gereed maken van de uiteindelijke tekst van dit boek, de vele daarbij behorende 
registers en bovenal voor wie zij is, onze grote steun en toeverlaat gedurende al 
zo vele jaren.

Dit werk is weliswaar het product van hulp en ondersteuning van en sa-
menwerking met vele anderen. Voor de inhoud hiervan zijn slechts de auteurs 
verantwoordelijk. 

De sedert de zestiende druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur 
zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt tot 15 juli 2021.

Voor op- of aanmerkingen houden wij ons vanzelfsprekend van harte aan-
bevolen (steven.bartels@ru.nl en toon@vanmierlolegal.com).

Nijmegen/Oegstgeest, 16 augustus 2021
S.E. Bartels/A.I.M. van Mierlo
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HOOFDST UK 1

Vermogensrechten

1.1 Vermogensrechten in het algemeen

[1] Wat zijn vermogensrechten? Goederen zijn volgens het Burgerlijk 
Wetboek alle zaken en alle vermogensrechten (art. 3:1 BW). Onder 
zaken wordt verstaan: voor menselijke beheersing vatbare stof-
felijke objecten (art. 3:2 BW). Vermogensrechten zijn subjectieve 
rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht, 
overdraagbaar zijn of ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk 
voordeel te verschaffen ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt 
of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW). In het 
algemeen hebben vermogensrechten de eigenschap, dat zij op geld 
waardeerbaar zijn.

Subjectieve vermogensrechten moeten worden onderscheiden van het objectieve 
vermogensrecht. Het objectieve vermogensrecht is een samenstel van regels ter 
regeling van de rechten die onderdeel kunnen vormen van iemands vermogen. 
Deze regels zijn met name te vinden in de Boeken 3 tot en met 8 van het huidige 
Wetboek. Ook de Boeken 1 en 2 houden echter regels in met betrekking tot rech-
ten die onderdeel kunnen zijn van een vermogen. Men denke bijvoorbeeld aan het 
huwelijksvermogensrecht en aan het toebehoren van aandelen in naamloze of be-
sloten vennootschappen. Ook buiten het Burgerlijk Wetboek worden subjectieve 
vermogensrechten gereguleerd. Deze regelingen worden echter doorgaans niet 
gerekend tot het (objectieve) vermogensrecht. Met de term subjectief vermogens-
recht wordt gedoeld op een bijzondere, door het recht aan iemand toegekende 
bevoegdheid, die hem wordt verleend om zijn eigen belang te dienen. Zie Meijers, 
Algemene begrippen, p. 86.

Een omschrijving van het begrip (subjectief) vermogensrecht is nodig om het 
af te bakenen van rechten van andere aard, zoals rechten op het terrein van het 
personen- en familierecht, mensenrechten en aanspraken die buiten de rechts-
sfeer vallen. Daarnaast is van belang dat vermogensrechten zich kenmerken door 
tal van eigenschappen die niet bij andere subjectieve rechten voorkomen. Deze 
kenmerken zijn bijvoorbeeld het kunnen behoren tot een huwelijksgoederenge-
meenschap, de vatbaarheid voor overdracht en beslag of het kunnen behoren tot 
een failliete boedel.
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In art. 3:6 BW wordt, zoals uit de parlementaire geschiedenis naar voren komt, 
een niet-limitatieve opsomming van vermogensrechten gegeven (Parl. Gesch. BW 
Boek 3 1981, p. 89 e.v.). In de MvA II bij art. 3:6 BW (art. 3.1.1.5) worden eerst de 
rechten genoemd die overdraagbaar zijn, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met 
een ander recht. Daarbij verdient opmerking dat rechten doorgaans overdraag-
baar zijn. Zie art. 3:83 BW, waarover inhoudelijk [204] e.v.

