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1. Inleiding
Het lijkt niet te kras om te stellen dat de begrippen ‘eigen-
dom’, ‘roerend/onroerend’, natrekking en bestanddeel
anno 2004 aan een fundamentele heroverweging toe zijn.
Want of het nu gaat om apparatuur in een gebouw, onder-
grondse infrastructuur, scheurende olietanks, vakantie-
huisjes, portacabins of grafzerken, onhelderheid over
deze begrippen is thans een gegeven. De criteria die door
de wetgever en door de Hoge Raad zijn aangelegd voor de
invulling ervan ontgroeien elkaar inhoudelijk en in toene-
mende mate, met als gevolg dat zowel de criteria als de
begrippen zelf elkaar steeds meer in de weg staan. Het
juridisch-technische arsenaal aan interpretaties en rede-
neringen dijt intussen gestaag uit1, terwijl de rechtseen-
heid rond de materie als geheel even bestendig in de rich-
ting van de horizon beweegt.2 Wat blijft is rechtsonzeker-
heid, nota bene op het gebied van het vermogensrecht
waar rechtszekerheid misschien wel het belangrijkste
‘goed’ is.
Enkele voorbeelden: rechtsonzekerheid over de vraag of
apparatuur via de route van bestanddeelvorming roerend
is dan wel, via de route van duurzaam verenigde werken,
onroerend3; rechtsonzekerheid over de vraag of een huis
als onroerende zaak tevens een bestanddeel van de grond
is in verband met de (maatschappelijk vereiste) zelfstan-
digheid van het huis4; rechtsonzekerheid over een sta-
caravan die als onroerende zaak moet worden beschouwd
maar waarvan tegelijkertijd de huurder van de grond waar
de caravan op staat, eigenaar kan zijn omdat ‘voor de vraag
of de infrastructuur roerend of onroerend is en voor de
vraag wie eigenaar is, verschillende maatstaven (..) worden
gehanteerd’5; rechtsonzekerheid omdat enerzijds een
gelijkluidend tekstgedeelte in de huidige artt. 3:3 lid 1 en
5:20, aanhef en sub e BW getoetst moet worden, inclusief
de toepassing van de nadere criteria, gesteld door de Hoge
Raad6, terwijl anderzijds diezelfde Hoge Raad aangeeft 
(in navolging van de wetgever) dat voor de roerend/
onroerendvraag (art. 3:3 BW) en de eigendomsvraag 
(art. 5:20 BW) verschillende maatstaven moeten worden
gehanteerd.7

In het onderstaande wordt de vraag gesteld of de ge-
schetste onhelderheid noodzakelijk is. Het antwoord zal
vooralsnog ontkennend luiden, omdat de criteria en de
begrippen naar het zich laat aanzien te ingewikkeld zijn
geworden c.q. te ver zijn ‘door-ontwikkeld’, zulks in ver-
houding tot het maatschappelijke belang waarin zij 
moeten voorzien. Hieronder wordt een en ander toege-

licht. Daartoe wordt eerst het maatschappelijke belang
kort geschetst (2), als achtergrond waartegen de criteria
zullen worden afgezet (3). Onder 4 zal een voorstel 
worden gedaan dat wellicht kan leiden tot bezinning op
(een eerste stap op weg terug naar) unificatie en rechts-
zekerheid.

2. Het maatschappelijke belang
Indien men zich afvraagt welk maatschappelijk belang
achter de begrippen schuilgaat, moet geconstateerd 
worden dat van oudsher8 slechts benodigd is te weten (i)
‘wanneer een ‘stoffelijk iets’ rechtens als één zaak geldt’9,
(ii) wie eigenaar is van die ene zaak en (iii) of die zaak als
roerend of onroerend moet worden gezien. Men wil ant-
woord op deze vragen omdat een maatschappij en een
rechtssysteem niet kunnen werken met fragmenten van
een zaak, omdat (grond)eigendom een vast baken is in het
rechtsverkeer10 en omdat roerende en onroerende zaken
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niet hetzelfde zijn en door zowel het rechtsverkeer als
door de fiscus verschillend worden benaderd. Antwoord
op deze vragen is ook dringend vereist omdat, in meer uit-
gewerkte vorm:
1. het goederenrecht slechts een zaak in zijn geheel, als

eenheid, tot voorwerp kan hebben en onderdelen van
die zaak niet het voorwerp kunnen zijn van goederen-
rechtelijke verhoudingen zoals eigendom of beperkte
rechten;

2. eigendom beschikkingsbevoegdheid impliceert, onder
meer noodzakelijk om de zaak te kunnen overdragen,
om er een zekerheidsrecht op te kunnen vestigen of
om met betrekking tot onroerende zaken inschrijving
in de openbare registers te kunnen bewerkstelligen;

