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Gezichtspunten 
 

o Welke betekenis ligt het meest voor de hand? 
o Is er sprake van deskundige bijstand? 
o Is er een vaststaande technische betekenis bekend bij de wederpartij? 
o Is er een resultaat van interpretatie te rijmen met oogmerk? (Hierbij moet je naar de context 

kijken) 
o Is er een maatschappelijke kring waartoe de personen behoren? 
o Welke rechtskennis van zodanige personen kan worden verwacht?  
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Week 1: De rechtshandeling, wil en verklaring 

 

Inleiding 
Bij burgerlijk recht is de taal erg belangrijk. Spullen heten goederen (art. 3:1 BW). Het zijn zaken (art. 
3:2 BW) en het zijn roerende goederen (art. 3:3 BW). Er zijn ook onroerende goederen (gebouwen en 
een huis). 
Bij roerende zaken kun je een goed geven en het eigendom ook overgeven. Bij onroerende goederen 
moet je naar een notaris voor de overdracht om een overeenkomst te sluiten. 
Dieren zijn geen zaken (art. 3:2a), maar ze worden wel als zaken behandeld bij een overeenkomst. 
 
Burgerlijk recht gaat over verhoudingen. Als je een goed koopt, heeft u het eigendom (art. 5:1 BW). Er 
zijn ook verhoudingen tussen personen, dit heet vorderingsrecht (Vermogensrecht art. 3:6 BW). 
Degene die moet betalen is de schuldenaar en de verkoper is de schuldeiser.  
 
Er zijn verschillende bronnen van vorderingsrecht/vermogensrecht/verbintenissenrecht: 

o Overeenkomst (art. 6:213 BW) 
o Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) 
o Zaakwaarneming (art. 6:198 BW) 
o Onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) 
o Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) 

 

Waar vind ik burgerlijk recht? 
We vinden burgerlijk recht in de wet en jurisprudentie (verzameling van alle uitspraken van rechters) 
 
Een voorbeeld van een echte burgerlijke rechtszaak is: HR 3 maart 1905, W 1905, 8191. 
 
“Berlips verkoopt zijn grond aan Blaauboer. Bij de verkoop belooft hij aan Blaauboer dat hij een weg zal 
aanleggen op een naastliggende strook grond, die hij ook in zijn bezit heeft en behoudt. Later wordt die 
strook grond overgedragen aan een derde, zonder dat de weg is aangelegd. Blaauboer eist 
schadevergoeding van Berlips op grond van wanprestatie. Berlips stelt dat de verplichting tot het aanleggen 
van de weg is overgegaan op de nieuwe eigenaar van de strook grond. 
Het Hof stelt Berlips in het gelijk. Het Hof oordeelt het volgende: 
“Er is geen wezenlijk verschil tussen de situatie waarin iemand door erfopvolging eigenaar van een zaak 
wordt – daarbij verkrijgt de verkrijger alle rechten en plichten van de overledene – en de situatie waarin 
iemand door overdracht eigenaar wordt.” 
De Hoge Raad oordeelt dat de verbintenis niets te maken heeft met de eigendom van de grond. Als 
Blaauboer zijn recht kan worden uitgeoefend tegen iedere rechthebbende op de grond, waarop de weg 
moest worden aangelegd, dan zou dat recht ‘droit de suite’ (goederenrechtelijk gevolg) hebben en dus een 
goederenrechtelijk karakter hebben. Dat strijdt met het strikte onderscheid dat gemaakt moet worden 
tussen het goederen- en verbintenissenrecht. Eigendom en verbintenis staan dus los van elkaar. Indien dit 
onderscheid niet gemaakt zou worden, zouden overeenkomsten een belemmering kunnen vormen voor 
het verkopen van een stuk grond. Je zou dan, zonder dat je het weet, gebonden kunnen zijn aan een andere 
overeenkomst. Inschrijving in een openbaar register is in dit geval namelijk niet verplicht. De Hoge Raad 
acht dit in strijd met het beginsel van rechtszekerheid.” 
 
De hoge raad zegt dat het een kwestie is tussen partijen. Maks is in dit geval geen partij en mag dit 
negeren. Toch kan Blaauboer een beetje hulp krijgen door erfdienstbaarheid (artt. 5:70 en 5:71 BW). 
Dit legt beperkte rechten uit. 
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Rechtshandeling 
Een rechtshandeling is een handeling met betrekking tot een rechtsgevolg (art. 3:33 BW). Een geldige 
rechtshandeling vereist een wil. Deze wil moet op het rechtsgevolg gericht zijn en moet zich door een 
verklaring zijn geopenbaard. 
 
Vroeger ging dit via een brief. Als de brief ontvangen was, had de verklaring effect (art. 3:37 lid 3 BW). 
Als de brief belemmerd is, ontstaat er een risico. Voor de geadresseerd of voor de verzender. Als het 
voor de geadresseerde geld, heeft de verklaring alsnog effect. 
De overeenkomst komt van twee kanten (art. 6:217 BW). In dit wetsartikel staat dat een overeenkomst 
tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan.  
 
Als iemand niet geestelijk in orde is, dan zal de overeenkomst nietig worden verklaard (art. 3:34). Er 
moet echter wel bescherming van vertrouwen komen (rechtvaardig vertrouwen volgens art. 3:35). 
Hierdoor is art. 3:34 toch genegeerd. 
 
Uit een koopovereenkomst vloeien verbintenissen voort. Levering en betaling bijvoorbeeld. Een 
voorbeeld hiervan is HR 17 december 1976, NJ 1977, 241. 
1 
Voor zover in het eerste middel wordt betoogd dat de vordering van Erckens c.s. in deze procedure reeds 
had behoren af te stuiten op het gezag van gewijsde van de rechterlijke uitspraak van 29 januari 1973, 
miskent deze stelling dat het rechterlijk oordeel dat een bepaald beding in een overeenkomst niet bewezen 
is, niet het oordeel impliceert dat een overeenkomst zonder zodanig beding wèl tot stand is gekomen (B.W. 
art. 1954). 
2 
Middel 1 stelt tevens de vraag aan de orde of, los van het beroep van de gemeente op het gezag van 
gewijsde van de uitspraak van 29 januari 1973, de vordering van Erckens c.s. niet moet worden afgewezen, 
omdat zij in verband met een aantal in het middel gereleveerde omstandigheden in strijd met de goede 
trouw zouden handelen door in 1970 een procedure te beginnen om in rechte te doen vaststellen dat in 
1961 geen koopovereenkomst tot stand was gekomen. Echter, wanneer men met het middel uitgaat van 
de juistheid van 's Hofs beslissing inzake het niet tot stand komen in 1961 van een koopovereenkomst, kan 
een beroep op de goede trouw niet in de weg staan aan een vordering om juist dit feit in rechte vastgesteld 
te krijgen (B.W. art. 1374). 
3 
Indien partijen die een overeenkomst wensen te sluiten, daarin een voor misverstand vatbare uitdrukking 
bezigen, die zij elk in verschillende zin hebben opgevat, hangt het antwoord op de vraag of al of niet een 
overeenkomst tot stand is gekomen, in beginsel af van wat beide partijen over en weer hebben verklaard 
en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid. Daarbij kan onder meer een rol 
spelen: a. of de betekenis waarin de ene partij de uitdrukking heeft opgevat meer voor de hand lag dan die 
waarin de ander haar heeft opgevat; b. of, indien deze uitdrukking een vaststaande technische betekenis 
heeft, de partij die van deze betekenis is uitgegaan, mocht verwachten dat ook de andere partij deze 
betekenis zou kennen; c. of de andere partij zich had voorzien van deskundige bijstand en de wederpartij 
mocht verwachten dat deze die betekenis kende en die andere partij daaromtrent voorlichtte; d. of één der 
door partijen aan de uitdrukking gehechte betekenissen zou leiden tot een resultaat dat met hetgeen 
partijen met de overeenkomst beoogden minder goed zou zijn te rijmen (BW art. 1356). 
 
Als partijen bij het sluiten van een overeenkomst een voor misverstand vatbare uitdrukking bezigen 
(op te lossen volgens art. 3:35), moet je ook kijken naar de gezichtspunten. 
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Week 2: Volmacht 

 

Inleiding 
Deze week staat de wil en wens centraal. Wiens wil en wens moeten worden gehonoreerd? 
 

Volmacht 
 
Stel, tussenpersoon T verricht in naam van achterman A, gericht op een overeenkomst met de 
wederpartij D, de derde. Dit is volmacht (art. 3:60 lid 1 BW). Dit is een geldige en normale situatie. Nu 
bespreek ik andere vormen. 
 
Stel dat T handelt met conforme volmacht (krachtens toereikende volmacht). Wat is hiervan het 
gevolg? Dat is te zien in art. 3:66 BW. Een overeenkomst komt dan tot stand tussen A en D (en T valt 
ertussenuit, hij sluit alleen de overeenkomst, maar heeft geen verdere verplichtingen). 
 
Stel dat T onbevoegd in naam van A handelt, dus zonder toereikende volmacht. Wat is hiervan het 
gevolg? In beginsel is er geen overeenkomst tussen A en D en ook geen overeenkomst tussen T en D 
(omdat T in naam van handelt). T staat in voor de volmacht en is dus wel aansprakelijk voor de schade 
(art. 3:70 BW). Er is buiten bevoegdheid gehandeld en de overeenkomst is dus nietig of vernietigbaar. 
Er is hierop wel een uitzondering. Een bekrachtiging door A (art. 3:69 BW) of dat D aannam dat A 
bevoegdheid heeft gegeven aan T (art. 3:61 lid 2 BW). Uiteindelijk is er dan dus wel een overeenkomst 
tot stand gekomen. Toch hoeft dit niet altijd. 
 

