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Inleiding

De civielrechtelijke begrippen ‘onroerend, roerend,
natrekking en bestanddeel’ spelen een belangrijke rol bij
de heffing van diverse belastingen. De reikwijdte en de
betekenis van deze begrippen is niet eenvoudig te inter-
preteren, getuige een reeks uitspraken van de Hoge Raad
betreffende onder meer de heffing van overdrachtsbelas-
ting, omzetbelasting en onroerendzaakbelasting. Recent
voorbeeld: moet een centrale antenne-inrichting (hierna te
noemen: CAI) bij overdracht daarvan (juridisch of econo-
misch) worden aangemerkt als een onroerende of als een
roerende zaak? (HR 6 juni 2003, nrs. 36.075 en 36.076).
De fiscus stelt zich op het standpunt dat de (economisch)
overgedragen CAI onroerend is en dat overdrachtsbelas-
ting is verschuldigd (6%, vgl. art. 9 lid 1 jo. art. 16 WBR).
De verkrijger van de CAI is van mening dat het om een
roerende zaak gaat en dat geen overdrachtsbelasting is
verschuldigd. De Hoge Raad spreekt zich duidelijk uit: de
CAI is onroerend.

‘Het hof heeft zijn oordeel dat het kabelnet onroerend
is,hieropgegronddathetmoetwordenaangemerktals
een werk dat duurzaam met de grond is verenigd in de
zin van artikel 3:3 lid 1, BW. Het Hof, dat aldus over-
wegende de juiste maatstaf heeft gehanteerd, (…)’
(r.o. 3.2.2).

Zie over deze arresten uitgebreid M.M. van den Broek en
E. Bongers, WPNR 03/6540, p. 539-544 en J.J.A. de
Groot, p. 551-554.

Twee andere Hoge Raad-arresten betreffen, zeer glo-
baal genomen, de situatie van los/vaste vakantiehuisjes
die door huurders werden gebouwd op de (camping)grond
van de verhuurder, tevens eigenaar van de grond (HR 20
september 2000, nr. 34.371, Belastingblad 2001, p. 61
(Maasbree); HR 7 juni 2002, nr. 36.759, Belastingblad
2002/806 met aantekening van Kruimel. Zie voor soort-
gelijke zaken M.M. Franse en P.J.M. Saarloos, Belasting-
blad 2002, 1139). De gemeenten waarin de campings
waren gelegen, merkten de huisjes als onroerende zaken
aan. De verhuurder/eigenaar van de camping kreeg daar-
op een aanslag voor de huisjes voor de onroerendzaakbe-
lasting (eigenarendeel) en/of het rioolrecht. Het verweer
van de verhuurder in beide kwesties liet zich raden: de
huisjes zijn roerende zaken. De Hoge Raad oordeelt in
beide zaken in essentie in gelijke zin:

‘Het hof heeft geoordeeld dat de bungalow naar ver-
keersopvattingen moet worden beschouwd als duur-
zaam met de grond verenigd en derhalve dient te
worden aangemerkt als onroerend in de zin van art.
3:3 BW. Dit oordeel geeft geen blijk van een onjuis-
te rechtsopvatting.’ (HR 7 juni 2002, nr. 36.759, r.o.
3.2.)

De Hoge Raad verwijst in zowel de CAI-zaken als die
betreffende de vakantiehuisjes naar zijn inmiddels
beroemde overwegingen in het arrest van 1997 inzake de
Portacabin, luidende:

‘Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd
zijn in de zin van art. 3:3 BW, doordat het naar aard
en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te
blijven.’(HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97, r.o. 3.3.;
AA 1998 (2), p. 101-105 m.nt. S.C.J.J. Kortmann;
JOR 1997, 152, m.nt. M.A.J.G. Janssen.)

Het rechtsgeschil dat de inzet vormt van het Portacabin-
arrest is als meer civielrechtelijk aan te merken. De Hoge
Raad (r.o. 3.3) verwijst voor het gebruik van de kern-
overweging echter uitdrukkelijk naar twee belastingza-
ken van 1994 (HR 23 februari 1994, NJ 1995, 464 en 465
m.nt. WMK. Vgl. ook A-G De Vries Lentsch-Kostense,
conclusie voor het Portacabin-arrest, onder 8, en H.W.
Heyman, in: Open normen in het goederenrecht, onder
redactie van S.E. Bartels en J.M. Milo, Den Haag 2000,
p. 92).

