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gehad. Bij de interpretatie van de bepalingen inzake finan-
ciëlezekerheidsovereenkomsten zal het niet anders zijn.
Uiteindelijk zal een algemeen gestelde tekst prevaleren
boven een vage toelichting aan de hand van voorbeelden.

Opnieuw pleit ik ervoor dat we de uitgangspunten van ons
goederenrecht ter discussie stellen en opnieuw door-
denken.12 Indien (voorgenomen) bijzondere wetgeving,
zoals met betrekking tot het mededelingsvereiste bij 
cessie en thans betreffende financiëlezekerheidsovereen-
komsten, zo fundamenteel ingrijpt in het Nederlandse
recht als het geval blijkt, dan vergt dit duidelijk meer ver-
antwoording dan dat de betreffende regelingen “voor-
delen” biedt. Beargumenteerd zal dienen te worden waar-
om van de door ons pas recent gekozen uitgangspunten
wordt afgeweken, wat de nadelen zijn van de bestaande
wetgeving en of deze adequaat en systematisch worden
opgeheven door de voordelen die de nieuwe wetgeving
biedt. Ik begrijp terdege dat, voor zover hier sprake is van
Europese implementatiewetgeving, onze keuzevrijheid
gebonden is. Dat ligt echter anders wanneer wij er vrij-
willig voor kiezen de werkingsomvang van een Europese

regeling uit te breiden, zeker wanneer het argument is 
dat de Europese regeling “better law” is.13 Een geruststel-
lende mededeling dat de aan het nieuw BW ten grondslag
liggende uitgangspunten van ons goederenrecht gehand-
haafd blijven is, gezien het groeiende aantal uitzonde-
ringen en de omvang daarvan, onvoldoende redengeving.
In welke gevallen blijven deze uitgangspunten, zo vraag ik
mij inmiddels steeds sterker af, dan gehandhaafd? Alleen
bij consumententransacties?

Prof. mr. J.H.M. van Erp*

12. Zie J.H.M. van Erp, Het wetsontwerp mededelingsvereiste bij cessie:
aanleiding tot een fundamentele heroverweging van ons goederenrecht?,
WPNR (2003) 6546, p. 675 e.v.

13. Recentelijk heeft ook Schoordijk er nog eens een lans voor gebroken dat
bij de studie van bijzondere delen van het privaatrecht niet alleen wordt
gelet op de specifieke eisen die zo’n rechtsgebiesd stelt, maar dat deze
gebieden ook worden geanalyseerd vanuit de algemeen-privaatrechtelijke
leerstukken. Zie H.C.F. Schoordijk, Kortsluitingen in het girale 
betalingsverkeer, WPNR 6587, p. 616.

* Hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht, Universteit
Maastricht; Marie Curie Fellow en Lehrbeauftragter für Sachenrecht,
Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Universiteit Bremen.

ASCHRIFTN
De reactie van Van Erp, maar ook de bijdrage van Keijser
in WPNR 6592 heb ik met grote interesse gelezen. Beide
auteurs schetsen nauwkeurig hoe op het (Europees-) 
juridische vlak verwarring en rechtsonzekerheid gaan ont-
staan. Het geeft mij aanleiding tot nog twee opmerkingen.
Met het oog daarop stel ik (wederom1) voorop dat de voor-
genomen regelgeving de verhaalszekerheid voor de
betrokken crediteuren maximaliseert en dat zij daardoor
zowel de grondslagen van het privaatrecht in Europa op
wonderlijke wijze aantast, als het tegendeel bereikt van
waar de Richtlijn voor was bedoeld. Bereikt wordt name-
lijk een grotere financieel-economische instabiliteit.

De eerste opmerking is vervolgens deze. Het is opvallend
dat het tot nu toe geschrevene2 over dit onderwerp zich
consequent beweegt binnen een paradigma dat als volgt
verloopt:

‘Grote financieel-economische belangen, verhaals-
bevoegdheden binnen verschillende jurisdicties die 
onvoldoende zekerheid bieden, systeemrisico, risico voor
maatschappelijke stabiliteit als gevolg van economische
instabiliteit, oplossing Richtlijn (de zekerheidsnemer
kan zekerheden tot zich nemen wanneer hij wil, ongeacht
formaliteiten en ongeacht strekking (Europese) zeker-
heidsrechten).’