Het is mogelijk dat een vermogensrecht slechts kan overgaan op een ander in 
verbinding met één of meer andere rechten. Te denken valt in het bijzonder aan 
afhankelijke rechten. Zo gaat een pandrecht of een hypotheekrecht in beginsel van 
rechtswege over met het vorderingsrecht tot zekerheid waarvan het dient. Een 
ander voorbeeld biedt het recht van erfdienstbaarheid. Dit beperkte recht is niet 
zelfstandig overdraagbaar en kan slechts tezamen met de onroerende zaak ten 
nutte waarvan het is gevestigd (het heersende erf) op een ander overgaan.

Subjectieve rechten worden onder meer onderscheiden in persoonlijkheids-
rechten en vermogensrechten. Onder persoonlijkheidsrechten vallen onder meer 
grondrechten, zoals het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, de 
persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam en bewegingsvrijheid. Deze rechten 
zijn geen vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW. Voor het objectieve ver-
mogensrecht zijn zij niettemin van betekenis, omdat aantasting van deze rechten 
onder omstandigheden als een onrechtmatige daad wordt beschouwd (art. 6:162 
BW). Zie Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 4.2.4 en 4.4. Zie 
over persoonlijkheidsrechten in auteursrechtelijk verband Spoor, Verkade & 
Visser, Auteursrecht (R&P nr. IE2) 2019/7.

Subjectieve vermogensrechten worden onderscheiden in absoluut werkende 
rechten en relatieve rechten. Absoluut werkende rechten zijn het eigendomsrecht, 
de daaruit afgeleide beperkte rechten, een onverdeeld aandeel in deze rechten en 
daarmee ook een appartementsrecht. Absoluut van aard zijn voorts de rechten op 
het terrein van de intellectuele eigendom, zoals het auteursrecht, het octrooirecht 
en het recht op een merk. Relatief van aard zijn de vorderingsrechten, waaronder 
met name de rechten die voortvloeien uit overeenkomst en onrechtmatige daad. 
Ook dit zijn vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW. Terecht is erop gewezen 
dat niet alle vermogensrechten passen in de onderverdeling tussen absolute en 
relatieve rechten; een aandeel in een NV of BV wordt niet aangemerkt als een 
absoluut recht en evenmin als een relatief recht. Niettemin staat buiten kijf dat 
een dergelijk aandeel een vermogensrecht is. Zie Van Leuken, Van de Moosdijk & 
Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/39; Asser/Van 
Olffen & Rensen 2-IIa 2019/286; Perrick, Aandelen in de B.V. in het vermogensrecht 
(VDHI nr. 167), 2020, par. 1.2.

In de literatuur is veelvuldig gedebatteerd over de vraag of het eigendoms-
recht een vermogensrecht is in de zin van art. 3:6 BW. De vraag is ontkennend 
beantwoord door W. Snijders, WPNR 2006/6689; Van Leuken, Van de Moosdijk 
& Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/35 en Stein, 
GS Vermogensrecht, art. 3:6 BW, aant. 33. In deze benadering wordt sterk de na-
druk gelegd op het feit dat het eigendomsrecht in de systematiek van het BW in 
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vergaande mate vereenzelvigd wordt met zijn object, de zaak waarop het eigen-
domsrecht betrekking heeft. Vgl. Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 63. Daarentegen 
wordt in Reehuis & Heisterkamp, Pitlo Goederenrecht 2019/8; Snijders & Rank-
Berenschot, Goederenrecht 2017/29; Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/5a; Heyman 
& Bartels, Vastgoedtransacties: Koop 2021/1 en Struycken, De numerus clausus 
in het goederenrecht (O&R nr. 37) 2007, p. 95-100 (met vele verwijzingen) – te-
recht – aangenomen dat het eigendomsrecht wel een vermogensrecht is. Het be-
grip zaak is weliswaar op veel plaatsen in het BW uitwisselbaar met het begrip 
eigendomsrecht, maar het is niettemin geforceerd om het eigendomsrecht niet als 
vermogensrecht aan te duiden. Hiervoor pleit dat het eigendomsrecht geen stof-
felijk object is, dat voor het begrip zaak niet steeds eigendom kan worden gelezen, 
dat art. 5:1 BW eigendom omschrijft als een “recht op een zaak”, dat het eigen-
domsrecht (bij uitstek) voldoet aan de omschrijving van art. 3:6 BW en dat een 
aandeel in een eigendomsrecht wordt gezien als een vermogensrecht. Zie voor 
een afwijkende interpretatie van art. 3:1 en 3:6 BW De Jong, diss. 2006, par. 27.