Wilsgebreken 
Een uitgang van elke overeenkomst is een geldige rechtshandeling. Soms komt er wel een probleem 
voor. De wil is er, maar deze is gebrekkig gevormd, onder invloed van: 

o Bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) of 
o Dwaling (6:228) 

 
Bij dwaling is er een overeenkomst tot stand gekomen onder invloed van de dwaling (art. 6:228 lid 1). 
Dit kan op meerdere manieren voorkomen. 

o Overeenkomst onder invloed van dwaling. 
o Causaal verband (het gevolg hiervan is dat de overeenkomst vernietigbaar is) 
o Onjuiste inrichting of schending mededelingsplicht (oftewel verzwijging) 

Een dwaling moet kenbaar zijn of het causaal verband moet kenbaar zijn. 
Bij lid 2 van dit artikel staat er dan een vernietiging van de overeenkomst niet kan worden gegrond op 
een dwaling als: 

o Het een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft 
o Het in verband is met: 

De aard van een overeenkomst 
De in het verkeer geldende opvattingen (waarde) 
De omstandigheden van het geval (beslissing van de rechter) 

Zodra het aan een van deze eisen voldoet, is de overeenkomst vernietigbaar op grond van art. 3:53 
BW (de overeenkomst heeft nooit bestaan). 
 
Een voorbeeld is NJ 1995, 614: 
Ingeval een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer 
deel te nemen, beantwoordt de auto niet aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend 
gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar 
voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Niet uitgesloten is dat deze regel uitzondering lijdt, bij voorbeeld 
wanneer de koper het risico van zodanig gebrek had aanvaard. 
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Indien op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de 
overeenkomst, geldt in het kader van een beroep op dwaling door de koper dat de omstandigheden dat 
het om een 22 jaar oude auto gaat, dat de koop tussen twee liefhebbers van oude Citroëns is gesloten en 
dat gebrek zich pas ruim een jaar later heeft geopenbaard, terwijl de koper in die periode ook regelmatig 
van de auto gebruik heeft gemaakt, niet toereikend zijn om de dwaling voor rekening van de koper te laten. 
 

Vaststellen rechtsgevolgen overeenkomst 
In art. 6:248 lid 1 staat: 

o De door de partijen beoogde rechtsgevolgen: 
Wet 
Gewoonte  
Eisen van redelijkheid en billijkheid 

Een voorbeeld hiervan is arrest HR 13 maart 1981, NJ 1981 635. 
De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte 
laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige 
uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op 
de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten 
toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan 
mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige 
pp. kan worden verwacht. Een en ander brengt mee dat het Hof bij het bepalen van zijn oordeel dat een 
bepaling van het contract geen leemte laat in de regeling van de rechtsverhouding van pp., een onjuiste 
maatstaf heeft aangelegd (BW artt. 1378–1387). 

Dit voorbeeld verplicht leren, is een belangrijk voorbeeld (Haviltex vs. Ermes). 
 

Aantekeningen bij de werkgroep 
Als er staat: in naam van, dan is er sprake van vertegenwoordiging. Exoneratieclausule is een 
contractueel beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde feiten. 
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Week 3: Nakoming  
 
De schuldeiser heeft meerdere rechten. Ik bespreek er nu drie. De nakoming is terstond nodig 
(nakoming kan nog steeds). Nakoming tijdelijk onmogelijk (het kan op dit moment niet) en nakoming 
blijvend onmogelijk (het kan niet meer). 

1. Nakoming terstond mogelijk 
Nakoming (afdeling 6, boek 6 BW en 3:296 BW) 

 Opschorting (afdeling 7, boek 6 BW en 6:262) 
Schadevergoeding (afdeling 9 en 10, boek 6 BW –omvang schade) 
(Alleen geldig bij verbintenissen uit overeenkomst) Ontbinding (titel 5 boek 6 BW) 

2. Nakoming tijdelijk onmogelijk 
Schadevergoeding 
Opschorting 
Ontbinding 

3. Nakoming blijvend onmogelijk 
Schadevergoeding 
Opschorting 
Ontbinding 

Bij 2 en 3 is er geen nakoming meer af te dwingen. 
Als een vordering opeisbaar is, nakomen! 
 

Nakoming/rechten 
schuldeiser 

Blijvend onmogelijk Tijdelijk onmogelijk Terstond mogelijk 

Nakoming  Nee, art. 3;303 BW Nee, art. 3:303 BW Ja, 3:296 (mits 
opeisbaar) 

Opschorting  Ja, 6:262/264 BW 
Nee, 6:54-b BW 

Ja, 6:262/264 BW 
Ja, 6:52 BW 

Ja, 6:262/264 BW 
Ja, 6:52 BW 

Schadevergoeding  Ja, 6:74, mits verzuim Ja, 6:74, mits verzuim Ja, 6:74 zonder verzuim 

Ontbinding  Ja, 6:265 mits verzuim Ja, 6:265 zonder 
verzuim 

Ja, 6:265 zonder verzuim 

Opschortingsbevoegdheid – art. 6:262 BW 
De functie van opschortingsbevoegdheid:  

o Prikkel tot nakoming 
o Voorbereiding op: 

Verrekening schuld met schadevergoeding 
Ontbinding  

 

Tekortkoming  
Art. 6:74 BW moet je kennen. Hierin staat dat iedere tekortkoming moet worden vergoed aan de 
schuldeiser. Bij de tekortkomingen moet je naar resultaten kijken. Als het resultaat niet is bereikt, 
kunnen we ook nog kijken naar de inspanning.  
Bij tekortkoming moeten we eerst de overeenkomst uitleggen, voordat we naar resultaten en 
inspanning kijken. Dit staat in verband met Haviltex. 
 
Nu de tekortkoming is vastgesteld, kunnen we kijken naar de toerekening. We moeten hierbij kijken 
naar art. 6:75: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend: 

o Indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, 
o Noch voor zijn rekening komt krachtens 

Wet (art. 6:76(personen)/77(zaken) BW) 
Rechtshandeling (garantie bijvoorbeeld) 
Of in verkeer geldende opvattingen 
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 Tekortkoming  Toerekening 

resultaatverbintenis Resultaat niet bereikt Toets 6:75 e.v. 

inspanning verbintenis Onvoldoende inspanning  Verwijt gegeven 

 
Bij toerekening is de nakoming mogelijk of onmogelijk (art. 6:75 lid 2). Als de nakoming mogelijk is, 
gaan we verder kijken naar verzuim (art. 6:82).  
Verzuim is tijdsperiode waarin prestatie uitblijft. De prestatie is opeisbaar en er moet aan de eisen van 
artt. 6:82/83 worden voldaan. In art. 6:82 BW staat de hoofdregel: Verzuim pas als nakoming uitblijft, 
ondanks: 

o Schriftelijke aanmaning  
o Redelijke termijn 

Ingebrekestelling is niet nodig/terstond verzuim bij: 
o Fatale termijn 
o Betaling van schadevergoeding zal 
o Mededeling schuldenaar 

 

Ontbinding 
De grote vraag bij ontbinding is: Is de ontbinding gerechtvaardigd? 
Vaak is er sprake van ontbinding bij zware gevallen, als nakoming niet mogelijk is (via art. 6:265 lid 2). 
Als nakoming wel mogelijk is, kunnen we dit wetsartikel ook gebruiken. Hierbij moet je nog wel naar 
verzuim kijken en dan is bij beide situaties van nakoming, ontbinding mogelijk. De gevolgen van 
ontbinding staan in art. 6:271 BW. Hierin staat dat je de prestaties terug kan kijken. 
 

Aantekeningen werkgroep 
Verzuim speelt bij schadevergoeding en bij ontbinding.  
Ontbinding van de overeenkomst: 

o Wederkerige overeenkomst 
o Tekortkoming: 

Opeisbare vordering 
Niet tijdige of ondeugdelijke nakoming 
Niet-nakoming wordt niet gerechtvaardigd door opschorting 
Art. 6:265 lid BW: als nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is verzuim  

Tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding (NB toerekenbaarheid niet vereist). 
Soorten zaken: 

o Levering is mogelijk 
o 6:265 lid 2  
o Verzuim vereist (art. 6:82 BW) 
o In beginsel: ingebrekestelling vereist. 

Tenzij: art. 6:83 BW (verzuim van rechtswege) voorbeeld dat vaak voorkomt, is art. 6:83a 
(fatale termijn) 

 
Art. 6:75 overmacht hier zijn twee poten: schuld of voor rekening. 
Schuld betekent verwijtbaarheid. Dit moet getoetst worden. Tweede is voor rekening: op grond van 
de wet en op grond van rechtshandeling. Op grond van de wet: artt. 6:76 en 6:77. Bij rechtshandeling 
kijk je naar garantie of exoneratie.  
Verder is er ook nog verkeersopvattingen (Persoonlijke Betrekkelijke Omstandigheden) – 
Oerlemans/Driessen. 
Alom verkrijgbaar betekent soort zaken (dan kan je het nog elders bestellen). 
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Week 4: Onrechtmatige daad 
 

Bronnen van verbintenis 

 
 
Verbintenis op grond van onrechtmatige daad. 
 
Eigen fout – art. 6:162 BW 

o Onrechtmatige daad (inbreuk op subjectief recht, strijd met wettelijke plicht) 
Inbreuk op subjectief recht – eigendomsrecht/pachtrecht/lichamelijke integriteit.  
Strijd met de wettelijke plicht – strafrecht/ verkeersregels 
Als er geen volgens ongeschreven recht/algemene zorgvuldigheidnorm in het 
maatschappelijke verkeer betaamt – vaak toegepast bij gevaar scheppend gedrag 

o Toerekenbaarheid 
o Schade 
o Causaal verband 
o (Relativiteit volgens art. 6:163 BW) 

 
Soms mag je een onrechtmatige daad toch doen, dit heet een rechtvaardigingsgrond. Dit mag bijvoorbeeld 
bij overmacht (art. 6:75 BW). 
 

Relativiteit (art. 6:163 BW) 
Het beschermingsbereik is een geschonden norm. De norm beschermt de benadeelde en tegen de 
schade. Ook beschermt de norm tegen de wijze waarop de schade is ingetreden. Onrechtmatig jegens 
het slachtoffer. 
 

Toerekenbaarheid (art. 6:162 lid 2 BW) 
Er wordt gekeken naar de toerekening aan de dader. Er wordt een verwijt gemaakt. Als we daarnaar 
kijken, is er volgens art. 6:164 een kind onder de 14 jaar niet toerekenbaar, omdat hij de norm nog niet 
kent. Verder is er ook nog het gebrek (art. 6:165 BW). Ook is er nog onervarenheid en rechtsdwaling 
(gebrek van recht). 
 

