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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren in 

je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Verder staan er ook samenvattingen van Slim Academy in:  

• Arrestenoverzicht: Een kort en duidelijk overzicht van alle voorgeschreven arresten.  

• Artikelsamenvattingen: Een samenvattingen van alle voorgeschreven extra literatuur.  

 

Zo krijg je een inkijkje in het BOEQ x SLIM – Combipakket!  

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in de 

Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF 

beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt 

printen.  

 

Wij verkopen ook de studiehulp in een abonnement vorm. Zo krijg je altijd als eerste alle samenvattingen 

van BOEQ en Slim Academy voor een vast bedrag per maand! Met het abonnement krijg je korting op de 

samenvattingen en betaal je maar eenmalig verzendkosten.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met ons 

op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via Facebook of 

Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

Bestel hier nu je studiehulp  
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Week 1: Goederen en rechten op goederen 
 

Wat moet je lezen? 

• Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 11e druk 2020 

(hierna: Brahn/Reehuis):  

o Hoofdstuk 1; 

o Hoofdstuk 2;  

o Hoofdstuk 3.1-3.5;  

o Hoofdstuk 4.2.  

• Lokin, Prota: hoofdstuk I, Uitwendige geschiedenis van het Romeinse recht 

• Instituten van Gaius 

 

Jurisprudentie 

• HR 2 april 1937, NJ 1937, 639 (Watertoren II) 

• HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 (Grensoverschrijdende garage) 

• HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278 (Kraaien en roeken) 

• HR 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478, NJ 1998/97 (Portacabin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt het 

recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden om 

zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan fysiek 

en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht voor om 

schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  
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Onderwerp 1: Wat is het goederenrecht?  

Dit vak gaat over het goederenrecht. Vorige periode ging over het verbintenissenrecht. In de vorige 

periode keken we vooral naar de relatie tussen twee of meer personen onderling. Deze periode gaan we 

kijken naar de relatie tussen een persoon en een goed.  

 

Het goederenrecht wordt door veel studenten als lastig ervaren. Het is heel technisch en je moet goed 

bij de stof blijven. Elke week borduurt verder op de stof van de vorige week. Zorg er daarom voor dat 

je bij blijft en dat je elke week begrijpt. Voel je vrij om de BOEQ-hulplijn een berichtje te sturen wanneer 

je iets niet begrijpt!  

 

Waar gaat het goederenrecht over?  

Het privaatrecht, ook wel burgerlijk recht genoemd, is het geheel van de regels voor de onderlinge 

verhoudingen tussen personen – met name het personen- en familierecht en vermogensrecht. Het 

privaatrecht is onder te verdelen in het materiële privaatrecht en het formele privaatrecht.  

• Het materiële privaatrecht geeft regels over rechten en plichten.  

• Het formele privaatrecht regelt de wijze waarop burgers jegens elkaar rechten kunnen handhaven 

met werking van de rechterlijke instanties. Dit zijn voornamelijk procesregels.  

 

Het materiële privaatrecht is weer te onderscheiden in het personenrecht en het vermogensrecht.  

• Het personenrecht regelt onder meer het personen- en familierecht (Boek 1 BW) en het 

rechtspersonenrecht (Boek 2 BW). Bij personen- en familierecht moet je denken aan huwelijken, 

kinderen, adoptie, scheidingen, et cetera. Bij rechtspersonenrecht moet je denken aan het recht 

omtrent naamloze vennootschappen (nv), besloten vennootschappen (bv), stichtingen, verenigingen, 

et cetera.  

• Het vermogensrecht omvat alle regels met betrekking tot de subjectieve rechten en plichten die 

onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Dit zijn rechten en plichten die tot het vermogen van 

een (rechts)persoon kunnen behoren. De meeste vermogensrechten zijn te herkennen doordat je ze 

kunt overdragen aan een ander. Denk daarbij aan eigendomsrechten op zaken, zoals je fiets, je 

laptop, je telefoon. Maar ook intellectuele eigendomsrechten zijn vermogensrechten, bijvoorbeeld 

het auteursrecht van BOEQ op de studiehulp van BOEQ.  

 

Het vermogensrecht is weer te onderscheiden in twee soorten ‘rechtsgebieden’. Er wordt in de literatuur 
een onderscheid gemaakt tussen rechten met betrekking tot goederen en rechten met betrekking tot 

personen. 

• De rechten met betrekking tot goederen worden beheerst door het goederenrecht. Dit zijn de rechten 

die men kan hebben over een bepaald ‘goed’. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten 
(art. 3:1 BW). Het goederenrecht gaat bijvoorbeeld over het eigendomsrecht van een huis.  

• De rechten met betrekking tot personen worden beheerst door het verbintenissenrecht. Het 

verbintenissenrecht gaat over de rechten die een rechthebbende heeft waarmee hij aanspraak kan 

maken op een bepaalde prestatie van een ander. Denk daarbij aan het recht op betaling op grond van 

een overeenkomst, bijvoorbeeld bij een supermarkt. De supermarkt heeft recht op betaling van de 

boodschappen en jij hebt recht op de boodschappen. 

 

Het vak Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht gaat, zoals de titel al vermeldt, over het goederenrecht. 

We gaan het dus hebben over de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.   
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Systematiek van het BW  

Wanneer we te maken hebben met het goederenrecht, zijn twee boeken van het Burgerlijk Wetboek 

(BW) met name van belang.  