Het kernprobleem in dit model is kort gezegd: tekort-
schietende verhaalsbevoegdheden, binnen verschillende
jurisdicties, voor de zekerheidshouder bij een (dreigende)

deconfiture van de zekerheidsgever. De kernoplossing die
wordt geboden is dat in feite gepoogd wordt om zeker-
heidsrechten op te waarderen tot eigendom. Een credi-
teur, zo luidt immers vrij vertaald de redenering in de
Richtlijn, mag aan zijn zekerheidsrecht3 zo volledig moge-
lijke beschikkingsbevoegdheid toekennen met betrekking
tot de verbonden activa. Dit geldt ook in, of juist met het
oog op, een insolventiesituatie. De weg naar de opwaarde-
ring bestaat uit afschaffing van formaliteiten en belemme-
ringen en uit het buiten werking stellen van ‘checks and
balances’ die voor zekerheidsrechten gelden. Anders
gesteld, de crediteur waar de Richtlijn zich op richt, dient
in een verhaalssituatie welbeschouwd eigenaar te zijn van
de verstrekte zekerheden. Kennelijk echter biedt het
beschreven paradigma geen ruimte om de juridische wer-
kelijkheid los te maken van het denken in ‘zekerheids-
stelling’. De gedachte aan ‘zekerheid’ voor de crediteur
wordt als door een ijzeren wetmatigheid vereenzelvigd
met ‘zekerheidsrechten’. Vervolgens moeten die rechten
worden opgewaardeerd. In het onderstaande zal blijken
dat deze dwangredenering geenszins noodzakelijk is.

Daaraan voorafgaand moet echter worden gewezen op het
feit dat het juist deze redenering is die zorgt voor aantas-
ting van één van de belangrijkste Europese grondslagen

1. Zie mijn bijdrage in WPNR 6592.
2. Inclusief de in de vorige noot genoemde bijdrage.
3. Welk recht is gevestigd als klassieke zekerheid, althans, een referentie-

kader voor andersoortige rechten ontbreekt; zie de bijdrage van Keijser
in WPNR 6592.
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van privaatrecht, te weten het instituut ‘private eigen-
dom’. Dit instituut omvat mede het stelsel van goederen-
rechtelijke rechten. De aantasting bestaat erin, dat
gestreefd wordt naar eigendom in klassieke zin, naar een
volledige en onbeperkte beschikkingsbevoegdheid, ook
buiten enige insolventiedreiging, terwijl het uitgangspunt
voor de volledige beschikkingsbevoegdheid is de idee van
‘zekerheidsstelling’. Korter gezegd: er wordt gestreefd
naar eigendom, maar het wordt zekerheid(srecht) ge-
noemd (deze redenering is overigens niet vreemd aan de
hier voorkomende financiële transacties; men zie de reeds
gebruikelijke gedaante van de ‘verhandelbaarheid’4).
Belangrijke systeemkenmerken die aldus worden aan-
getast, zijn het karakter van zekerheidsrechten in verhou-
ding tot eigendom als het meest volledige recht (verdeling
van vrijheid en beschikkingsbevoegdheid), bescherming
van de beschikkingsbevoegdheid en de vrijheid van de
zekerheidsgever/eigenaar, bescherming van de eigendom-
men (rechten) van derden (paritas creditorum). De
‘opwaardering’ tast bovendien de gelijkheid van crediteu-
ren aan, hetgeen onder meer blijkt uit het moeten wijken
van de geldende regels omtrent verrekening.