Schade en causaal verband 
Enigerlei nadeel (artt. 6:95-96). 
Verband tussen daad en schade (condicio sine qua non) 



 11 

o Dientengevolge (art. 6:162 lid 1) 
o Dit volstaat voor vestiging van aansprakelijkheid 
o Voor de omvang van schadevergoeding geldt een verder uitgewerkt criterium (art. 6:98 BW) 

 

 
 
Aantekeningen bij werkgroep 
Bij een onrechtmatige daad kun je naar meerdere dingen kijken. De grootste vorm is de 
zorgvuldigheidsnorm (bijvoorbeeld gevaarzetting). Voorbeeld van gevaarzetting is Kelderluik-arrest. 
Er zijn hier een aantal criteria uit ontstaan: alertheid, ongeluk, ernst van het ongeluk (schade) en 
voorzorgsmaatregelen.  
Denk bij aangesproken (bij onrechtmatige daad) aan extern en hierbij moet je denken aan hoofdelijke 
aansprakelijkheid (art. 6:102 lid 1 BW). 
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Week 5: Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of 
overeenkomst 
 

Inleiding 
Er zijn niet alleen bronnen met verbintenissen die te maken hebben met de onrechtmatige daad of 
een overeenkomst, maar dus ook anderen. Dit is te vinden in Titel 4 van Burgerlijk Wetboek 6.  
In Wetboek 6 worden verbintenissen besproken. In 6.1 en 6.2 is er een algemeen deel en in 6.3 de 
onrechtmatige daad. In 6.5 staan overeenkomsten en in 6.4 staan de andere verbintenissen (hier gaat 
het nu over). Er zijn ook nog andere bronnen, zoals art. 6:74 BW (tekortkoming) en 6:248 BW 
(redelijkheid en billijkheid). 
 
In dit deel is het recht op schadevergoeding te verdelen in twee delen. Heeft iemand recht op 
schadevergoeding? 

o Stap 1: ja/nee 
Vestiging aansprakelijkheid en een grondslag zoeken (kijkend naar de wet) 

o Als er ja is geantwoord, dan is stap 2. 
Wat en hoeveel? (KIJK MORGEN NAAR PP) 

 
Bij afdeling 6.1.10 vind je de basics en vermindering. Bijvoorbeeld het begrip schade, schadesoorten 
of de schadebegroting. Of een causaal verband, eigen schuld of voordeel toerekening.  
 

Schade 
Bij de basics vind je de schadesoorten. Dit begint bij artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek. In art. 
6:96 staat vermogensschade. Hier staat in dat de waarde en winstderving vergoed zou moeten krijgen 
(materiële schade). Verder is er nog smartengeld. Dit is immateriële schade. Dit staat beschreven in 
art. 6:106. In dit artikel zijn de subs limitatief en ook staat er in het artikel dat er schade vergoed moet 
worden op grond van billijkheid. In Nederland is dit vrij laag, het wordt niet gecommercialiseerd. Niet 
zoals in de Verenigde Staten. 
 
Er wordt een concrete methode gehanteerd. Er wordt hier naar de wet gekeken (art. 6:97 BW). De 
rechter mag hierin best vrij zijn. Soms mag er ook een abstracte methode worden gehanteerd. In sub 
a staat de zaakbeschadiging en sub b de niet-levering. De abstractheid is dan minimum. 
Bij het berekenen van een schade moet er een schade vergeleken worden. Een bijzonder geval is bij 
een overeenkomst. Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen: 

o Positief belang (als het goed uitgevoerd is) 
o Negatief belang (als het niet gesloten is) 

Als er bij de sluiting van een overeenkomst niet klopt, is er sprake van bedrog (art. 6:162 BW). Het 
bedrog is een negatief belang en moeten de kosten worden vergoed. Een ander geval is wanneer er 
bij de uitvoering van overeenkomst een wanprestatie wordt gepleegd, dan is er sprake van een positief 
belang. Hier worden de kosten vergoed en ook de gederfde winst. 
 

Bijzondere schade 
Wanneer er een ongeluk is gebeurd, vragen veel mensen om schadevergoeding. De vraag is nu: Wie 
krijgt er schadevergoeding?  
Als we kijken naar letselschade kijken we naar artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek, staat er dat 
niet alleen jij als de gewonde, maar ook de derden schadevergoeding aan kan vragen. De werkgever 
van jou kan schadevergoeding claimen volgens artikel 6:107a BW. Hierin staat doorbetaald loon. 
Bij overlijden kunnen derden een schadeclaim vragen. Dit staat weergegeven in artikel 6:108 BW. Er 
zijn twee soorten vergoedingen bij overlijdensschade. Levensonderhoud (draagkracht, behoeften) en 
begrafeniskosten (lijkbezorging) 
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Er is bovendien nog sprake van affectieschade. Een voorbeeld is het Taxibus-arrest. Hier is sprake van 
een emotionele hevige schok. Deze moet zijn ontstaan door waarneming van het ongeval of een 
directe confrontatie met ernstige gevolgen, verder moet er geestelijk letsel aangetoond worden en er 
moeten psychiatrische rapporten zijn en er moet met name een nauwe affectieve relatie plaatsvinden. 
Een ander bijzondere schade is het causaal verband. 
 

Causaal verband 
Het klassieke hiervan is de eerste zeef, dit is ook wel condicio sine qua non (c.s.q.n.). Dit is ook wel het 
wegdenk-experiment. Dan is er nog een tweede zeef (doorselecteren). Vroeger heette dit de 
adequatieleer. Was het gevolg redelijkerwijs te verwachten? Nu heet het toerekeningsleer. Dit staat 
in artikel 6:98 BW. Het is nu een multi-factor-benadering. Er moet gekeken worden naar de casus. In 
de wet wordt er gekeken naar de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade. Verder 
wordt er gekeken naar de waarschijnlijkheid (adequatie) en de aard gedraging en overtreden van de 
norm. Een toepassing van dit wetsartikel is het Amercentrale-arrest. Hier wordt gekeken naar de 
aansprakelijk en toerekenbaarheid. Hier is sprake van de typische gevolgen toerekenen. 
Een ander arrest is het renteneurose-arrest (1985) wordt er gekeken naar de onrechtmatige daad (art. 
6:162 BW), dus naar de aard van de aansprakelijkheid. En daarnaast naar aard van de schade (het 
letsel). Het wordt in het algemeen toegerekend, tenzij met bijzondere omstandigheden (dit kan een 
rol spelen bij de schadebegroting). 
 
Toerekenen is iets anders dan tekortkoming. Iets toerekenen is verantwoordelijk stellen. 
 

Eigen schuld 
Hierbij hoort artikel 6:101 van het Burgerlijke Wetboek. Eigen schuld is ook wel eigen causaliteit. In 
dat artikel staat ten eerste dat de weging bijdraagt (causaliteit), ten tweede de billijkheidscorrectie 
wegens 1. Uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten (normschending en verwijtbaarheid) en 2. 
Andere omstandigheden. 
Een voorbeeld is een casus waarbij 3 mensen van verschillende leeftijden (4, 50 en 92) de straat 
oversteken zonder te kijken. Bij deze casus is de causaliteit bij allen hetzelfde, maar de verwijtbaarheid 
is anders bij een 4-jarige dan bij een man van 50. 
 

Medeschuld 
Dit staat in artikel 6:102 van het Burgerlijke Wetboek. Het betekent aansprakelijk van meerdere 
personen. Dit is mede-aansprakelijkheid ongeacht de grondslag. Iemand is hoofdelijk verbonden en 
extern is iemand aansprakelijk volgens art. 6:7 BW. Intern gezien tussen de daders moet jij kijken naar 
artikelen 6:10, 6:101 en 6:170-3. In de laatste regel staat een bijzondere regeling tussen werknemer 
en werkgever. 
 

Aantekeningen bij werkgroep 
 
Zaakwaarneming (art. 6:198) 

o Behartiging (van een anders belang) 
o Willens en wetens 
o Op redelijke grond  
o Elders geregeld?  

Dus niet de bevoegdheid om al op te treden (volmacht art. 3:60 BW). 
o (Art. 6:201) het is het artikel om een soort van volmacht te krijgen. 
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Onverschuldigde betaling (art. 6:203 lid 1 fysiek iets teruggeven) 
o Betaling  
o Zonder rechtsgrond (bijvoorbeeld aan de verkeerde persoon) 
o Ongedaanmaking 
o Waardevergoeding, mits art. 6:210 lid 2 (vergoeding voor zover dit redelijk is) 

 
Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) 

o Verrijking één 
o Schade ander (en niet meer) 
o Verrijking ten koste van een ander 
o Ongerechtvaardigd 

 
We gaan weer terug naar de onrechtmatige daad.  

o Schuldaansprakelijkheid (iets dat je zelf doet) 
o Risicoaansprakelijkheid (iets wat van jou is en het doet) 

Bij aansprakelijkheid bij ondergeschikten (art. 6:170 lid 1 BW) moet er sprake zijn van schade. Er moet 
een fout (toerekenbare onrechtmatige daad) van de ondergeschikte zijn en er moet een causaal 
verband zijn tussen de schade en de fout en dan is er ook nog een verband met de fout: 

o Kans op fout door taak vergroot 
o Zeggenschap werkgever over gedragingen. 
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Week 6: overdracht 
 

Goederenrecht in het algemeen 
Het goederenrecht bevindt zich in het vermogensrecht. Bij verbintenissenrecht gaat het over de relatie 
tussen personen. Bij goederenrecht gaar het juist over de persoon en een goed. 
Het goederenrecht heeft een bepaald karakter: 

o De zekerheid staat centraal versus redelijkheid en billijkheid 
o Er is sprake van dwingend recht versus contractvrijheid 
o Bij goederenrecht is er een gesloten systeem versus een open systeem 
o Er is weinig flexibiliteit versus flexibiliteit 

Goederenrecht is te vinden in boek 3 (het algemene deel) en in boek 5 (bijzondere deel). In boek 3 
bevinden zich regels over alle goederen en bij boek 5 alleen over zaken. 
 