[2] Geen cumulatieve voorwaarden. De in art. 3:6 BW genoemde maatsta-
ven gelden alternatief, niet cumulatief. Om van een vermogensrecht te kunnen 
spreken, is dus niet vereist dat het recht overdraagbaar is. Duidelijk blijkt dit bij-
voorbeeld bij het recht van gebruik en bewoning. Dit bijzondere recht van vrucht-
gebruik is aan de persoon van de rechthebbende verbonden en niet voor over-
dracht vatbaar (art. 3:226 BW). Het is desondanks een vermogensrecht omdat 
het ertoe strekt aan de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen. Ook een 
krachtens partijbeding onoverdraagbaar vorderingsrecht (art. 3:83 lid 2 BW) en 
een niet-overdraagbaar lidmaatschapsrecht in een coöperatie of een vereniging 
zijn bijvoorbeeld vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW. Zie Asser/Rensen 
2-III 2017/67. Het moeilijkst is het begrip ‘vermogensrecht’ af te bakenen wanneer 
de eigenschap stoffelijk voordeel ontbreekt. Hieronder zal blijken dat zakelijke 
rechten bestaanbaar zijn op zaken waaraan slechts affectieve waarde toekomt, 
zoals een brief of een haarlok. Zie hierna [58].

[3] Publiekrechtelijke vermogensrechten. Ook aan het publiekrecht ontleen-
de bevoegdheden die een zekere geldswaarde vertegenwoordigen 
– bijvoorbeeld vergunningen – kunnen als vermogensrechten wor-
den beschouwd.

Voorbeelden van publiekrechtelijke vermogensrechten zijn broeikasgasemissie-
rechten, mest- en visquota, varkensrechten, omgevingsvergunningen, concessies 
bij mijnen en landingsrechten.

Zie als illustratie van de vermogensrechtelijke relevantie van publiekrech-
telijke vergunningen HR 16 mei 1997, NJ 1998/238 en JB 1997/148 (Dircks c.s./
Peters-Dircks) waar het ging om een vergunning van een vennootschap onder 
fi rma, staande op naam van een overleden vennoot. Naar het oordeel van de 
Hoge Raad staat het feit dat de vergunning op naam van de overleden vennoot 
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is blijven staan niet eraan in de weg dat de vergunning – als gevolg van de in-
breng in de vennootschap en vervolgens van het tot toepassing komen van het 
verblijvensbeding – privaatrechtelijk aan de vennootschap en daarna aan de over-
gebleven vennoot toekwam. Dit feit behoefde het hof niet ervan te weerhouden 
aan te nemen dat het desbetreffende recht in elk geval in die zin is overgegaan op 
de overgebleven vennoot, dat de erfgenamen van de overleden vennoot jegens 
de overblijvende vennoot verplicht werden aan een verzoek tot wijziging van 
de tenaamstelling als door haar verlangd mee te werken. De erfgenamen han-
delen onrechtmatig door dit te weigeren. Aan een overgang van deze aard en met 
deze gevolgen staat ook art. 3:83 lid 3 BW niet in de weg, nu de aard van de ver-
gunning meebrengt dat de privaatrechtelijke verhoudingen aan de zijde van ver-
gunninghouder beslissend zijn voor de vraag aan wie de vergunning toekomt. In 
een dergelijk geval past het, naar het oordeel van de Hoge Raad, in het stelsel van 
de wet om aan te nemen dat het recht tot gebruik van de vergunning als gevolg 
van inbreng in een vennootschap, onderscheidenlijk de toepassing van een ver-
blijvensbeding met de voormelde gevolgen op een ander kan overgaan. Zie over 
dit arrest Knijff, Rechtsopvolging bij vergunningen (diss. Utrecht) 2003/8.2.2. Het 
door de Hoge Raad gegeven oordeel is gehandhaafd en verduidelijkt in HR 9 april 
2004, NJ 2004/331. Hieruit, met name uit de overweging dat de privaatrechtelij-
ke verhoudingen aan de zijde van de vergunninghouder beslissend zijn voor de 
vraag aan wie de vergunning toekomt, valt af te leiden dat een vergunning als hier 
bedoeld moet worden beschouwd als een voor vervreemding vatbaar vermogens-
recht. Het gaat om een vermogensrecht van publiekrechtelijke signatuur, waarbij 
door het publiekrecht wordt bepaald of en hoe overdracht kan plaatsvinden.