De maatstaf ‘duurzaam met de grond verenigd in de
zin van artikel 3:3 lid 1 BW’wordt hiermee door de Hoge
Raad consequent toegepast, zo lijkt de gevolgtrekking
uit deze kleine opsomming te moeten zijn. Het feit
bovendien dat zulks gebeurt in zowel het fiscale als het
civiele recht doet vermoeden dat er grote duidelijkheid
bestaat ten aanzien van de reikwijdte en de betekenis van
de begrippen ‘onroerend/roerend’, maar ook van daar-
mee sterk samenhangende juridische verschijnselen als
‘eigendom, natrekking en bestanddeel’. Toch is het ech-
ter de vraag of dit met of sinds deze recente arresten het
geval is. Met het oog op die vraag volgt hierna een korte
verkenning van de mate waarin over de genoemde
begrippen thans duidelijkheid bestaat. Besloten wordt
met een overweging omtrent de wenselijkheid van een-
heid in begripsvorming.

Onroerend, eigendom, natrekking en
belastingheffing
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Verkenning stand van zaken

Omdat de hierna te bespreken vraagpunten sterk samen-
hangen met de kernoverweging in het Portacabin-arrest
– ‘Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn
in de zin van art. 3:3 BW, doordat het naar aard en inrich-
ting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven’ –
volgt hierna eerst een korte bespreking van dat arrest.
Volgens de Hoge Raad gelden voor de invulling van het
criterium twee subcriteria:
– De bedoeling van de bouwer voor zover deze naar

buiten kenbaar is.
– De bestemming van een gebouw of een werk om

duurzaam ter plaatse te blijven dient naar buiten ken-
baar te zijn (kenbaarheid zakenrechtelijke verhou-
dingen).

De verkeersopvattingen kunnen niet worden gebezigd
als een zelfstandige maatstaf voor de beoordeling van de
vraag of een zaak roerend of onroerend is, aldus de Hoge
Raad in dit arrest. De verkeersopvattingen kunnen ech-
ter wel `in aanmerking worden genomen’ indien:
– in het kader van ‘die vraag’ – (dat is dan de vraag

‘roerend/onroerend’, RW) – onzekerheid bestaat of
een werk duurzaam is verenigd met de grond, én

– voor de toepassing van ‘die maatstaf’ – (dat moet
dan zijn de vraag of een werk duurzaam is verenigd
met de grond, RW) – nader moet worden bepaald
wat in een gegeven geval heeft te gelden als ‘duur-
zaam’, ‘verenigd’, ‘bestemming’ en ‘naar buiten
kenbaar’.

Zoals hiervoor gesteld bouwen de genoemde uitspraken
van de Hoge Raad inzake een centrale antenne-inrich-
ting en de stacaravans voort op de invulling, in het Por-
tacabin-arrest, van de maatstaf ‘duurzaam met de grond
verenigd’. Deze maatstaf is zowel in art. 3:3 lid 1 BW
als in art. 5:20 sub e BW te vinden. Welke is nu de 
– civielrechtelijke – stand van zaken in kwesties als 
‘onroerend/roerend’en – ‘eigendom/natrekking/bestand-
deel’? In de navolgende onderdelen wordt op deze vraag
ingegaan.

Art. 3:3 en 5:20 sub e BW

Opvallend is dat in de literatuur, verschenen sinds het
Portacabin-arrest van 1997, veel wordt aangeknoopt bij
een gedeelte van de tekst van art. 5:20 sub e BW en/of
van art. 3:3 lid 1 BW, dat in beide gevallen luidt: ‘gebou-
wen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd,
hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere
gebouwen en werken’(zie bijvoorbeeld (een willekeuri-
ge greep): H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigen-

dom, diss. Leiden 1997, serie Ars Notariatus LXXXIII,
Deventer 1997, nrs. 111 v.; Kortmann, a.w., p. 103; Jans-
sen, a.w., p. 1166; H.A.G. Fikkers, Natrekking, vermen-
ging en zaaksvorming, Ars Aequi Cahiers, Nijmegen
1999, nr. 36; Heyman, a.w., p. 92; Elaine Mak, AA
(2002) 1, p. 7). Aldus lijkt het alsof er een duidelijke en
gemeenschappelijke norm is, of wordt aangelegd, voor
een toetsing aan art. 5:20 sub e BW en/of 3:3 lid 1 BW.
Toch leidt de invulling van die norm door de Hoge Raad
in het Portacabin-arrest tot de nodige problemen en tot
verschillende interpretaties, waarover meer hierna. Het
gevolg: de onderlinge verhouding tussen art. 5:20 BWen
3:3 BW is niet zonder meer of wellicht zelfs geheel niet
duidelijk. Die onduidelijkheid is bovendien met de
recente uitspraken van de Hoge Raad van 6 juni 2003
alleen maar toegenomen. Een klein onderzoek.