Zoals reeds gezegd is het een gesloten systeem. Eigendom is het eerste deel, het heet ook wel 
rechthebbendeschap (art. 5:1 BW). Verder zijn er beperkte rechten (art. 3:8 BW). 
De beperkte rechten zijn te vinden in het wetboek. In boek 3 zijn het vruchtgebruik en pand en 
hypotheek. In boek 5 zijn dit erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW), erfpacht en opstal. 
 

De kenmerken van goederenrechtelijke rechten 
o Absoluut (tegenover iedereen) 
o Exclusief (met uitsluiting van anderen) 
o Publiciteit (naar buiten kenbaar) 
o Prioriteit (oudste recht gaat voor) 

Dit is allemaal het tegenovergestelde van persoonlijk recht. 
 
Een belangrijk begrip is onroerend. Dit is te vinden in titel 3.1. Het is te vinden in art. 3:1 BW en art. 
3:10 BW. In de wet staat letterlijk: een onroerende zaak is het tegenovergestelde van een roerende 
zaak. Belangrijk is de leveringswijze. 
 
Een belangrijk arrest bij goederenrecht is het Portacabin-arrest (1997). Hier was de vraag of de 
portacabin een roerend of onroerende zaak was. De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat het om het om 
het uiterlijk gaat. Er wordt beredeneerd met art. 3:3 BW en er wordt gezegd dat het duurzaam met de 
grond verenigd is (naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven). De 
verplaatsbaarheid is niet beslissend geweest. De bedoeling van de bouwer was om het gebouw naar 
buiten kenbaar als gebouw te maken en daardoor werd het beoordeeld als een onroerend goed (want 
hij staat vast). 
 

Bestanddelen 
Als we een baksteen zien, ziet het recht dit als een bestanddeel van een muur. Bij art. 3:4 lid 1 BW is 
de verkeersopvatting belangrijk. De vraag is hier of er door die ene baksteen iets incompleet is. En zou 
het vervolgens niet aan zijn maatschappelijk/economische functie kunnen voldoen? 
In art. 3:4 lid 2 BW gaat het om de hechte verbinding. Is het eruit halen van de baksteen een 
beschadiging van de betekenis (de hele muur)? 
Een voorbeeld is het Dépex/Bergel-arrest. Bergel is een beginner die een farmaceutisch bedrijf wil 
starten. Hij heeft allerlei apparaten nodig en een van de apparaten wordt geleverd door Dépex (deze 
levert onder voorbehoud). De onderneming gaat slecht en dan gaat het bedrijf failliet. Het apparaat 
van Dépex wordt gezien als een bestanddeel van het bedrijf. In goederenrechtelijke positie bestaan er 
geen bestanddelen, alleen een geheel. De Hoge Raad gaat kijken naar art. 3:4 lid 1 BW. Ze gaan via een 
checklist werken. Is het geheel incompleet zonder het bestanddeel? Het geheel is het gebouw. Ze 
beoordelen naar verkeersopvatting en kijken of het gebouw (niet het productieproces) incompleet is 
zonder het apparaat. Hier is het antwoord nee op en hierdoor wint Dépex. 
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Eenheidsbeginsel 
Dit is te vinden in rechtseconomie en rechtszekerheid. Er zijn een aantal wetsartikelen aan verbonden 
(artt. 5:3, 5:14 en 5:20). En het werkt ook dynamisch (natrekking). Een voorbeeld hiervan is wanneer 
iemand een zadel van andermans fiets steelt, dit zadel een stukje van de fiets wordt. Het bestanddeel 
is zelf geen zaak in het goederenrecht. 
Een arrest wat over eigendom gaat, is het ‘boom op erfgrens’ (2011). Een boom groeit en komt op het 
terrein van de ander. De boom was eerst van A en daarna wordt het mede-eigendom met B. Een artikel 
wat hieruit voortkwam, is art. 5:20 lid 1 sub f BW. 
 
Er bestaat ook zoiets als oneerlijk goederenrecht. Het doel van goederenrecht is ordening en 
zekerheid. Bij diefstal is dat geen probleem bij goederenrecht, maar er is ook nog het 
verbintenissenrecht, waar de diefstal kan worden aangekaart als onrechtmatig (art. 6:162 en art. 
6:212). Hierbij is er kans op schadevergoeding. 
 

Eigendom, bezit en houderschap 
Dit is te vinden in titel 3.5 (bij alle goederen). We moeten dan kijken naar art. 3:107 e.v. In dit artikel 
staat dat een bezitter iets houdt voor zichzelf. 
Er is een verband tussen eigendom en houderschap. Eigendom is een recht (art. 5:1). Het houderschap 
is het houden voor een ander (ook wel een kale macht). Tussen eigendom en houderschap zit de 
bezitter. Hij heeft de macht om het voor zichzelf te houden (dit zijn feiten). 
Een eigenaar kan ook bezitter zijn, maar een houder kan dit niet. Hij heeft het recht niet. Bezitter en 
houder kan ook niet, want een bezitter heeft het voor zichzelf en de houder voor een ander. 
Diefstal is een lastige kwestie bij goederenrecht. Een dief is een bezitter (te kwader trouw). Een vinder 
is een houder. 
 
Wat van belang is dat je weet dat er bij roerende zaken de eigendomsoverdracht (art. 3:84)  via 
bezitsverschaffing (art. 3:90) loopt.  
Bezitsoverdracht kan op vier manieren. het kan door: 

o 1.    Feitelijke macht te geven (art. 3:114) 
o Tweezijdige verklaring (zonder feitelijke handeling): 

2. Constitutum possessorium – cp (bezitter wordt houder) art. 3:115a 
3. Brevi manu – bm (houder wordt bezitter) art. 3:115b 
4. Longa manu – lm (houder voor de een wordt houder van de ander) art. 3:115c 

 
Een houder kan geen bezit overdragen, maar wel verschaffen (art. 3:114 en 115), behalve via CP. 
 

De eisen van overdracht 
Kijk naar art. 3:83 e.v. BW.  
Wat vereist wordt staat in art. 3:84 BW: 

o Levering  
o Geldige titel 
o Beschikkingsbevoegdheid 

 

Aantekeningen bij de werkgroep 
Er zijn twee soorten bezitters: 
Middellijk en onmiddellijk. Een middellijk bezit ontstaat wanneer een ander ook bezitter is (op basis 
van feitelijke macht). Deze andere bezitter heeft dan onmiddellijk bezit. Dit kan ook bij houders.  
Art. 5:1 BW geeft een definitie van eigendom. Art. 3:80 BW geeft een definitie van eigenaar. Een dief 
kan pas eigenaar worden na 20 jaar.  
Alles dat wordt overgedragen moet via art. 3:84 BW (leveringseis). 
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Een bezit kan verschaft worden op analoge wijze. 
Vervreemder (staat vaak in de wet) is de verkoper. 
 
Als iets opgaat, is het van toepassing. 
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Week 7: Goederenrechtelijke overeenkomsten 
 

Levering 
Een belangrijke term in het goederenrecht is levering. Hiervoor zijn twee eisen: goederenrechtelijke 
overeenkomst en het vervullen van formaliteiten. Dit laatste is aangegeven in de wet. Dus je moet 
het goederenrechtelijk eens zijn en dat laten zien. 
De vervreemder is de verkrijger. 
Er zijn twee stadia. De eerste is een obligatoire overeenkomst. ‘Wij zullen…’ Dit is de verbintenis. En 
de tweede is de goederenrechtelijke overeenkomst en dat is de actie van de overeenkomst. 
Formaliteit is ook wel de ‘publiciteit.’ Deze zijn te vinden in 3:90 e.v. 
 
Goederenrechtelijke overeenkomst 
De levering van roerende zaken is te vinden in art. 3:90 lid 1. Hier staat het woord bezitsverschaffing. 
Dit zijn de artikelen 3:114 (feitelijke macht) en art. 3:115 (cp, bm, lm). Bij een houder kan niet CP 
geleverd worden. 
De levering van onroerende zaken is te vinden in art. 3:89. Eerst komt de koopfase (behoort tot het 
verbintenissenrecht). Dan komt de goederenrechtelijke overeenkomst, dit is de notariële akte. Deze 
akte is op papier (contractueel). Het vermogen wordt dan overgedragen. En dan de inschrijving in 
openbare registers. Dit is de laatste stap en dan is het eigendom overgedragen. Openbare registers 
zijn te vinden in art. 3:16 e.v. Het zijn feiten die van belang zijn voor de rechtstoestand. En dan in het 
volgende artikel staan de feiten (in sub a staan rechtshandelingen). 
Er zijn meerdere stelsel van de registergoederen. Nederland heeft een negatief registerstelsel. Hier 
zeggen ze dat wanneer er geen inschrijving is, is er geen overdracht. Positief stelsel is juist het 
omgekeerde. Het maakt niet uit of er een inschrijving is. Toch kan er bij het negatieve stelsel worden 
gekeken naar de derdenbescherming als correctie (art. 3:23 e.v.). 
In het register staat: ‘A draagt over aan B…’, maar soms staat er te weinig en soms te veel. 
Een levering van een vordering heet ook wel cessie. De vordering wordt gezien als een overdraagbaar 
goed. 
 
Formaliteiten 
Er zijn meerdere soorten formaliteiten. De eerste is een vordering aan toonder of een order loop via 
papier (bezitsverschaffing) (art. 3:93). Een andere is een vordering op naam (art. 3:94 lid 1). De 
vordering op naam is een akte (kan ook onderhands). Ook kan er sprake zijn van een mededeling aan 
de debiteur. Ten slotte kan er ook een stille cessie zijn (art. 3:94 lid 3). 
 