3. de rechtstoestand betreffende onroerende zaken – de
vraag roerend/onroerend – van belang is voor:
a. het bijhouden van de openbare registers, zulks met

het oog op de rechtszekerheid die heeft te gelden
in het rechtsverkeer van onroerende zaken;

b. de vraag welk zekerheidsrecht op de zaak gevestigd
moet worden (pand of hypotheek);

c. de vraag of de betreffende zaak onder een reeds
gevestigd zekerheidsrecht komt te vallen;

d. belastingheffing. Het rechtsverkeer, zowel dat in
roerende als in onroerende zaken, is voorwerp van
belastingheffing. Bovendien wordt belastingtech-
nisch veelal onderscheid gemaakt tussen eigenaar
en niet-eigenaar (gebruiker) van een te belasten
zaak. Derhalve dient vast te staan of een zaak roe-
rend of onroerend is, maar ook wie eigenaar daar-
van is;

e. de vragen wie aansprakelijk is voor schade, aange-
richt door de betreffende zaak (vgl. art. 6:173 en
6:174 BW) of wie het onderhoud van de zaak moet
dragen.

In essentie, zo kan worden geconstateerd, gaat het om drie
begrippen: eenheid, eigendom en (on)roerend. Deze
begrippen moeten in de praktijk telkens in één concrete
situatie worden ingevuld ter beantwoording van één vraag:
Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?

3. De criteria
De hoofdvraag die tegen de achtergrond van het voren-
staande en in het licht van de huidige rechtsontwikkeling
gesteld kan worden, is deze: moet het enkele feit dat er
drie begrippen zijn – eenheid, eigendom en (on)roerend –
meebrengen dat voor de invulling daarvan verschillende
criteria gelden, zulks terwijl (i) de begrippen ‘natrekking’
en ‘bestanddeel’ met hun deels eigen criteria hier nog bij-
komen, (ii) de inhoudelijke samenhang tussen alle criteria
onontkoombaar sterk is11 en (iii) het als gezegd en welbe-
schouwd in een concrete situatie steeds gaat om de een-
voudige vraag ‘Wie is eigenaar van deze (on)roerende
zaak’?
De deelvragen luiden dan: moeten de thans vigerende 

criteria ieder welhaast tot een eigen leerstuk gaan ver-
worden, zodat bijvoorbeeld de criteria ter vaststelling van
‘natrekking’ of ‘bestanddeelvorming’ min of meer een
eigen leven gaan leiden? Staan de criteria in dienst van de
beantwoording van telkens één of ook van meer dan één
van de begrippen ‘eenheid, eigendom en (on)roerend’,
ook wanneer zij qua inhoudelijke lading met elkaar
samenvallen? Nog specifieker: moet er telkens een afzon-
derlijke behandeling nodig zijn van de criteria ‘duurzaam
met de grond verenigd zijn’, al dan niet in combinatie met
‘naar aard en inrichting bestemd zijn tot duurzaamheid’,
‘kenbaarheid naar buiten van de bestemming tot duur-
zaamheid’, ‘de bedoeling van de bouwer voor zover deze
naar buiten kenbaar is’, de ‘verkeersopvattingen, niet als
zelfstandige maatstaf maar als hulpmiddel voor de bepa-
ling van wat als duurzaam, verenigd, bestemming en naar
buiten kenbaar heeft te gelden’, vragen of er sprake moet
zijn van geobjectiveerde of subjectieve bestemming(sbe-
doelingen), de vraag of de hoofdzaak zonder het bestand-
deel al dan niet als compleet wordt beschouwd, de vraag
of gebouw en apparatuur in constructief opzicht op elkaar
zijn afgestemd en of het gebouw bij het ontbreken van de
apparatuur als onvoltooid moet worden beschouwd, de
vraag naar de functie van de apparatuur in het productie-
proces, de mechanische verbinding van art. 3:4 lid 2 BW,
de mechanische verbinding die eventueel is opgegaan in
de verkeersopvatting, de verkeersopvatting?
Wie weet, enig criterium lezend, of daarmee de vraag naar
eigendom, eenheid, (on)roerend, natrekking of bestand-
deel aan de orde is? En als er al een vermoeden bestaat, is
het dan mogelijk om de eigendomsvraag en de vraag naar
het (on)roerend zijn van de betreffende zaak uitdrukkelijk
te onderscheiden, juist met het oog op – aldus de Hoge
Raad – de voor de beide categorieën geldende, verschillen-
de criteria12? Welke van de bovengenoemde criteria zouden
dat zijn? Hoe moet hier een selectie worden gemaakt,
mede lettende op het achterliggende maatschappelijke
doel – weten wie eigenaar is van deze (on)roerende zaak?
– en op rechtshistorische interpretatie13?