[4] Goodwill is geen vermogensrecht. De vraag is gerezen of goodwill 
moet worden beschouwd als een goed zodat ook een concreet recht 
op goodwill als een subjectief vermogensrecht moet worden be-
schouwd. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. 

Met goodwill wordt tot uitdrukking gebracht de mogelijkheid van een bepaalde 
uitoefening van een onderneming of beroep om in de toekomst inkomen te ge-
nereren dat uitstijgt boven een normaal rendement van het daarin belegde ver-
mogen of boven de normale beloning van de arbeid van de beroepsbeoefenaar of 
de ondernemer. Men zegt wel dat de goodwill behoort tot de stille activa van de 
praktijk van een beroepsbeoefenaar of onderneming. In arresten van HR 20 mei 
1953, BNB 1953/190 en HR 10 juni 1953, BNB 1953/207 heeft de belastingkamer 
van de Hoge Raad goodwill omschreven als de winstcapaciteit van een bedrijf voor 
zover dit ligt boven de som van een normaal rendement van het daarin belegde 
vermogen en de normale beloning van de arbeid van de ondernemer. Deze winst-
capaciteit komt tot uiting in een zekere meerwaarde die de bestanddelen van de 
onderneming tezamen genomen bezitten boven de waarde van die bestanddelen, 
elk op zichzelf beschouwd. In deze zin reeds HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 met 
betrekking tot goodwill, zonder overigens dit woord te gebruiken. 
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Van de oudere literatuur betreffende goodwill wordt hier verwezen naar Van 
Oven & Adriani, preadvies BCN 1953 en Cohen Jehoram, Goodwillrecht 1963.

Men heeft wel betoogd dat goodwill moet worden beschouwd als een goed 
in de zin van art. 3:1 BW. Een feitelijke omstandigheid, zoals de gunstige ligging 
van een café, kan klanten aantrekken waardoor een hogere winst wordt behaald 
dan wanneer het op een minder opvallende plaats zou zijn gelegen. Deze feitelijke 
omstandigheid kan een waardeverhogende factor zijn bij verkoop. Daarbij komt 
dat wanneer een concurrent op onbehoorlijke wijze klanten probeert af te trog-
gelen, de ondernemer daartegen op grond van onrechtmatig handelen door die 
concurrent kan optreden (art. 6:162 BW). Dit een en ander heeft Van Oven in zijn 
hiervoor genoemde preadvies ertoe gebracht een recht op goodwill aan te nemen. 
Dit zou dan een bijzonder soort vermogensrecht moeten zijn, een recht dat is te 
vergelijken met een recht op octrooi, een merkenrecht of een recht op handels-
naam. Van Oven verdedigde dat dit recht als een vermogensrecht moet worden 
behandeld en dat het voor overdracht of vestiging van vruchtgebruik vatbaar zou 
zijn. Zie in overeenkomstige zin Cohen Jehoram, Goodwillrecht 1963, p. 194 e.v. (in 
het bijzonder p. 215).