Geldige titel 
Een geldige titel is een rechtsgrond. Het is vaak een verbintenis uit koop. Het is een abstract stelsel of 
een causaal stelsel (titel moet geldig zijn, anders geen overeenkomst. Nederland heeft dit stelsel). Er 
zijn meerdere titelproblemen: nietig, vernietigbaar, ontbinding of reclamerecht.  
Een titelverval kan op meerdere manieren. Een titel kan vernietigd worden, maar wie is dan de 
eigenaar? Als er vernietiging plaatsvindt, is er sprake van terugwerkende kracht (art. 3:53). Er is dus 
geen overeenkomst dus A is eigenaar gebleven. Er is ook sprake van goederenrechtelijk effect. Een 
andere vorm van titelverval is ontbinding. Volgens art. 6:269 is er geen sprake van terugwerkende 
kracht. Het laat het verleden onaangetast. Goederenrechtelijk is B de eigenaar, maar via het 
verbintenissenrecht kan het alsnog worden teruggegeven. Er is sprake van goederenrechtelijk effect. 
Ten slotte is er ook nog een recht op reclame. Het bestaat alleen bij de koop (te vinden in art. 7:39 lid 
1). Er staat dat het ontbonden wordt, maar toch eindigt het eigendom van de koper. Vandaar dat het 
toch goederenrechtelijk effect heeft. 
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Beschikkingsbevoegdheid 
Dit is de bevoegdheid om eigenaar te worden (rechthebbende). Het gaat in dit geval dan om zijn 
vermogen. Een uitzondering is wanneer je failliet bent, want dan schuift het eigendom over naar de 
faillissementscurator. Het eigendom bezwaar je of vervreemd je en dat mag je doen als je 
beschikkingsbevoegd bent. Iets belangrijks is dat het moment de levering is. Er is geen 
beschikkingsbevoegdheid wanneer iemand beschikkingsonbevoegd of handelingsonbekwaam is. 
Een probleem met eigendom is dat balans lastig is, want wanneer er sprake is van diefstal en een ander 
koopt dit zonder te weten, is de vraag wie er eigendom heeft een probleem. Dit leerstuk wordt 
beheerst door een aantal beperkingen met als doel het brengen van balans. 
Een belangrijke beperking is te goeder trouw (je weet het niet en behoefte dit niet te weten). Soms is 
er ook sprake van een prestatie van C (art. 3:86) of het toedoen van A (art. 3:88). 
Er is een speciaal stelsel ontwikkeld voor derdenbescherming. 

o Tegen beschikkingsonbevoegdheid bij roerende zaken (altijd samen met art. 3:84). 
o In verband met het openbare register (art. 3:23 e.v.) 
o Algemeen vangnet (art. 3:36) 

 
Uiteindelijk kwam er toch discussie over deze bescherming voor C, want het belangrijkste was dat B 
gepakt moest worden. Dus hierdoor is er een uitzondering in de wet gevonden voor de bestrijding van 
diefstal (art. 3:86 lid 3). Hierin staat dat A nog zeker 3 jaar eigendom heeft. Toch kwam er hierop weer 
een uitzondering voor de bescherming van de consument. Hierdoor wordt C meteen eigenaar, mits 
het in een winkel verkregen is. 
 
Een heel moeilijk artikel is art. 3:90 lid 2. Het gaat over de relativering van de levering en eigendom. 
Hier is C de eigenaar, maar niet ten opzichte van A. Hij is eigenaar totdat C het in handen heeft. 
 

Aantekeningen bij de werkgroep 
Overdracht is te vinden in titel 4 van boek 3. Eigendom overdragen is goederenrecht (abstract). 
Beperkte rechten (voorbeeld is hypotheekrecht) kun je overdragen, net als vorderingsrechten. 
Vorderingsrechten kunnen worden overgedragen op twee manieren. Stil en openbaar (geregeld in art. 
3:94). In eerste lid staat de akte en mededeling en in het derde lid staat het niet mededelen van de 
cessie. Beperkte rechten kunnen niet bestaan zonder iets anders. De overdraagbaarheid is te vinden 
in art. 3:83. De vereisten van overdraagbaarheid staan in art. 3:84. 
Bij goederenrecht is de belangrijkste vraag: Wie is eigenaar? 
Iemand die afgifte vordert, dan betekent dat teruggeven of eisen. 
Er mag niet CP geleverd worden op grond van art. 3:111. Er is dan geen geldige overdracht. 
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Week 8: Verhaal, executie en faillissement 
 

Verhaal  
Er kan van verbintenissenrecht naar goederenrecht worden gegaan. Er kan recht worden gehaald 
vanuit het verbintenissenrecht. Het recht halen heet dat. Het begint met een openstaande vordering. 
Hierbij kun je als schuldeiser via het goederenrecht deze vordering verhalen op alle goederen van de 
schuldenaar (art. 3:276). Er is geen sprake van eigenrichting. Het is te vinden in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dit gaat via stappen.  
De eerste stap is de rechter. De rechter heeft een vonnis (grosse) en dit heet ook wel de executoriale 
titel. Hiermee kun je executeren. 
De tweede stap is de deurwaarder. Deze kan eventueel worden bijgestaan door de politie. De 
deurwaarder kan beslag leggen op de goederen van de schuldenaar. Dit heet executoriaal beslag.  
De derde stap is een openbare verkoop (veiling). Dan is er voldaan uit de opbrengst aan de vordering. 
 

Faillissement 
Faillissement komt wanneer er wordt opgehouden te betalen. Er wordt algemeen gerechtelijk beslag 
gelegd op het gehele vermogen. Dit is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit wordt gedaan 
bij vonnis. Het wordt openbaar gepubliceerd. En hoe dit wordt geregeld in de Faillissementswet (Fw). 
Wie zijn er betrokken bij faillissement? 

o Faillissementscurator (deze is beschikkingsbevoegd, hij is meestal een advocaat)  
o Rechtercommissaris (toezichthouder aangesteld door een rechter) 

 
De faillissementscurator wordt niet ingesteld, omdat er sprake is van handelingsonbekwaamheid, 
maar omdat het faillissement zelf beschikkingsonbevoegd is. Een curator kan drie dingen instellen: 
verificatie (vorderingen onderzoeken), liquidatie (goederen te gelde maken) en uitdeling (door middel 
van de liquidatie). 
De wetgever heeft aan sommige schuldeisers een betere positie gegeven dan aan andere. Eentje is het 
recht op reclame.  
 
Paritas creditorum is geregeld in art. 3:277. In principe is elke crediteur gelijk. Er wordt gekeken naar 
de netto-opbrengst. Er wordt ook gekeken naar evenredigheid en de ‘concurrenten.’ 
Voorrang heeft te maken met panden en hypotheken en staat in art. 3:278 lid 1. Het gaat vooral over 
voorrechten (privileges), maar ook staan er andere gronden in de wet. 
Voorrechten staan in art. 3:278 lid 2. Een speciaal voorrecht is op bepaalde goederen van toepassing 
en deze staan in afdeling 2. Er zijn ook algemene voorrechten. Dit is van toepassing op alle goederen 
en staat in afdeling 3. Er wordt gekeken naar achtergronden en dit bepaalt of er voorrechten gebruikt 
mogen worden. Vaak wordt er ook een waarde toegevoegd. Ook staan deze voorrechten in de fiscale 
wetten, dus er blijft weinig over voor mensen die veel fout doen.  
 
Er is een rangorde. Pand en hypotheek gaan voor voorrechten, tenzij de wet anders bepaald (art. 
3:279). Hierna staan de speciale- en algemene voorrechten. 
 

Zekerheidsrechten (pand en hypotheek) 
Pand en hypotheek horen bij beperkte rechten. Bij de beperkte rechten horen ook gebruiksrechten. 
De schakelbepaling van deze beperkte rechten staat in 3:98. Het gaat over alle beperkt rechten. Het is 
een soort van analoog van overdracht. De voorwaarden van overdracht zijn hier ook van toepassing. 
Er zijn wel een aantal bijzonderheden. 
Bij pand en hypotheek hoort altijd een vordering (art. 3:227 lid 1) 
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Zekerheid hoort bij de geldvordering. Pandrecht kan niet bestaan zonder een bepaalde claim. In het 
verbintenissenrecht zijn het nevenrechten (art. 6:142). Bij het goederenrecht zijn het afhankelijke 
rechten (art. 3:7). 
Pandhouder (art. 3:248) en hypotheekhouder (art. 3:268) hebben recht op parate executie. Er is geen 
executoriale titel of beslag nodig. Een separatist is doet alsof er geen faillissement is. Dit staat in art. 
57 Fw. Dit is gunstiger voor de schuldeiser, omdat er geen sprake is van tijdverlies, boedelkosten of 
rompslomp. 
 

Executie 
Bij executie volgt er openbare verkoop (veiling). Dit staat geregeld in art. 3:250 en art. 3:268 voor pand 
en hypotheek. Soms is het ook anders, dan waakt de rechter. Er zijn nog meer bijzonderheden qua 
panden. De eerste is het voorwerp, tweede is formaliteiten voor vestigingen en de derde is 
derdenbescherming.  
Bij voorwerp gaat het om roerende zaken (art 3:98 jo. 3:84) en vorderingen. Het begint bij een schuld, 
dan wil je een lening. Er kan ook sprake zijn van een stil pand (ook wel bezitloos pand). Het kan een 
authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte (datum ligt niet vast). Bij de belastingdienst moet 
je belasting vast staan.  
Vorderingen op naam kunnen ook verpand worden. Dit kan zowel openbaar- als stil pand zijn. 
Derdenbescherming bij kan op roerende zaken. Er moet iets onderscheiden worden. Bescherming van 
de pandhouder en bescherming tegen het pand. Dit laatste is de gewone derdenbescherming. 
 