4. Een (mogelijke) oplossing
Het antwoord op de heersende onduidelijkheid moet naar
mijn mening niet gevonden worden door de leerstellige
onderscheiding tussen eenheid, eigendom, (on)roerend,
natrekking en bestanddeelvorming nog leerstelliger te
maken en de verschillende criteria nog verder te verfijnen
en uit te ontwikkelen, tot en met een eventuele herin-
voering van bijzaken en/of hulpzaken of tussenvormen
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daarvan. De leerstelligheid is op goede gronden gegroeid,
maar heeft nu geleid tot divergerende reeksen in de
begripsvorming, met innerlijk tegenstrijdige antwoorden
en opmerkelijk tegenstrijdige resultaten tot gevolg.14

Om de rechtseenheid en rechtszekerheid in deze materie
te laten terugkeren zal het antwoord wellicht eerder
gevonden moeten worden in een convergerende bewe-
ging, in vereenvoudiging. De vraag zal moeten zijn wat de
begrippen eenheid, eigendom en (on)roerend verbindt.
Het antwoord is al dadelijk eenvoudig: de gemeenschap-
pelijke factor is de kwestie van de vereniging, het ‘erbij
horen’. Wij willen weten of apparatuur bij een gebouw
behoort, wie eigenaar is van een vakantiehuisje, of het
huisje als roerende of onroerende zaak aangemerkt moet
worden. Telkens moet het antwoord gevonden worden in
de mate van vereniging van apparatuur en huisje met
respectievelijk het gebouw en de grond. Is dan niet in te
zien dat het niet nodig is om drie keer dezelfde vraag te
beantwoorden, namelijk ‘vereniging’ (eenheid), ‘vereni-
ging’ (eigendom) en ‘vereniging’ (roerend of onroerend)?
Of om zelfs vijf keer die ‘verenigings’vraag te beantwoor-
den, wanneer ook de begrippen ‘natrekking’ en ‘bestand-
deel’ worden ingezet als hulpmiddel?
Indien er één – abstracter geformuleerd – criterium voor
‘vereniging’ kan worden geformuleerd, kan de vraag ‘Wie
is eigenaar van deze (on)roerende zaak’ snel leiden tot drie
conclusies: er is wel/niet sprake van eenheid, van eigen-
dom, van (on)roerend zijn. In art. 3:4 BW zou dat ene 
criterium voor ‘vereniging’ kunnen worden neergelegd,
luidende:

Van vereniging van een zaak met een andere zaak is 
sprake indien de ene zaak zodanig met de andere zaak
wordt verbonden dat zij (i) krachtens verkeersopvatting
geacht moet worden bij die andere zaak te behoren, (ii)
niet van die andere zaak kan worden afgescheiden zonder
dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan
een der zaken en/of (iii) naar aard en inrichting kennelijk
bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

In de artt. 3:3 lid 1, 5:3 en 5:20, aanhef en sub e BW kan
dan worden aangesloten bij dit verenigingscriterium; 
art. 5:14 lid 1 BW zou overbodig worden. Art. 3:3 lid 1
BW zou komen te luiden, voor zover hier van toepassing:

(..) alsmede de gebouwen en werken die in de zin van 
art. 4 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met de
grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door (ver-
eniging met) andere gebouwen of werken.

Art. 5:3 BW zou komen te luiden:

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van
een zaak eigenaar van alle zaken die daarmee zijn ver-
enigd in de zin van art. 4 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek.

Met deze inhoud van art. 5:3 BW wordt art. 5:14 lid 1 BW
overbodig. Art. 5:20, aanhef en sub e BW zou komen te
luiden:

e. gebouwen en werken die met de grond zijn verenigd
in de zin van art. 4 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek, hetzij rechtstreeks, hetzij door (vereniging
met) andere gebouwen of werken, tenzij er sprake is
van vereniging met eens anders onroerende zaak.

Het effect van het hanteren van één criterium voor ‘ver-
binding’ is evident. Er zal één toets zijn voor ‘verbin-
dings’kwesties, zodat de merkwaardige resultaten zoals in
de Inleiding geschetst, niet meer kunnen worden bereikt.
Korter gezegd, hantering van één criterium voor ‘ver-
binding’ zal wellicht kunnen bijdragen aan het zo nodige 
herstel van de rechtseenheid en de rechtszekerheid op dit
terrein.

14. Zie de voorbeelden genoemd hierboven, in de inleiding.