Tegen de opvatting dat goodwill als een subjectief recht moet worden be-
schouwd omdat tegen schending ervan op de voet van art. 6:162 BW zou kunnen 
worden opgetreden, heeft Bregstein ter vergadering van de Broederschap van 
Candidaat Notarissen in 1953 met recht opgemerkt dat niet de aantasting van een 
subjectief recht op goodwill de grondslag vormt van een eventuele actie op grond 
van onrechtmatige daad, maar het onbetamelijk handelen van de concurrent. Zie 
bijlage WPNR 1953/4327.

De waarde die men aan goodwill pleegt toe te kennen, is een gevolg van een 
feitelijke situatie. Een recht op het voortduren van deze feitelijke situatie be-
staat niet. Zoals Van Mourik & Schols opmerken, is goodwill de benaming van 
een op feitelijkheden gebaseerde waarde. Zij is echter geen goed. Een subjectief 
recht op goodwill bestaat niet, zie Van Mourik & Schols, Huwelijksvermogensrecht 
(Mon. Pr. nr. 12) 2017/7.51. Aldus wordt een vrij algemeen aanvaarde opvatting 
weergegeven. Zie Reehuis & Heisterkamp, Pitlo Goederenrecht 2019/9; Snijders & 
Rank-Berenschot, Goederenrecht 2017/60; Van der Steur, diss. 2003, p. 190-197; 
Verstijlen, WPNR 2003/6529; Diamant & Wibier, WPNR 2012/6919.

[5] Goodwill is wel vermogensrechtelijk relevant. Dat goodwill geen goed is in 
de zin van art. 3:1 BW betekent niet dat men niet met de winstcapaciteit die in 
de goodwill tot uitdrukking komt, rekening houdt of dient te houden. In geval van 
verkoop van een onderneming zal de verkoper zich op het standpunt stellen dat 
de koopprijs niet alleen wordt bepaald door de waarde van de tot de onderneming 
behorende goederen zoals het bedrijfsgebouw en de inventaris alsmede de waar-
de van de uitstaande vorderingen. Hij zal ook een prijs bedingen voor de goodwill 
die dient te worden betaald. Het ligt niet voor de hand dat hier problemen rijzen. 
Over de voor de goodwill te betalen prijs zal worden onderhandeld en partijen 
kunnen het over de voor de goodwill te betalen prijs al dan niet eens worden. In 
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HR 8 juli 2011, NJ 2013/256, is geoordeeld dat art. 7:17 BW inzake non-conformi-
teit bij koop betrekking kan hebben op goodwill, “ook indien de goodwill zelf niet 
aangemerkt kan worden als een zaak of vermogensrecht in de zin van art. 7:1 en 
7:47 BW”. De Hoge Raad laat zich hiermee niet uit over de (goederenrechtelijke) 
kwalifi catie van goodwill. Het arrest maakt wel duidelijk dat goodwill vermogens-
rechtelijk relevant kan zijn.