Aantekeningen bij de werkgroep 
Je kan je goederen verpanden voor zekerheid (voor de schuldeiser). Pandrecht kan op twee manieren: 
vuistpand (iets echt vast kunnen houden) en stil pandrecht (onderhands). Het bestaat zolang de 
vordering niet betaald is. Een schuldenaar kan het pandrecht vragen omdat het eigendom jouw 
vermogen is. Wanneer je het niet betaalt, ga je failliet. Er is een rangorde bij het verhalen van de 
schuld. Pand- of hypotheekrecht krijgen altijd voorrang (het is een zekerheidsrecht). Bij art. 3:277 staat 
dat iedereen een aandeel (onderling gelijk recht, tenzij met een speciale status) krijgt van de netto-
opbrengst van de schuldenaar. Alles is vatbaar voor verhaal. Iemand met voorrecht krijgt eerder 
toegang tot zijn aandeel. Voorrecht staat uitgelegd in afdeling 2 en 3 van titel 10. 
Er bestaat ook zoiets als een concurrent schuldeiser (art. 3:277 lid 1). 
Een curator heeft een rol bij faillissement. Hij krijgt een executoriale titel. 
In de tweede afdeling staan de bijzondere voorrechten. Bij art. 3:285 gaat het om fysieke dingen. Een 
aannemer bijvoorbeeld. Alleen bij faillissement is er sprake van een rangorde en zullen alle 
schuldeisers met elkaar te maken hebben, wanneer dit dus niet is staan er een of meerdere tegenover 
elkaar.  
Retentierecht is het recht dat iemand die iets van jou repareert en jij het niet betaalt, dat de 
schuldeiser het goed kan houden totdat de schuldenaar het betaalt. Het is een bijzonder 
opschortingsrecht (dus art. 3:290 jo 6:52 jo 6:57). 
Bij eigendomsvoorbehoud is de schuldeiser nog eigenaar van de goederen. Als er in het geval van 
natrekking in twijfel wordt getrokken, moeten we kijken naar de verkeersopvatting (arrest dépex). 
Een authentieke akte komt terecht in de openbare registers volgens 3:16. Een onderhandse akte komt 
niet terecht in de openbare akte, maar in een gesloten archief (datum is van belang). 
Een pandrecht zit vast aan het goed en dat is overdraagbaar.  
De vervreemder is de persoon die levert en de ontvreemder is degene die het ontvangt. 
Bij vernietiging (art. 3:53) blijft de hypotheek bestaan. 
Schuldenaar – debiteur 
Schuldenaar – crediteur 
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Week 9: Personen- en familierecht 
 
Inleiding 
Personen hebben een naam. Dit staat in art. 1:4. De achternaam van een kind wordt bepaald in de wet 
(art. 1:4). Soms hebben mensen ook een onwenselijke naam en dan kan de naam gewijzigd worden 
via de Kroon (art. 1:7).  
Er zijn ook familierechtelijke betrekkingen. Ouders zijn eerstegraads en grootouders zijn tweedegraads 
(art. 1:197-199). Een oom of tante is derdegraads en een neef of nicht is vierdegraads. 
 

Terminologie 
Er zijn verschillende termen die in boek 1 staan: 

o Bloedverwanten (door geboorte met elkaar verbonden). Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen juridische- en biologische bloedverwanten. Bij een juridisch bloedverwant moet er 
sprake zijn van erkenning. 

o Aanverwant (relatie tussen echtgenoten en bloedgenoot andere echtgenoot).  
 
Wat een moeder juridisch gezien is, staat in de wet (art. 1:198). Hier staan een aantal soorten moeders. 
Een juridische vader staat in art. 1:199. Hier staan ook een aantal vader. Er moet bij beide erkenning 
zijn. Er moet bij een vader ook sprake zijn van rechtswege. Adoptie is ook een vorm van ouderschap.  
Een vader die zijn kind ontkent, staat ook in de wet (art. 1:200, 1:202a lid 1). Ontkenning kan 
geschieden door de vader zelf of de duomoeder (mits binnen een jaar van kennisname). De 
kennisname bestaat uit geen instemming, bij aangaan van een huwelijk of geen kennis van de 
zwangerschap ontkenning. Hetzelfde geldt voor de moeder, zij heeft ook een jaar. Bij een meerderjarig 
kind kan dit drie jaar beslaan.  
 
Bij adoptie kunnen we ook in de wet kijken (art. 1:227). Er wordt een verzoekprocedure ingesteld. Er 
is wel een voorwaarde: want het echtpaar moet 3 jaar lang samen zijn (getrouwd). Ook kan er sprake 
van ouderlijk gezag. Bij ouderlijk gezag is er een plicht om een kind op te voeden en te verzorgen (art. 
1:247). De ouders hebben in eerste instantie dit gezag. Dit kunnen ouders zijn die zowel getrouwd als 
gescheiden zijn. Dit kunnen ook geregistreerde ouders zijn.  
 

Huwelijksvermogensrecht 
De gevolgen van het huwelijk staan in art. 1:81 e.v. en hier staat dat: 

o Elkaar het nodige verschaffen 
o Verdeling kosten van de huishouding en draagplicht 
o Kosten gewone gang van de huishouding 
o Vergoedingsrechten bij onttrekkingen aan vermogen andere echtgenoot (ook wel de 

beleggingsleer) 
(Wanneer iemand met privévermogen betaalt voor gemeenschappelijk goed, krijgt diegene 
een vergoeding (evenredigheid van waarde van het huis)) 

o Toestemming voor bepaalde ‘gezinshandelingen’ 
o Bestuur over eigen goederen 

Deze gevolgen gelden voor elk huwelijk. 
 
Er zijn wel uitzonderingen: 

o Hetgeen verkregen wordt via de uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 2 sub a) 
o Verknochte goederen en schulden (art. 1:94 lid 3) 
o Enz… 

 
Bij een gemeenschap van goederen is de zeggenschap iets anders dan het eigendom. Als de vrouw een 
auto koopt, is het een goed van gemeenschap, maar de vrouw heeft zeggenschap. Er is wel een 
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uitzondering en deze staat in art. 1:97 lid 2. Dit is dus wanneer iemand iets koopt en vervolgens voor 
de baan voor de ander wordt gebruikt, want dan krijgt de ander het zeggenschap. 
 
Er bestaan ook huwelijkse voorwaarden. Dit moet altijd met een notariële akte en er moet een 
inschrijving plaatsvinden in de registers. Wanneer de notaris failliet gaat, dan mag de buitenwereld 
het aanzien als een gemeenschap van goederen. Een akte zoals dit wordt gebuikt bij hele rijke mensen 
die hun eigendom willen behouden, stel dat er een beëindiging van het huwelijk plaatsvindt. Er zijn 
meerdere punten van huwelijkse voorwaarden. Er bestaat uitsluiting van wettelijke gemeenschap en 
beperkte gemeenschap.  
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Week 10: Erfrecht 
 
Inleiding 
Erven is hetzelfde als nalatenschap. Als er geen testament wordt gemaakt, erven alleen de 
bloedverwanten het. Bij het erfrecht is er sprake van een overgang van vermogen op de erfgenamen 
(anders dan bij overdracht van goederen). Dit kan gaan volgens de wet of volgens het testament. Het 
is een emotioneel stuk recht. Het is geregeld in boek 4.  
 
Een familie moet je zien als een boom. In beginsel krijgen de erfgenamen allemaal gelijk het 
nalatenschap. De uitgangspunten zijn: 

o Le mort saisit le vif (de dood grijpt het leven, alles wat aan zijn leven vastzit, krijgen de 
erfgenamen) 

o De saisine regel (bijvoorbeeld art. 4:182) 
o Opvolging onder algemene titel (voorbeeld is art. 3:80 lid 2) 

De wet beschermt de erfgenamen voor onverwachte schulden.  
 

Erfrecht 
We maken onderscheid tussen twee soorten erfrechten. De eerste is abintestaatserfrecht 
(versterfrecht). Hier is er geen sprake van een testament. Ten tweede is er testamentair erfrecht. Het 
testament gaat boven het versterfrecht mits niet in strijd met dwingende wetsbepalingen. 
Om te kijken wie er iets erft, gaat volgens een checklist. Eerst moet er gekeken worden of er een 
testament is (Centraal Testament Register CTR). Als er een testament is gemaakt, kan alleen de notaris 
inzage krijgen in het testament. Als er geen sprake is van een testament dan is het versterfrecht van 
toepassing (titel 4.2).  
Ook zijn er nog een aantal hoofdregels. Volgens de wet zijn er vier parentelen (art. 4:10 lid 1). 

1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten en diens kinderen 
2. De ouders tezamen met diens broers en zusters 
3. De grootouders 
4. De overgrootouders 

Het is een lijst die van boven naar beneden gebruikt wordt. Als de eerste categorie niet geldt, dan moet 
er naar de tweede gekeken worden enz… 
 
Er zijn nog twee verschillen van erven. De eerste is erven uit eigen hoofde. Dit is wanneer een ouder 
sterft en de kinderen en bijvoorbeeld vrouw erven alles. Ten tweede is er plaatsvervulling (art. 4:12 
lid 1). Dit is in geval van vooroverlijden (als een kind eerder sterft dan een ouder), onwaardigheid 
(misbruik van ouderen, er moet wel een veroordeling plaatsvinden). Een gevolg van onwaardigheid is 
dat er wel sprake is van plaatsvervulling. Er treedt dan een afstamming in de plaats. Ten derde is er 
verwerping (via een verklaring van de griffier) en vervallenverklaring (erfgenaam wordt vervallen 
verklaard). In dit laatste geval is er dan dus ook geen sprake meer is van erfgenaam. 
 

Voorwaarden erfgenaamschap 
Er moet sprake zijn van bestaan op ogenblik van overlijden (art. 4:9) dat niet verworpen is, niet 
onwaardig is en de erfgenaam moet niet vervallen verklaard zijn. Er mag ook geen sprake zijn van 
onterving en er moet wel een familierechtelijke betrekking zijn. 
Als er geen erfgenaam is, dan krijgt de Staat het (art. 4:189). 
 

Afdeling 4.3.1 
Dit is een modern stuk van erfrecht. De wettelijke verdeling, de wijze waarop abintestaat de 
nalatenschap van echtelieden wordt verdeeld (art. 4:13). Er wordt hier voor de kinderen een vordering 
uitgebracht. 
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De kenmerken van de wettelijke verdeling zijn de vorderingen voor kinderen die in beginsel pas 
opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. De vordering is (beperkt) rentedragend. Er kan sprake 
zijn van een ongedaanmakingsmogelijk (art. 4:18). Art. 4:13 geeft een wettelijke draagplicht voor de 
kinderen die de vordering aannemen. Stiefkinderen (art. 4:8) kunnen wel een gelijke positie in een 
testament krijgen. Ze kunnen dus worden betrokken bij de wettelijke verdeling. Er kan ook sprake zijn 
van wilsrechten. Het is een bevoegdheid, waar geen gebruik van gemaakt hoeft te worden, maar mag 
wel. In art. 4:20 staat het volle wilsrecht. 
 