Op zich is het feit dat de gelijkluidende tekstgedeel-
ten in de literatuur centraal worden geplaatst niet ver-
wonderlijk, omdat de wetgever art. 5:20 en 3:3 BW uit-
drukkelijk op elkaar heeft afgestemd (MvA II bij art.
3.1.1.2 (art. 3:3), Parl. Gesch. Boek 3, p. 68-69, en MvA
II bij art. 5.3.1 (5:20), Parl. Gesch. Boek 5, p. 122-123).
Maar het geeft ook te denken, omdat sinds het Portaca-
bin-arrest en met de recente uitspraken over de CAI
steeds duidelijker wordt (gemaakt) dat:
1. in art. 3:3 BW is bepaald wat ‘onroerend’is en in art.

5:20 BW wordt aangegeven wat ‘eigendom’omvat;
2. een deel van de tekst in die artikelen gelijkluidend is;
3. dat gedeelte vervolgens nader is uitgelegd door de

Hoge Raad in het Portacabin-arrest, zij het in die
zaak alleen voor art. 3:3 BW (onroerend/roerend);

4. het gedeelte vanwege de gelijkluidendheid wel ook
de categorie vragen rond art. 5:20 BW (eigendom,
natrekking) lijkt te bestrijken.

Men zie bijvoorbeeld Asser-Mijnssen-De Haan (2001),
nr. 88 en Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten (2002),
nr. 84-85a. In deze – deels herschreven – nummers
wordt, anders dan in de voorgaande drukken, uitdrukke-
lijk (voorop)gesteld dat de eigendomsvraag, behandeld
in art. 3:4, 5:3 en 5:20 BW moet worden onderscheiden
van de vraag onroerend/roerend van art. 3:3 BW.

Aldus beschouwd kan de vraag gesteld worden welke
de onderlinge verhouding is tussen de begrippen ‘onroe-
rend’ en ‘eigendom’. Moet eerst worden vastgesteld of
een werk of gebouw onroerend is en is met die vaststel-
ling dan tevens de eigendomsvraag beslist? In deze zin
wellicht S.C.J.J. Kortmann, Preadvies 1997, Vereniging
voor Burgerlijk recht, p. 33, 6e zin van onder. Of is het
omgekeerd en gaat de eigendomstoetsing van art. 5:20
sub e BW vooraf aan de kwestie ‘roerend/onroerend’,
geregeld in art. 3:3 BW (vgl. bijv. H.W. Heyman, a.w., 
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p. 91-92)? Of, derde mogelijkheid, moeten beide vragen
worden benaderd vanuit de gelijkluidende maatstaf van
art. 3:3 en 5:20 BW van ‘duurzaam met de grond ver-
enigd’, welke maatstaf nader is uitgewerkt in het Por-
tacabin-arrest (zie in deze zin het cassatiemiddel in het
arrest HR 6 juni 2003, nr. 36.075, weergegeven in de con-
clusie van A-G Wattel, onder 2.1)? Of moeten, vierde
mogelijkheid, zoals de Hoge Raad recentelijk aangeeft,

‘voor de beantwoording van de vraag of de infra-
structuur roerend dan wel onroerend is en van de
vraag wie eigenaar is, verschillende maatstaven (...)
worden gehanteerd (...)’(HR 6 juni 2003, nr. 36.075,
r.o. 3.2.1 en nr. 36.076, r.o. 3.2.2)?

A-G Wattel gaat ook van deze gescheiden behandeling
uit, zie zijn conclusie, onderdelen 3 resp. 4. In deze zin
ook reeds de wetgever (hiervoor vermeld), en Asser-
Mijnssen-De Haan (2001), nr. 88 en Asser-Mijnssen-
Van Dam-Van Velten (2002), nr. 84-85a.

Indien de laatstvermelde benadering wordt gevolgd
en eigendomsvragen rond art. 5:20 BW moeten worden
onderscheiden van de vraag of een gebouw of werk
onroerend is (art. 3:3 BW), hoe moet die gescheiden
benadering dan worden toegepast? De Hoge Raad
spreekt in zijn hiervoor geciteerde overweging in de
CAI-arresten (noodzakelijkerwijs, gezien de inzet van
het geding) enkel over toepassing op infrastructuur.
Maar moet de overweging niet óók algemeen gelden? Er
zijn moeilijk argumenten te bedenken om dat niet te doen
en de overweging niet in algemeen bedoelde zin op te
vatten. En zo die gelding een algemene is, hoe moeten
dan die verschillende maatstaven worden gezien, wan-
neer
1. de betreffende tekstgedeelten van art. 3:3 lid 1 en

5:20 sub e niet alleen gelijkluidend zijn, maar uit-
drukkelijk op elkaar zijn afgestemd en

2. de Hoge Raad in zijn Portacabin-beschikking één
algemene regel van uitleg geeft over de uitleg van dit
gezamenlijke tekstdeel?