Problemen kunnen rijzen bij de verdeling van een gemeenschap waartoe een 
onderneming behoort. De deelgenoot aan wie de onderneming niet wordt toege-
deeld, zal wensen dat ook de waarde van de goodwill in de waardering wordt 
betrokken. In HR 9 maart 1951, NJ 1952/46, oordeelde de Hoge Raad dat het 
damesmodebedrijf in een te verdelen huwelijksgemeenschap valt en dat bij de 
waardering ervan rekening moet worden gehouden met de goodwill ervan. In HR 
31 mei 2002, NJ 2003/342 kwam de vraag aan de orde of en, zo ja, voor welke 
waarde de goodwill van de advocatenpraktijk van de man in de verdeling van de 
huwelijksgemeenschap na echtscheiding diende te worden betrokken. Daarbij 
is naar het oordeel van de Hoge Raad beslissend of de goodwill als zelfstandige 
waarde kan worden gerealiseerd. De Hoge Raad maakt vervolgens onderscheid 
tussen belichaamde goodwill en onbelichaamde goodwill. Belichaamde goodwill 
is volgens de Hoge Raad goodwill die is verbonden met de vermogensbestand-
delen van de onderneming. Zij komt tot uitdrukking in de hogere waarde van 
de tot de onderneming behorende goederen in hun geheel bij voortzetting van 
de onderneming boven de som van de waarde van de afzonderlijke vermogens-
bestanddelen. Belichaamde goodwill kan als zelfstandige waarde worden gerea-
liseerd. De Hoge Raad defi nieert het begrip onbelichaamde goodwill niet. Van 
onbelichaamde goodwill is sprake in het geval waarin de goodwill een uitvloei-
sel is van de kwaliteiten van de ondernemer of beroepsbeoefenaar. Persoonlijke 
goodwill is verbonden aan de persoon van de ondernemer of beroepsbeoefenaar 
en gaat teniet op het moment waarop deze zijn ondernemersactiviteiten staakt of 
de beroepsbeoefenaar zijn praktijk neerlegt. Zij is volgens de Hoge Raad geen ver-
mogensrecht. Het onderscheid tussen belichaamde en onbelichaamde goodwill 
is terug te voeren tot de conclusie van A-G Langemeijer voor HR 9 maart 1951, NJ 
1952/46. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 31 mei 2002, NJ 2003/342, dat 
de onbelichaamde goodwill niet een voor verdeling of verrekening in aanmerking 
komend bestanddeel van de huwelijksgemeenschap is. Zie over het onderscheid 
tussen belichaamde en onbelichaamde goodwill de terecht kritische NJ-noot van 
Snijders, alsmede Van Mourik & Schols, Huwelijksvermogensrecht (Mon. Pr. nr. 12) 
2017/7.51. Met hen en Reehuis & Heisterkamp, Pitlo Goederenrecht 2019/9, slot, 
moet worden aangenomen dat belichaamde goodwill evenmin een eigen goede-
renrechtelijke status heeft. Belichaamde noch onbelichaamde goodwill is een ver-
mogensrecht in de zin van art. 3:6 BW. 

In dit verband zij ook gewezen op HR 6 december 2019, RvdW 2020/4 (ING/
Thielen q.q.) waarin de Hoge Raad oordeelde dat ‘het samenstel van overeenkom-
sten en goodwill dat wordt aangeduid als een assurantieportefeuille’ geen goed in 
de zin van art. 3:1 BW is, ook al wordt de portefeuille in het economische verkeer 
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als eenheid beschouwd en vertegenwoordigt hij in het economisch verkeer een 
vermogenswaarde. Zie voor de – ontkennende beantwoording van de – vraag of 
assurantieportefeuilles kunnen worden verpand Asser/Van Mierlo & Krzemiński 
3-VI 2020/202a.

[6] Digitale activa. Onmiskenbaar doet de digitalisering van de samen-
leving zich ook gevoelen in het goederenrecht. De goederenrech-
telijke kwalifi catie van (aanspraken op) data(bestanden), software, 
cryptovaluta en domeinnamen kan complex zijn. Dergelijke ‘ob-
jecten’ zijn geen zaak, maar aanspraken met betrekking tot deze 
‘objecten’ kunnen wel subjectieve vermogensrechten zijn.

De kwalifi catie van ‘digitale activa’ (ook wel aangeduid als ‘digitale goederen’ of 
‘digitale objecten’) is van belang in verband met de vatbaarheid voor – en wijze 
van – overdracht, verpanding en (executoriaal) beslag. Een van de vragen die in 
de literatuur aan de orde is gesteld, is of digitale activa (data en digitale objecten) 
kunnen worden aangemerkt als een zaak, zodat men daarvan eigenaar kan zijn. 
Aannemelijk is dat het ontbreken van stoffelijkheid aan de kwalifi catie als zaak 
in de weg staat. Niettemin wordt in de literatuur voor veel digitale activa aange-
nomen dat ze tot subjectieve rechten van de rechthebbende leiden. Zie voor een 
inleiding in het digitale goederenrecht, met verdere verwijzingen, Tweehuysen, 
in: Onderneming en digitalisering (O&R nr. 116) 2019 en Tjong Tjin Tai, WPNR 
2015/7085.