Afdeling 4.3.2 
Het is een Abintestaatregeling. Het heeft een dwingendrechtelijk karakter, met minimumrechten. Het 
zijn de rechten voor de langstlevende (art. 4:28-30). Er zijn ook rechten voor bepaalde kinderen 
(sommen ineens) (art. 4:35-36). Het geldt voor verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie (art. 
4:35). Ook zijn er rechten voor de bedrijfsopvolger (art. 4:38). 
Een langstlevende kan het vruchtgebruik vorderen voor zichzelf, ook al stond dat niet in het testament 
(art. 4:29). 
Er zijn ook wettelijke rechten voor langslevende. In art. 4:28 staat dat de langstlevende het recht op 
woning en inboedel maar 6 maanden kan claimen. En verder stelt art. 4:38 een termijn in voor de 
verdere claimen. Dat bestaat meestal uit 9 maanden. 
 

Testamentaire erfrecht 
Er zijn formele- en materiële rechten. Het heeft te maken met uiterste wilsbeschikking (art. 4:42). De 
kenmerken daarvan zijn dat het een eenzijdige ongerichte rechtshandeling (art. 4:42 lid 1) is. Het is 
herroepelijk (art. 4:42 lid 2). Het gaat over ieder zijn eigen uiterste wilsbeschikking en de uiterste wil 
moet slechts persoonlijk gemaakt worden (art. 4:42 lid 3). 
Ook bij het testament speelt Haviltex een belangrijke rol. Want een testament is een soort 
overeenkomst. Er zijn twee vormen: notariële akte (ligt bij de notaris en is handgeschreven) en een 
codicil (ligt thuis). 
In het testament staat de erfstelling, legaat, last (art. 4:130) (dit is bijvoorbeeld een taak), executeur 
(art. 4:142 e.v.) (hij regelt dingen, zoals het opruimen van het huis) en bewind (art. 4:153 e.v.) (hulp 
voor bijvoorbeeld kinderen of iemand die onder curatele is en die waarschijnlijk niet goed dingen kan 
regelen). 
 

Legitieme portie (onterving) 
Dit is een beperking van een testeervrijheid ten behoeve van de afstammingen, die tevens erfgenaam 
zijn (art. 4:63 lid 2). Afstammeling en erfgenaam zijn de twee voorwaarden.  
De inhoud van de legitieme is als volgt: Een vordering in geld (art. 4:63) ten bedrage van de helft van 
het versterferfdeel (art. 4:64) op de gezamenlijke erfgenamen (art. 4:79-80). De vordering wordt 
bepaald door de omvang van de legitimaire massa (saldo nalatenschap minus bepaalde schulden plus 
bepaalde tijdens leven gedane giften). Als je in aanmerking komt voor de komende giften (art. 4:67) 
zijn alle giften die binnen 5 jaar voor het overlijden zijn gedaan. Dit kan ook met de giften die langer 
geleden zijn gedaan, zoals giften die kennelijk zijn gedaan en aanvaard om de legitimaris te benadelen 
(art. 4:67 sub a) en de giften aan de legitimarissen (art. 4:67 sub d). 
 
In art. 4:82 BW staat dat wanneer een kind de mogelijkheid heeft om zich op de legitieme portie te 
beroepen, dan kan hij dat doen door via erfgenaam (levensgezel) met wie de erflater samenwoonde 
jegens die persoon niet ingeroepen worden. De vereisten zijn dat er een notarieel 
samenlevingscontract en een testament zijn ingeroepen.  
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g moet er een procedure plaatsvinden via de rechtbank of mediation. Alimentatie bij partners (art. 
1:157). Er moet behoefte zijn, behoeftigheid en draagkracht zijn. 
Als het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, is er echt een ontbinding van de 
huwelijksgemeenschap. Dan is er sprake van titel 3.7 (art. 1:99). 
 

Minderjarigen 
Als een minderjarige een deel verliest van de verstandelijke vermogens kan dit opgelost worden onder 
curatele, bewind of … 
Bij kinderen moet er altijd alimentatie worden betaald. 
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Week 11: Handelsnaamrecht en merkenrecht 
 

Inleiding 
Eigendom en intellectueel eigendom is iets anders. Eigendom is een zaak en is stoffelijk. (art. 5:1 jo 
3:2). Intellectuele eigendom is niet stoffelijk en is dus geen eigendom. Het is gericht op stoffelijk 
voordeel en overdraagbaar. Het valt onder Vermogensrecht (art. 3:6) 
 

Handelsnaamrecht 
De handelsnaam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Iedere onderneming heeft een 
handelsnaam en dit is opgeschreven in de Handelsnaamwet (1921) (Hnw.). Het is Nederlands recht. 
Het verschil tussen handelsnaam en een merk is dat een handelsnaam een naam van een bedrijf is 
(zoals Unilever) en een merk is een naam van een product (zoals Zwitsal).  
Waarom is de verwarring onwenselijk? Omdat het slecht is voor de consument en oneerlijk voor een 
concurrent. Er kan dan sprake zijn van bedrog, misleiding en productaansprakelijkheid. 
Een handelsnaamrecht ontstaat doordat de naam wordt gevoerd. Er hoeft niet persé geregistreerd te 
worden. De naam is over te dragen samen met de onderneming (art. 2 Hnw.). Het recht moet 
verwarringsgevaar beschermen (art. 5). 
Er is een verplicht arrest, namelijk Kooy/Kooy Makelaars-arrest. Er was hier de vraag of er sprake is 
van verwarringsgevaar. Het zijn beide makelaars, maar de vraag waar iemand actief is, speelt een grote 
rol. Als je landelijk actief bent, kun je landelijke rechten krijgen. De rechtsregel is dat een nieuwkomer 
in het gebied van een ander moet wijken.  
De meeste zaken gaan over het handelsnaamrecht. 
 

Merkenrecht 
Dit is geen Nederlands merkenrecht. Het is opgeschreven in het Benelux Verdrag Intellectuele 
Eigendom (BVIE) titel II. Het is Europees geharmoniseerd door de EU Merkenrichtlijn. De hoogste 
rechter is het Hof van Justitie van de EU. 
Merken zijn tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (art. 
2:1 BVIE). Er zijn een aantal soorten merken. Voorbeelden zijn woordmerken, beeldmerken en 
woordbeeldmerken. 
Een merk is alleen beschermd als het is ingeschreven/geregistreerd. Hier is de registratie vereist. De 
inschrijving begint met aanvrage/depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) 
(art. 2:5 BVIE).  
Er is een merk voor bepaalde waren. Het merk wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten 
in een bepaalde klassen. Een voorbeeld is klasse 35 Reclame en commerciële zaken (zoals de Jumbo). 
Een merk kan ook geweigerd worden. Het bureau weigert merken in te schrijven indien het merk elk 
onderscheidend vermogen mist (art. 2:11sub b BVIE). Of het dient tot aanduiding van een kenmerk 
van de waar (art. 2:11 sub c BVIE). Een voorbeeld is een merknaam met appel voor een appel.  
Voorbeelden voor geen onderscheidend vermogen is puur, 250 gram, biologisch, voor kinderen of 
Sinterklaas. 
Er moet sprake zijn van inburgering. Een onderscheidend vermogen kan ontstaan en toenemen door 
intensief gebruik en reclame. Een beschrijvend woord kan een geldig merk worden. Een zaak over 
KitKat over de zin ‘Have a break, Have a KitKat.’ De vraag was of het een losstaand merk zou kunnen 
zijn en dat kon vanwege inburgering. 
 
Een merkhouder kan gebruik maken van een ander ‘teken’ verbieden wanneer … (art. 2.20 lid 1 BVIE)  

a. Als het teken hetzelfde is als het merk, voor dezelfde diensten of waren ‘in het economisch 
verkeer’ en dus niet particulier. Het is nep, namaak of piraterij. De echte producten hebben 
echtheidskenmerken, maar deze kunnen ook worden nagemaakt. 

b. Soortgelijk tegen voor soortgelijke waar. Hier is weer gevaar voor verwarring (inhoudende 
gevaar van associatie). Er is hier een arrest van belang (Springende roofkatten arrest 
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Puma/Sabel hof van Justitie. De associatie heeft geen zelfstandige betekenis. De verwarring 
moet worden bewezen, alleen de associatie is niet voldoende. 

c. Er is hier een extra bescherming voor bekende merken tegen voordeeltrekken uit of afbreuk 
doen aan onderscheidend vermogen of reputatie. Er is hier ook een zaak van belang. Het gaat 
over Claeryn/Klarein-arrest. In deze zaak is er afbreuk doen aan. Sub c is niet beperkt tot niet-
soortgelijke waren. Op grond van de tekst van de wet zou je dat wel denken, maar het Hof van 
Justitie heeft dat het ook geldt voor dezelfde en soortgelijke waren. Hier is het Adidas drie 
strepen/ fitnessworld-arrest. 
Bij het voordeeltrekken of afbreuk doen aan is onderscheidend aan vermogen of reputatie. 
Hier is het nepparfum-arrest (merkenrecht) van belang. Het ging om parasiteren (in het kielzog 
proberen te varen).  

d. Het gebruik van anders dan als merk. Een voorbeeld is dat een parodie een geldige reden kan 
zijn. Een voorbeeld is een Nijntje die Nijn-eleven schrijft. 

 
Uitputting van het distributierecht is dat doorverkoop en tweedehandse verkoop mag. De voorwaarde 
is dat het rechtmatig in het verkeer moet zijn. Parallelimport mag ook, maar alleen binnen Europa. Er 
zijn hier wel uitzonderingen op, dus met gegronde redenen. Een voorbeeld is met de eerste verkoop. 
Het staat in art. 2:23 lid 3 BVIE.  
Een duur van merkrecht is 10 jaar geldig en kan onbeperkt mogen verlengd. Het is geldig, mits het 
merk ’normaal’ wordt gebruikt (verval na 5 jaar als dit niet gebeurd). Het is ook niet geldig als het 
wordt verwoord tot soortnaam (art. 2:26 lid 2 sub a en b BVIE). 
 