Indien echter het doel is: handhaving van de verschil-
lende maatstaven die ten aanzien van art. 3:3 en 5:20 BW
dienen te gelden volgens de Hoge Raad, moet dan wor-
den geoordeeld dat de Portacabin-formule (die werd
gegeven in het kader van een art. 3:3 en 3:4 BW-kwes-
tie) niet geldt voor de uitleg van het gelijkluidende tekst-
gedeelte in art. 5:20 sub e BW? In dit verband stelt
Mijnssen het volgende (Asser-Mijnssen-Van Dam-Van
Velten (2002), nr. 85a; vgl. ook Asser-Mijnssen-De Haan
(2001), nr. 63). Enerzijds moet weliswaar onderscheid

worden gemaakt tussen de roerend/onroerendvraag en
de eigendomsvraag (meer specifiek spreekt Mijnssen
niet over eigendom, maar over de vraag wat als bestand-
deel moet worden aangemerkt). Anderzijds blijft echter
wat gebouwen en werken betreft als gemeenschappelijke
maatstaf gelden dat zij duurzaam met de grond moeten
zijn verbonden. ‘Duurzaam’in art. 3:3 en 5:20 sub e BW
heeft dezelfde betekenis, aldus Mijnssen. Dit begrip
‘duurzaam’ zou dan voor beide categorieën gelijkelijk
moeten worden uitgelegd, dat wil zeggen met toepassing
van de nadere invulling door de Hoge Raad in het 
Portacabin-arrest. Als (enige) verschilpunt tussen de
eigendomsvraag enerzijds en de roerend/onroerend-
vraag anderzijds ziet Mijnssen de rol van de verkeersop-
vattingen. Bij de roerend/onroerendvraag kunnen deze
ingevolge het Portacabin-arrest niet als zelfstandige
maatstaf worden aangewend, maar krachtens art. 3:4
BW zijn deze wél zelfstandig inzetbaar als maatstaf 
bij de vraag of een zaak als bestanddeel in de zin van 
art. 5:20 sub e BW moet worden beschouwd.

Ik kan de benadering van Mijnssen omtrent de
gemeenschappelijkheid in de toepassing van het gelijk-
luidende tekstgedeelte van art. 3:3 en 5:20 sub e BW én
omtrent de gemeenschappelijke toepasselijkheid op dat
tekstgedeelte van de nadere criteria uit het Portacabin-
arrest, onderschrijven. Hoe dit is te rijmen met de recen-
te stelling van de Hoge Raad, dat

‘voor de beantwoording van de vraag of de infra-
structuur roerend dan wel onroerend is en van de
vraag wie eigenaar is, verschillende maatstaven (...)
worden gehanteerd (...)’(HR 6 juni 2003, nr. 36.075,
r.o. 3.2.1 en nr. 36.076, r.o. 3.2.2),

begrijp ik echter niet.
Het is naar mijn mening ook de vraag óf de beide

categorieën wel zo gescheiden kunnen worden benaderd
en of de kwalificatie ‘onroerend’ los gezien kan worden
van de eigendomsvraag. Welk verband bestaat er bij-
voorbeeld tussen het aanmerken van een stacaravan die
op gehuurde grond staat, als onroerend enerzijds, en het
aanslaan van de verhuurder van die grond, tevens grond-
eigenaar, voor het eigenaarsdeel van de onroerende
zaakbelasting betreffende de stacaravan anderzijds? Kan
de stacaravanbewoner met de gescheiden benadering
van de Hoge Raad het uitgangspunt handhaven dat hij en
niet de verhuurder de eigenaar van de stacaravan is,
omdat voor de eigendomsvraag een andere maatstaf
moet worden aangelegd dan voor de kwestie onroe-
rend/roerend? Het zou die stacaravanbewoner om
begrijpelijke redenen zeer welkom zijn, niet in het minst
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omdat in sommige gevallen zowel bewoner als grond-
eigenaar al dertig jaar of meer ervan is uitgegaan dat de
huurder van de grond (de stacaravanbewoner) eigenaar
van de caravan was. Dus wat is rechtens als die bewoner
zich op het standpunt stelt dat de stacaravan nog steeds
zijn eigendom is, vervolgens de riolerings- en de overi-
ge aansluitingen losmaakt en de caravan meeneemt als
roerende zaak? Doorbreekt hij dan, met het roerend
maken van de stacaravan, bestaande eigendomsverhou-
dingen (het eigendomsrecht van de verhuurder/grond-
eigenaar)? Is hij verplicht tot vergoeding aan de grond-
eigenaar van het door deze betaalde eigenaarsdeel in de
OZB-belasting, zulks omdat de caravan eerst onroerend
was? Dit soort conclusies lijkt mogelijk te zijn in de
gescheiden benadering door de Hoge Raad van de
begrippen ‘onroerend’ en ‘eigendom’. Of komen hier
andere bepalingen, zoals art. 221 Gemeentewet om de
hoek kijken met een criterium als ‘duurzaam aan een
plaats gebonden’? Volgens de Hoge Raad verschilt dit
criterium niet van de ‘duurzame vereniging met de
grond’, zoals bedoeld in art. 3:3 BW(HR 7 juni 2002, nr.
36 759, Belastingblad 2002/806). Voor de vraag onroe-
rend/roerend is er dus geen verschil. Maar hoe zit het met
het gelijkluidende tekstdeel in art. 5:20 sub e BW? De
Hoge Raad geeft omtrent die eigendomsvraag in het
genoemde arrest aan (r.o. 3.3):