In verband met de ontwikkeling van het internetverkeer is meer dan twee 
decennia geleden het fenomeen van de domeinnaam tot ontwikkeling gekomen. 
Met domeinnaam wordt, niet geheel volledig, een internetadres aangeduid. Vraag 
is of degene aan wie een domeinnaam is toegekend een recht hierop heeft dat 
als een subjectief recht moet worden erkend. A-G Bakels kwalifi ceert de domein-
naam in zijn conclusie voor HR 13 juli 2001, NJ 2001/614 als een zich aftekenend 
subjectief recht. In de literatuur over de privaatrechtelijke betekenis van een do-
meinnaam draait het doorgaans om de vraag of en hoe een domeinnaamrecht kan 
worden overgedragen, verpand en beslagen. Zie in dit verband vooral W. Snijders, 
WPNR 2005/6607 e.v., die betoogt dat het domeinnaamrecht een vermogensrecht 
sui generis is, en Biemans, NTBR 2009/2, die dit bestrijdt. De laatste wordt gevolgd 
door Cohen Jehoram, Huydecoper & Va n Nispen, Industriële eigendom deel 3 2012, 
p. 265-267. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de domeinnaam zelf geen goed 
is. Het recht op de domeinnaam is dat mogelijk wel, althans de aanspraak die voor 
de domeinnaamgerechtigde voortvloeit uit de overeenkomst met SIDN.
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HOOFDST UK 2

Onderscheidingen van vermogensrechten

2.1 Inleiding

[7] Onderscheidingen van vermogensrechten. De subjectieve rechten die 
tot het vermogen van een persoon gerekend kunnen worden, kun-
nen op verschillende wijzen worden onderscheiden. Het meest 
belangrijke onderscheid is dat tussen absolute en relatieve (ook: 
persoonlijke) rechten. Hiernaast hebben zich echter andere onder-
scheidingen ontwikkeld. Twee hiervan worden in het Burgerlijk 
Wetboek uitdrukkelijk genoemd, namelijk die tussen afhankelijke 
rechten en zelfstandige rechten (art. 3:7 BW) en die tussen beperk-
te rechten en meeromvattende rechten (art. 3:8 BW). Deze laatste 
rechten worden ook wel als moederrechten aangeduid. In het goe-
derenrechtelijk systeem zijn deze onderscheidingen van groot be-
lang. De regels die in het Burgerlijk Wetboek in dit verband zijn op-
gesteld, golden voor het grootste gedeelte ook al in het oude recht.

2.2 Afhankelijke rechten en zelfstandige rechten

[8] Afhankelijk recht. Een afhankelijk recht is een recht dat aan een 
ander recht zodanig verbonden is dat het niet zonder dat andere 
recht kan bestaan (art. 3:7 BW). Afhankelijke rechten volgen het 
recht waaraan zij verbonden zijn (art. 3:82 BW).

Voorbeelden van afhankelijke rechten zijn pand, hypotheek, rechten uit borgtocht, 
het aandeel in een mandelige zaak, het recht van erfdienstbaarheid, het eigen-
domsrecht van een opstal dat bestaat als gevolg van een opstalrecht en het af-
hankelijke opstalrecht. Zie voor andere (mogelijke) voorbeelden Booms, Aanvullen 
van subjectieve rechten (O&R nr. 109) 2019/13 en 548. Deze rechten worden ook 
wel accessoire rechten genoemd. Met het noemen van deze voorbeelden is niet 
gezegd dat de betekenis van de afhankelijkheid in de genoemde gevallen volledig 
gelijk is.