Modellenrecht 
Het gaat over het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen. Het kan gaan over een model (3D) of tekening 
(2D). Het uiterlijk kan van een voortbrengsel zijn. Dit kan op ‘elk op industriële of ambachtelijke wijze 
vervaardigd voorwerp’ (art. 3:1 BVIE). 
Het kan ook een nieuw en eigen karakter hebben. Een eigen karakter is een andere algemene indruk 
(dan oudere modellen). Inschrijving is vereist binnen 1 jaar na openbaar maken vereist. Europees recht 
beschermt niet-geregistreerd modellen voor drie jaar. 
Er kan geen weigering zijn wegens niet nieuwheid. 
Modelrechtinbreuk kan gebeuren als de rechthebbende zich kan verzetten tegen ieder nieuwer model 
dat geen ‘andere algemene indruk’ wekt (art. 3:16 lid 1 BVIE) ten opzichte van het geregistreerde 
model. 
De modelregistratie van Apple was te algemeen en de aan-/en uitknop ontbreekt. 
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Week 12: Auteursrecht en octrooirecht 
 

Inleiding 
Auteursrecht is alleen voor Nederland en octrooirecht is een Rijkswet, dus het geldt voor het hele 
koninkrijk. 
Aan de kunstkant gaat het om auteursrecht. Bij auteursrecht gaat het om Copyright. Het geeft een 
tijdelijk monopolie op kunstwerken. Het gaat om de creativiteit. Er is geen inschrijving of formaliteit 
van toepassing. Aan de techniekzijde is het octrooirecht. Dit wordt ook wel patentrecht genoemd. Het 
geeft een tijdelijk monopolie op technische uitvindingen. Het gaat over inventiviteit. Er zijn 
inschrijvingen en inhoudelijke toetsing nodig. 
 
Deze rechten zijn nuttig. Als je een kunstenaar of uitvinder beloont met een tijdelijk monopolie, zal hij 
meer kunst maken of meer uitvinden en daarin investeren. Het is goed voor de vooruitgang en de 
samenleving. Ook is het eerlijk, want dan kan een kunstenaar of uitvinder vruchten plukken van zijn 
geestelijk arbeid. John Locke zei dit als eerste. Het zou moeten gaan om de erkenning. Bij auteursrecht 
zie je een ©. Het kwam in Nederland in 1912. Het is nu ook grotendeels EU-geharmoniseerd door 
verschillende EU-richtlijnen. Het recht ontstaat vanzelf doordat het werk wordt geuit. 
De werk en maker zijn andere dingen in auteursrecht. Er is een voorwerp van bescherming en er is een 
rechthebbende. Dit is de auteur. Hij is de creatieve maker. Het staat in art. 1 van de Auteurswet. 
Er is hier sprake van een exploitatierecht. Het is een overdraagbaar recht, maar er is wel een akte 
vereist (art. 2 Aw). Er kan ook sprake zijn van een persoonlijkheidsrecht. Het is het recht op 
naamvermelding (art. 25 Aw). Het is niet overdraagbaar. Hier hoort ook het recht op verzet tegen 
verminking bij (voorbeeld is verminking door Mr Bean). Hier kan je geen afstand van doen. 
Een voorbeeld van overdracht is dat bijna alle componisten en songwriters hun auteursrecht hebben 
overgedragen aan Buma Stemra. Zij incasseren vervolgens geld voor muziekgebruik en dat aan hen 
uitkeert. 
 
Een vereiste voor bescherming is de creativiteitseis. Dit is afgekort: EOK & PS (Eigen oorspronkelijk 
karakter (niet ontleend van een ander) en persoonlijke stempel (zekere mate van creativiteit). Een 
arrest is het Endstra-arrest. Hier wordt een reikwijdte aangegeven. Beschermd wordt niet als het te 
banaal/triviaal, maar wel met creativiteit. Ook niet als het te technisch bepaald is, maar wel met een 
vrije vormgeving. Ook niet een te abstract idee, maar wel een uitgewerkt format. 
 
Voor verspreidingsrecht geldt uitputting. Doorverkoop en tweedehandsverkoop mag (laten horen of 
vertonen mag niet). Een uitzondering op uitputting in het auteurs is het verhuurverbodsrecht en het 
leenvergoedingsrecht. 
Het online openbaar maken (ofwel online zetten met name downloads en streamen). Ook is er een 
heel actueel arrest over Pirate Bay. Dit gaat over de rol van de tussenpersoon. 
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Responsiecollege 
 
Behandeling casus 

- Juridische relevante feiten op een rij zetten (hoeft niet bij het tentamen) 
- Probleem/ rechtsvraag formuleren 
- Juridisch kader erbij zoeken 

Relevante wetartikelen en/of jurisprudentie 
Hieruit afgeleide norm/ rechtsregel (met criteria) 

- Toetsing aan de casus 
- Beargumenteerde conclusie 

 
Casus 
Juridisch kader: 
Wilsgebreken (art. 3:44, 6:228) (iets anders als wilsontbreken). 
Art. 6:228 is er sprake van dwaling (alleen bij overeenkomsten). Beroep op vernietiging is geen 
vereiste, maar een keuze. 
Kunstgreep bij bedrog betekent misleidend gedrag. 
Bij art. 6:228 is er bij sub b sprake van een schending van de mededelingsplicht. Hier horen 4 
voorwaarden bij: 

- Wederpartij kende de juiste stand van zaken 
- Wederpartij wist of behoorde te weten dat er sprake was van dwaling 
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Wetsartikelen 

 
BW 1 
Art. 1:378 – handelingsonbekwaam 
Art. 1:381 lid 2 en 3 – handelingsonbekwaam  
 
BW 3 
Art. 3:1 – goederen 
Art. 3:2 – zaken 
Art. 3:3 – (on)roerende zaken 
Art. 3:4 – bestanddelen goederenrecht 
Art. 3:6 – vermogensrecht  
Art. 3:11 – te goeder trouw 
Art. 3:16 e.v. - registergoederen 
Art. 3:33 – wil en verklaring  
Art. 3:34 – handelingsonbekwaam 
Art. 3:35 – rechtvaardig vertrouwen 
Art. 3:37 lid 3 – werking verklaring 
Art. 3:60 – vertegenwoordiging 
Art. 3:61 lid 2 – gerechtvaardigd vertrouwen voor toedoen van volmachtgever 
Art. 3:66 lid 1 – vertegenwoordiging/ toereikende volmacht 
Art. 3:70 – instaan voor volmacht (garantie) 
Art. 3:78 – vertegenwoordiging zonder volmacht (ivm zaakwaarneming)  
Art. 3:83 – overdracht  
Art. 3:90 lid 1 – bezitsverschaffing 
Art. 3:92 – eigendomsvoorbehoud  
Art. 3:107 lid 1 – bezit  
Art. 3:107 lid 2 – onmiddellijke bezitter 
Art. 3:107 lid 3 middellijke bezitter 
Art. 3:107 lid 4 – houderschap  
Art. 3:111 – interversieverbod CP 
Art. 3:114 – feitelijke overdracht 
Art. 3:115 – manieren bezitsoverdracht 
Art. 3:227 – pand en hypotheek 
Art. 3:276 e.v. – verhaalrecht op goederen 
Art. 3:277 – gelijkheid schuldeiser 
Art. 3:279 – voorrechten pand- en hypotheekrecht 
Art. 3:296 – vordering tot niet-nakoming 
Art. 3:298 – botsende rechten op levering 
 
BW 5  
Art. 5:1 – eigendom  
Art. 5:3 – natrekking  
Artt. 5:70 en 5:71 – erfdienstbaarheid  
 
BW 6 
Art. 6:32 – betaling aan onbevoegde 
Art.6:34 – bescherming schuldenaar betaling onbevoegde (toetsen) 
Art. 6:74 – tekortkoming (wanprestatie) 
Art. 6:75 – overmacht  
Art. 6:82 – definitie verzuim 
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Art. 6:95 (ev) – wettelijke verbintenissen tot schadevergoeding 
Art. 6:96 – vermogensschade 
Art. 6:97 – schade berekenen 
Art. 6:98 – toerekeningsleer  
Art. 6:101 – eigen causaliteit (schuld) 
Art. 6:102 – medeschuld/ draagplicht 
Art. 6:106 – smartengeld  
Art. 6:107 – schadevergoeding derden 
Art. 6:107a – doorbetaald loon 
Art. 6:108 – overlijdensschade  
Art. 6:162 – onrechtmatige daad 
Art. 6:164/9 – onrechtmatige daad kinderen 
Art. 6:174 – onrechtmatige daad opstal 
Art. 6:198 – zaakwaarneming 
Art. 6:203 – onverschuldigde betaling  
Art. 6:210 lid 2 – niet-fysieke onverschuldigde betaling 
Art. 6:212 – ongerechtvaardigde verrijking 
Art. 6:213 – overeenkomst 
Art. 6:217 – overeenkomst van twee kanten 
Art. 6:162 – onrechtmatige daad 
Art. 6:163 – relativiteit 
Art. 6:170 – onrechtmatige daad ongeschikten 
Art. 6:228 lid 2 – dwaling (toekomstige omstandigheden) 
Art. 6:231 – algemene voorwaarden 
Art. 6:265 – ontbinding  
Art. 6:248 – overeenkomst is in strijd met redelijkheid en billijkheid 
Art. 6:271 – rechtsgevolgen ontbinding 
 
BW 7 
Art. 7:39 lid 1 – recht van reclame 
Art. 7:414 – volmacht  
Art. 7:600 – bewaarneming  
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Arresten 
 
HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 – Quint/Te Poel (ongerechtvaardigde verrijking) 
HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 – Kelderluik-arrest (gevaarzetting) C# 408a 
HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509 – (Amercentrale) Aansprakelijkheid  
HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 – Haviltex (overeenkomst uitleggen) 
HR 8 februari 1985, NJ 1986, 137 – Renteneurose (bijzondere omstandigheden 6:162) 
HR 15 november 1991, NJ 1993, 316 – Dépex/Bergel-arrest (bestanddelen volgens art. 3:4 lid 1 BW) 
HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97 – Portacabin-arrest (onroerende goed) 
HR 27 april 2001, NJ 2002, 213 – Oerlemans/Driessen (verkeersopvattingen nakoming) 
HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 – Taxibus (affectieschade) 
HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 – Jetblast-arrest (aansprakelijkheid en onrechtmatige daad) 
HR 2011 – DFM/Mobiel Lease – stil pand 
HR 21 maart 2014, NJ 2015, 167 – Coface/Intergamma (uitleg uitsluiten overdragen) 
 
 
 
 
 