‘Of de bungalow en de gehuurde grond al dan niet
los van elkaar kunnen worden verkocht, is immers
niet van belang voor het antwoord op de vraag of
sprake is van een samenstel zoals bedoeld in art. 16,
eerste lid, onderdeel d, Wet waardering onroerende
zaken (...).’

Over dit art. 16 Wet Waardering Onroerende Zaken
(hierna: WOZ) hierna meer. Op deze plaats kan echter
worden opgemerkt dat de Hoge Raad met deze overwe-
ging inderdaad de mogelijkheid opent dat de hiervoor
bedoelde stacaravanbewoner als eigenaar de stacaravan
loskoppelt – of de bungalow afbreekt – en deze als roe-
rende zaak meeneemt naar een andere plek.

Natrekking/bestanddeel

Maakt het hiervoor beschrevene het er al niet eenvoudi-
ger op om de onderlinge verhouding tussen art. 3:3 en
5:20 sub e BW te begrijpen, de onduidelijkheid neemt
nog toe wanneer de begrippen natrekking en bestanddeel
in het geheel worden betrokken. Op het eerste gezicht
lijkt hier geen probleem te zijn. De wetgever heeft al in
een vroeg stadium, nog vóór het Portacabin-arrest van
1997, uiteengezet dat de vraag naar roerend/onroerend

(art. 3:3 BW) een andere is dan die naar eigen-
dom/natrekking/bestanddeel (art. 5:20 sub e, 5:3 en 3:4
BW):

‘Dat hetgeen een bestanddeel van de grond en dus
geen zelfstandige zaak is, evenals de grond als
onroerend moet worden beschouwd, spreekt vanzelf
en is ook niet uitdrukkelijk bepaald. Het is echter de
vraag of alles wat de eigendom van de grond volgens
artikel 5.3.1 (art. 5:20 BW, RW) omvat, ook als
bestanddeel daarvan is aan te merken; (...). Zo ver-
onderstelt ook de mogelijkheid van een recht van
opstal dat met name beplantingen en gebouwen zelf-
standige zaken kunnen zijn. Artikel 3.1.1.2 (art. 3:3
BW, RW) is juist voor deze gevallen van belang. Het
heeft tot gevolg dat hetgeen daarin is opgesomd,
zelfs dan onroerend is, indien van een bestanddeel
van de grond geen sprake kan zijn.’ (MvA II bij art.
3.1.1.2 (art. 3:3 BW), Parl. Gesch. Boek 3, p. 68.)

Op het oog kan er zo geen verwarring ontstaan indien
moet worden bepaald of een gebouw of werk onroe-
rend/roerend is en wie de eigenaar daarvan is door natrek-
king/bestanddeelvorming. Immers, een gebouw of werk
is óf als bestanddeel onzelfstandig, maar wordt nagetrok-
ken en is dan onroerend, óf het gebouw of werk blijft zelf-
standig (onder meer door vestiging van een recht van
opstal), maar kan dan ook onroerend zijn indien aan de cri-
teria van art. 3:3 BW is voldaan. Op deze duidelijkheid
kan op twee wijzen worden afgedongen.
1. Leest men de ontstaansgeschiedenis van de weergege-
ven passage bij Ploeger (diss. Leiden, a.w., hoofdstuk 5),
dan zijn al de nodige kanttekeningen te maken. Daar is in
dit korte bestek geen ruimte voor, maar een kleine illus-
tratie van het verschijnsel ‘rangschikking van woorden
met daaraan verbonden betekenissen die onderling niet
verenigbaar zijn’, een verschijnsel dat men ook tegenkomt
in het overzicht van opvattingen bij Ploeger, is de volgen-
de confrontatie van uitspraken. Zo kan gesteld worden, op
basis van het door de wetgever gewilde en in de parle-
mentaire geschiedenis uitgesproken onderscheid tussen
art. 3:3 BW enerzijds en art. 5:20 sub e BW anderzijds:

‘Voor het antwoord op de vraag of een zaak onroe-
rend is, is niet beslissend of deze zaak bestanddeel is
van een onroerende zaak’ (Asser-Mijnssen-Van
Dam-Van Velten (2002), nr. 84).