Is deze aantasting nodig? Is de ‘opwaardering’ noodzake-
lijk? Is het paradigma onontkoombaar? Is de vereenzelvi-
ging van de gedachte aan ‘zekerheid’ met ‘zekerheidsrech-
ten’ onontkoombaar? Vierwerf neen. De vereenzelviging
berust op een gedachte die kennelijk heeft postgevat, maar
die zonder zin is. Immers, indien volledige beschikkings-
bevoegdheid met betrekking tot de financiële activa
gewenst wordt – al is het maar met het oog op de ver-
handelbaarheid -, volstaat reeds een eigendomsover-
dracht. In eigendom van financiële activa kan eenvoudig-
weg worden voorzien door die activa over te dragen,
indien gewenst onder enige opschortende voorwaarde en
indien gewenst met een contractuele terugleveringsver-
plichting voor de verkrijger. Er behoeft niet gedacht te
worden aan een zekerheidsrecht, om vervolgens te trach-
ten dat op te waarderen tot eigendom, met alle verwarring
en rechtsonzekerheid van dien. Korter gezegd, crediteu-
ren bij financiëlezekerheidsovereenkomsten, verschaf

uzelf een eigendomsrecht! Dat is bestaanbaar in alle lid-
staten. Bovendien is er dan geen Europese richtlijn nodig
om ‘supra-bevoegdheden’ voor een zekerheidsgerechtigde
te scheppen. Ook ontstaat er geen ‘supra-werkelijkheid’
die de nationale rechtsstelsels en haar op klassieke begin-
selen gefundeerde systemen terzijde schuift.

De tweede opmerking betreft de beoogde volledige
beschikkingsbevoegdheid in een insolventiesituatie. 
Ook hierin kan worden voorzien zonder de bestaande
Europeesrechtelijke systemen aan te tasten. Immers,
indien het wenselijk is om bij insolventie van een finan-
ciële marktspeler alle financiële activa dadelijk te kunnen
uitwinnen als ware men eigenaar, dienen die activa in
eigendom overgedragen te zijn vóórdat de insolventie-
procedure wordt afgekondigd. ‘Moeilijker’ is het niet.
Bovendien schept deze oplossing duidelijkheid en rechts-
zekerheid. In een concursussituatie zijn aldus de rechten
van allen gewaarborgd en komen er geen crediteuren
tevoorschijn die onder het label ‘zekerheidsrecht’ ineens
een Europees ‘eigendomszekerheidsrecht’ uit de hoed
toveren. Het beoogde doel – vermijding van het systeem-
risico door maximale zekerheid bij verhaal – kan zo 
zonder omhaal worden bereikt. Aan de spanningen die 
de Richtlijn en de voorgenomen regelgeving in het rechts-
systeem veroorzaken, wordt niet toegekomen. Dit geheel
overziend komt het mij voor dat onze nationale wetgever
een krachtig politiek signaal zou dienen af te geven in
Europees verband omtrent de onhoudbaarheid van de
voorgenomen regelgeving. De lidstatelijke verplichtingen
inzake uitvoeringswetgeving staan hiermee op gespannen
voet, maar ik kan mij niet voorstellen dat ‘Europa’ wel-
bewust richting ontwrichting wil gaan.

Mr. R. Westrik*

4. Repurchase-, securities lending- en bepaalde derivatenovereenkomsten;
zie de beschrijving door Keijser, WPNR 6592, p. 763-764.

* Universitair docent privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Bouwen en slopen: Is er iets vervaardigd en,
zo ja, wat dan? (IV, slot)
(omzetbelasting bij levering van onroerende zaken)

14. Onbebouwde grond 
Essentieel voor de kwalificatie ‘bouwterrein’ is, afgezien
van de in art. 11-4-a t/m d Wet OB bedoelde bewerkingen
en voorzieningen, dat de grond niet (meer) bebouwd is.
Bebouwde grond wordt pas onbebouwde grond op het
moment waarop de bebouwing volledig is gesloopt, zodat er

geen gebouw (= vast met de grond verbonden bouwwerk)
meer aanwezig is. Dat volledig gesloopt moet zijn blijkt
uitdrukkelijk uit de parlementaire geschiedenis48 en de

48. Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, blz 5: “Is (...) sprake van het
geheel (curs., VS) slopen van een gebouw (...) dan ontstaat onbebouwde
grond. Op dat moment vindt een overgang plaats naar het regime voor
bebouwde gronden naar dat voor onbebouwde gronden. Bij de levering
of oplevering van die onbebouwde grond is belastingheffing ingevolge
artikel 11 slechts aan de orde indien die grond een bouwterrein is, dat wil
zeggen voldoet aan het bepaalde in het vierde lid van artikel 11.”