Als uitgangspunt kan het volgende worden aangehouden. Het tenietgaan van 
het hoofdrecht heeft tot gevolg dat ook het afhankelijke recht vervalt. Zo gaan 
afhankelijke rechten die zijn verbonden aan een vorderingsrecht teniet door het 
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tenietgaan van het vorderingsrecht. Indien het recht van opstal eindigt, eindigt 
automatisch ook het eigendomsrecht met betrekking tot de opstal, doordat de 
verticale natrekkingsregel (art. 5:20 lid 1 BW) weer zijn volledige werking krijgt. 
Art. 5:105 lid 1 BW is niet nodig om tot deze conclusie te komen. Zie Asser/Bartels 
& Van Velten 5 2017/257, alsmede Vonck, in: GS Zakelijke rechten, art. 5:105 BW, 
aant. 1. Praktisch is het onderscheid tussen afhankelijke en zelfstandige rechten 
voorts van belang, omdat een afhankelijk recht met het hoofdrecht waaraan het 
is verbonden overgaat op de verkrijger zonder dat daarvoor een bijzonder beding 
of een bijzondere handeling nodig is (art. 3:82 BW). Het afhankelijke recht zelf is 
naar zijn aard niet vatbaar voor beschikkingshandelingen als overdracht en be-
zwaring; wel kan van een afhankelijk recht afstand worden gedaan. Het gevolg 
van deze uitgangspunten is dat het hoofdrecht en het afhankelijke recht in begin-
sel steeds in één hand zijn. Zie voor de verschillende aspecten van afhankelijkheid 
ook Out, diss. 2005, p. 13-17 en Booms, Aanvullen van subjectieve rechten (O&R 
nr. 109) 2019/546 e.v.

De genoemde karaktertrekken gelden niet onverkort en niet steeds op identie-
ke wijze voor alle afhankelijke rechten. Zo kan een gerechtigde van een aandeel 
in een mandelige zaak in beperkte mate beschikken over zijn recht. Op grond van 
art. 5:66 lid 1 BW kan het aandeel afzonderlijk van (het eigendomsrecht van) het 
erf waarvan het afhankelijk is, worden overgedragen aan de overige mede-eige-
naars. Zie hierover Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/159 en 166.

De afhankelijkheid van de rechten van pand en hypotheek is, zo zou men 
kunnen zeggen, gerelativeerd doordat is toegestaan dat deze zekerheidsrechten 
(mede) worden gevestigd voor toekomstige vorderingen (art. 3:231 BW). Deze 
mogelijkheid brengt mee dat een recht van pand of hypotheek kan bestaan ook 
indien er op dat moment geen vordering (meer) bestaat. Dit ontneemt aan beide 
zekerheidsrechten echter niet het afhankelijke karakter. Wel kan worden gezegd, 
dat het afhankelijkheidsprincipe niet streng wordt ingevuld. In de praktijk is het 
gebruikelijk dat van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt te kunnen bedin-
gen dat een zekerheidsrecht wordt gevestigd voor alle bestaande en toekomstige 
vorderingen van de schuldeiser op de schuldenaar. In de praktijk en de juridische 
literatuur wordt in dit verband gesproken van een bankpandrecht en een bank-
hypotheekrecht. Zie over de afhankelijkheid van het pandrecht en het hypo-
theekrecht Asser/Van Mierlo & Krzemiński 3-VI 2020/46-48 en 266 en Snijders & 
Rank-Berenschot, Goederenrecht 2017/512. Over de overgang van deze zekerheids-
rechten bij cessie, op grond van art. 3:82 BW (en art. 6:142 BW), is veel litera-
tuur beschikbaar. Verwezen zij naar Asser/Van Mierlo & Krzemiński 3-VI 2020/54; 
Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (O&R nr. 65) 2011, par. 5.2.2.3 en 5.2.2.5; 
Rongen, Cessie (O&R nr. 70) 2012, hoofdstuk XI. Zie verder HR 16 september 1988, 
NJ 1989/10 (Onderdrecht/FGH en PHP).

Zie over pand- en hypotheekrechten op naam van een zogenoemde securi-
ty trustee en de verhouding tot art. 3:7, 3:82 en 6:142 BW onder meer Faber & 
Vermunt, in: De kredietcrisis (O&R nr. 54) 2010, p. 143-144 en 152. Het bijzondere 
bij deze ‘hypotheekvorm’ is dat de schuldeiser(s) en de zekerheidsgerechtigde(n) 