In deze uitspraak is het bedoelde onderscheid duidelijk
aanwezig. De eigendomsvraag is een andere dan de
vraag onroerend/roerend. De wetgever betoogt dat
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onderscheid toepassend (zie hiervoor), echter ook: 

‘Dat hetgeen een bestanddeel van de grond en dus
geen zelfstandige zaak is, evenals de grond als
onroerend moet worden beschouwd, spreekt vanzelf
en is ook niet uitdrukkelijk bepaald.’

Deze laatste aan de wetgever ontleende zin lijkt toch
onontkoombaar een indicatie te zijn voor de gedachte dat
beantwoording van de eigendomsvraag op basis van art.
5:20 (sub e) en 3:4 BWtevensgevolgen heeft voor de
kwestie onroerend/roerend (vgl. over deze verhouding
tussen art. 5:20 sub e en art. 3:3 BW ook S.C.J.J. Kort-
mann, noot onder HR 31 oktober 1997, AA47 (1998) 2,
p. 103; S.C.J.J. Kortmann, Preadvies 1997, a.w., p. 26-
29; M.A.J.G. Janssen, noot onder HR 31 oktober 1997,
JOR 1997, 152, p. 1166-1167; Fikkers, a.w., nr. 36. Over
hetgeen deze auteurs betogen, zie o.m. T.H.D. Struy-
cken, WPNR 00/6424, p. 837; Asser-Mijnssen-De Haan
(2001), nr. 63, 65; Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten
(2002), nr. 84; Elaine Mak, AA 51 (2002) 1, p. 13).

2. Het feit dat de toetsing van het tekstgedeelte dat in
art. 3:3 en 5:20 sub e BW gelijkluidend is, in wezen een
gelijke is, inclusief namelijk de toepassing van de nade-
re criteria van het Portacabin-arrest, werkt verwarring in
de hand. Er moet dan een identieke toetsing plaatsvinden
ter beantwoording van te onderscheiden vragen. Boven-
dien moet binnen die identieke toetsing onderscheid
worden gemaakt voorzover het de vage norm van de ver-
keersopvattingen betreft (geen zelfstandig criterium bij
de vaststelling roerend/onroerend ex art. 3:3 BW, wel
een zelfstandig criterium bij de vaststelling van natrek-
king/bestanddeelvorming (art. 3:4 en 5:20 sub e BW),
zie hiervoor).

Vage normen

Heyman (a.w., p. 109-122) heeft recent een fraai over-
zicht gegeven van de reeks vage normen die moet wor-
den ingevuld bij de vaststelling van de vraag of een
gebouw of werk ‘duurzaam met de grond is verenigd’ in
de zin van art. 3:3 en 5:20 sub e BW. Het is hier niet de
plaats om van dat betoog een overzicht te geven. Te noe-
men zijn wel, onder meer en als voorbeeld, de als ‘vage
normen’ te duiden begrippen ‘bestemming’, ‘eenheid’,
‘kenbaarheid’en het begrip ‘onroerend’. Opgemerkt kan
voorts worden dat er naast de criteria ter toetsing van art.
3:3 en 5:20 sub e BW, ook andere vage normen leven die
een eigen ‘toetsingskader’ kunnen hebben of kunnen
krijgen. Deze normen kunnen nader worden ontwikkeld
door de Hoge Raad en in diens voetspoor, door de rechts-
praktijk en de wetenschap. Een voorbeeld is het begrip

‘gebouw’, dat een in te vullen norm is geworden in de
casus, leidende tot het arrest Dépex/curatoren Bergel c.s.
(HR 15 november 1991, NJ 1993, 316 m.nt. WMK, AA
1992 (5), p. 248-290 m.nt. Hijma; zie Heyman, a.w.,
onderdeel 4). Een ander voorbeeld is het begrip
‘bedrijfsruimte’ van art. 3:86 lid 3 BW, waar het crite-
rium ‘duurzaam met de grond verenigd’een meer op de
ratio van art. 3:86 lid 3 BW gerichte uitleg kreeg (HR
14 november 1997, NJ 1998, 147, JOR 1998, 18 (Uit-
slag/Wolterink). Het behoeft geen betoog dat wanneer
deze toetsingskaders ter vaststelling van in wezen
dezelfde vragen – onroerend/roerend, eigendom/geen
eigendom, natrekking/bestanddeel – zich in verschillen-
de richtingen gaan ‘ontwikkelen’, de onduidelijkheid
nog zal toenemen.

Voortbouwende regelingen

Uit fiscaalrechtelijke literatuur betreffende de proble-
matiek rond centrale antenne-inrichtingen en stacara-
vans/vakantiewoningen rijst het beeld op dat wetten en
regelingen die voortbouwen op civielrechtelijke begrip-
pen als onroerend/roerend, eigendom, natrekking/
bestanddeel, veelal niet voorzien zijn van een voldoen-
de civielrechtelijkeomschrijving van die begrippen. Het
gevolg daarvan kan zijn onduidelijkheid, niet alleen in
de begripsvorming rond de civielrechtelijke basis, maar
ook in de uitvoering van de daarop voortbouwende wet-
ten en regelingen (zie bijv. de betogen van W.G. van der
Ban, in (achtereenvolgens) Belastingblad 2000/147,
2000/195 en 2001/239 (te raadplegen via
plaza.daxis.nl); M.M. Franse en P.J.M. Saarloos, Belas-
tingblad 2000/763 (te raadplegen via plaza.daxis.nl);
F.J.H.L. Makkinga en M.P. van der Burg, Maandblad
Belasting Beschouwingen 2000/424 (te raadplegen via
plaza.daxis.nl); J.P. Kruimel, Weekblad Fiscaal Recht
6470, p. 314-317, de hierna te noemen literatuur
omtrent art. 16 WOZ, en de Nieuwsbrief van de Waar-
deringskamer over de Wet waardering onroerende
zaken, jaargang 2000, nummer 2 en jaargang 2003,
nummer 1 (info@waarderingskamer.nl)). Om een voor-
beeld eruit te lichten: in de WOZ wordt geen definitie
van het begrip ‘onroerend’ gegeven. Art. 1 WOZ ver-
meldt slechts, voorzover hier van belang, dat de wet
geldt bij de vaststelling van de waarde van in Nederland
gelegen onroerende zaken ten behoeve van de belas-
tingheffing door de overheid. In beginsel zal het BW
hier van toepassing zijn. Met het oog op de daadwerke-
lijke belastingheffing is echter elders in deze wet in een
zogeheten ‘objectafbakening’ voorzien (art. 16 WOZ).
De tekst van dit artikel kan de begripsvorming op basis
van het BWdanig beïnvloeden; men zie bijvoorbeeld de
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discussie tussen J. Grijns, Belastingblad 2001/443 ener-
zijds en M.M. Franse en P.J.M. Saarloos, Belastingblad
2002/1139 anderzijds. Civielrechtelijk geeft het artikel
daartoe ook alle aanleiding. Het artikel luidt:

‘Voor de toepassing van de wet wordt als één onroe-
rende zaak aangemerkt:
a. een gebouwd eigendom;
b. een ongebouwd eigendom;
c-e’ (uitwerkingen van de onder a en b genoemde
hoofdcategorieën, RW).

De civielrechtelijke reactie op deze objectafbakening ligt,
mede gezien het hiervoor betoogde, voor de hand. Hier
wordt eigendom als onroerend aangemerkt, nadat een
object in eerste instantie als onroerend is aangemerkt op
basis van de BW-definitie. Welnu, korter kunnen de
regels omtrent natrekking, bestanddeelvorming en onroe-
rend-zijn (art. 3:3, 5:20 sub e en 3:4 BW) niet ‘bijeenge-
bracht’ worden. Anders gezegd, deze benadering lijkt
haaks op die in het civiele recht te staan, reeds indien de
criteria van het Portacabin-arrest worden toegepast en al
helemaalwanneerdegescheidenmaatstavenvoor ‘eigen-
dom’ en ‘onroerend’ van de Hoge Raad van 6 juni 2003
in acht worden genomen. Voegt men hieraan nog toe de
overweging van de Hoge Raad, hiervoor weergegeven:

‘Of de bungalow en de gehuurde grond al dan niet
los van elkaar kunnen worden verkocht, is immers
niet van belang voor het antwoord op de vraag of
sprake is van een samenstel zoals bedoeld in art. 16,
eerste lid, onderdeel d, Wet waardering onroerende
zaken (...)’,

dan is de onduidelijkheid redelijk compleet. Immers, uit
dit citaat kan worden afgeleid dat de eigendom van een
bungalow bij de huurder blijft, maar dat de bungalow
voor de vraag naar de heffing van onroerendzaakbelas-
ting wordt ‘meegenomen’in het eigendomsrecht(en dus
niet in het onroerend zijn van de grond) van de grond-
eigenaar/verhuurder.

Een ander voorbeeld van mogelijke verwarring door
voortbouwende wetgeving betreft (toch) art. 221 van de
Gemeentewet, waarin het criterium ‘duurzaam aan een
plaats gebonden’ voorkomt, zulks ter beoordeling van
(roerende) objecten die aan zogenoemde ‘roerende-
ruimtebelastingen’ kunnen worden onderworpen. Naar
aanleiding van het al eerder genoemde arrest van de
Hoge Raad (HR 7 juni 2002, nr. 36 759, Belastingblad
2002, 806) laat de annotator onder het arrest, Kruimel,
doorschemeren dat het spijtig is dat de Hoge Raad zich

niet kon uitspreken over een eventueel principieel ver-
schil met de maatstaf ‘duurzaam verenigd met de grond’
van de artikelen 3:3 en 5:20 sub e BW, een maatstaf die
in beginsel geldt voor de heffing van onroerendzaakbe-
lastingen. De Hoge Raad maakt in dat arrest echter korte
metten met de gedachte aan een principieel verschil tus-
sen – in dit geval – art. 221 Gemeentewet enerzijds en
het BW anderzijds, en stelt dat de wetgever ook in de
Gemeentewet de maatstaf van art. 3:3 BW – duurzaam
met de grond verenigd – op het oog heeft gehad.

Overige benaderingen

Leest men overige – op zich heldere – analyses die veel-
al recentelijk zijn gemaakt van literatuur en jurispruden-
tie met betrekking tot de begrippen ‘onroerend/roerend,
eigendom, natrekking en bestanddeel’, dan blijkt er een
zo grote baaierd in de soorten begripsvorming te kunnen
ontstaan, dat de conclusie slechts moet zijn dat ergens in
de rechtsontwikkeling het spoor van en naar de rechts-
eenheid verloren is gegaan. Er is momenteel nauwelijks
een spoor. Er zijn alleen enkele aanknopingspunten,
namelijk de wetsartikelen 3:3, 3:4, 5:3 en 5:20 BWen het
Portacabin-criterium van de Hoge Raad (zie bijv. M.Ph.
van Sint Truiden, in: Onzekere Zekerheid, Insolad Jaar-
boek 2001, Deventer 2001, p. 199-209; E.C.M. Wolfert,
WPNR 03/6523, p. 191-197 en WPNR 02/6525, p. 279-
285; S.C.J.J. Kortmann, noot bij HR 25 oktober 2002,
AA52 (2003) 4, p. 293-297; T.J. van der Ploeg, NJb afl.
25, 20 juni 2003, p. 1287-1289, alwaar ook verdere lite-
ratuur). Het mag dan ook niet verwonderen dat door deze
schrijvers, maar ook al eerder (zie bijv. het themanum-
mer ‘Ondergrondse infrastructuur’, WPNR 97/6285) op
een nadere bezinning op dit onderwerp door de wetge-
ver wordt (is) aangedrongen.

Slot

De maatstaf ‘duurzaam met de grond verenigd’ in de zin
van art. 3:3 lid 1 BWen 5:20 sub e BW, nader ingevuld in
het Portacabin-arrest van 1997, is op het oog een vast
baken inkwestieswaarin invullingmoetwordengegeven
aan begrippen als ‘onroerend, eigendom en natrekking’.
De Hoge Raad past deze maatstaf consequent toe, zowel
in het civiele als in het fiscale recht. Dit is op zich verheu-
gend,omtweevoordehand liggenderedenen.Allereerst,
omdathetburgerlijk rechtniet ‘omhetsysteem’werduit-
gedacht, maar met een helder doel, namelijk: met zo een-
duidig mogelijk gedefinieerde begrippen een uitgangs-
punt bieden aan de juridische ordening van het
maatschappelijk leven(vgl.Parl.Gesch.Boek3,Algeme-
ne opmerkingen over de Boeken 3, 5 en 6, p. 4-5). Eigen-
domsverhoudingen,nietdeminstbelangrijke,stoelenbij-
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voorbeeld op dat systeem. In de tweede plaats, omdat de
rechtszekerheid staat of valt met een gelijke invulling, in
gelijke gevallen en ook buiten het civiele recht, van ele-
mentaire civielrechtelijke begrippen als ‘onroerend/roe-
rend, eigendom, natrekking en bestanddeel’.

In dit licht zijn de onzekerheden, hiervoor genoemd,
weinig verheugend. Deze worden al uit verschillende
‘bronnen’ gevoed, en lijken nu nog versterkt te gaan
worden doordat de Hoge Raad in zijn twee uitspraken
van 6 juni 2003 met betrekking tot de centrale antenne-
inrichtingen de verhouding tussen art. 3:3 BW en 5:20
sub e BW wellicht meer op scherp zet dan nodig is. Een
fundamentele herbezinning op de strekking en de inhoud
van de begrippen ‘onroerend, eigendom, natrekking en
bestanddeel’ zou misschien niet onverstandig zijn.

Mr. R. Westrik,
universitair docent privaatrecht 
Erasmus Universiteit Rotterdam

NbBW september 2003, nr. 9136

NbBW
Nieuwsbrief BW

Dit artikel uit Maandblad voor Vermogensrecht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Erasmus Universiteit Rotterdam