• Boek 3: ‘Vermogensrecht in het algemeen’. In Boek 3 BW staan bepalingen die voor alle 
vermogensrechten van belang kunnen zijn. In Boek 3 BW staan bijvoorbeeld de definities van een 

goed, een zaak en een vermogensrecht. Ook wordt de overdracht van een goed geregeld in Boek 3 

BW.   

• Boek 5: ‘Zakelijke rechten’. In Boek 5 BW worden de zakelijke rechten geregeld. Dat houdt in dat 
deze rechten slechts een zaak als object kunnen hebben. Het object van een zakelijk recht is een 

zaak. In Boek 3 BW worden bijvoorbeeld het eigendomsrecht, het recht van erfpacht en het recht 

van opstal geregeld.  

 

Kenmerken van het goederenrecht?  

Het goederenrecht kent vele kenmerken. Wij zullen de belangrijkste kenmerken van het goederenrecht 

kort toelichten. Later in de cursus wordt hier nog nader op ingegaan.  

1. Absolute werking: In het goederenrecht hebben we te maken met rechten op goederen die de 

rechthebbende in beginsel tegenover iedereen kan inroepen. Vanwege deze ‘derdenwerking’ 
noemen we deze rechten ‘absolute rechten’. De term ‘goederenrechtelijke rechten’ geeft hetzelfde 
aan als ‘absolute rechten’. In het verbintenissenrecht hebben we niet te maken met rechten die 
tegenover iedereen kunnen worden ingeroepen. Deze rechten kunnen slechts tegenover een bepaald 

persoon worden ingeroepen. Deze rechten heten daarom ‘relatieve rechten’.  
• Het eigendomsrecht is een absoluut recht. Dit recht kan tegenover iedereen worden 

ingeroepen. Iedereen moet bijvoorbeeld mijn eigendomsrecht over mijn laptop respecteren.  

• Een vordering is een relatief recht. Dit recht kan alleen worden ingeroepen tegenover 

degene op wie jij een vordering hebt. A krijgt alleen geld van B. A kan niet aan willekeurige 

mensen het geld vragen dat hij tegoed heeft van B.  

 

2. Gesloten systeem: Absolute rechten werken tegen iedereen. Absolute rechten hebben daardoor 

rechtstreeks invloed op de positie van derden. Om deze reden staat het partijen niet vrij om buiten 

de wet zelf absolute rechten in het leven te roepen. Slechts de absolute rechten die in de wet zijn 

genoemd, kunnen worden gevestigd op een goed. We kennen dus een ‘gesloten systeem’.  
 

3. Dwingend recht: Het goederenrecht is voornamelijk dwingend recht. Dat houdt in dat partijen vaak 

niet contractueel van de wet kunnen afwijken. Het verbintenissenrecht is voornamelijk van 

aanvullend recht. Dit houdt in dat het partijen vrij staat om af te wijken van de wettelijke bepalingen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 1-7.  
 

Onderwerp 2: Basisbegrippen van het goederenrecht 

Het goederenrecht is het deel van het objectieve recht dat de verhouding van een persoon ten opzichte 

van een goed regelt.  

 

a. Wat zijn goederen?  

Art. 3:1 BW 

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. 
 

Art. 3:1 BW definieert goederen als: alle zaken en vermogensrechten. Goederen zijn dus alle zaken (art. 

3:2 BW) en vermogensrechten (3:6 BW).  
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b. Wat zijn zaken?  

Art. 3:2 BW 

Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. 

 

Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW). Bijna alles wat 

een mens kan aanraken, is een zaak. De toevoeging van de woorden ‘voor menselijke beheersing 
vatbaar’ is opgenomen om objecten die niet voor menselijke beheersing vatbaar zijn, uit te sluiten. In 
de Toelichting worden de lucht en de zee als voorbeelden genoemd als zaken die niet voor menselijk 

beheersing vatbaar zijn.  

 

Roerende en onroerende zaken 

Art. 3:3 BW 

Lid 1 Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde 

beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

Lid 2 Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. 

 

Zaken kunnen worden onderscheiden in roerende en onroerende zaken. Art. 3:3 lid 2 BW definieert 

roerende zaken als alle zaken die geen onroerende zaken zijn. In art. 3:3 lid 1 BW is een limitatieve 

opsomming van onroerende zaken gegeven:  

 

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, 

alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij 

door vereniging met andere gebouwen of werken.  

 

Een belangrijke categorie onroerende zaken is: “gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn 
verenigd”. In het Portacabin-arrest wordt de term ‘duurzaam met de grond verenigd’ op de volgende 

wijze uitgelegd: Een gebouw of werk kan duurzaam verenigd zijn met de grond doordat het naar aard 

en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit moet worden beoordeeld aan de 

hand van de bestemming van de zaak en de bedoeling van de bouwer van de constructie, mits deze 

bestemming en bedoeling naar buiten kenbaar zijn (r.o. 3.3). De Hoge Raad heeft aangegeven dat 

bij het oordeel niet van belang is dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen.  

 

Dit wordt later in deze Wekelijkse Uitleg van de Stof uitgelegd.  

 

Voorbeeld: een huis is een onroerende zaak, omdat het duurzaam met de grond is verenigd. Een fiets is 

een roerende zaak, omdat het niet duurzaam met de grond is verenigd. 

 

c. Wat zijn vermogensrechten?  

Art. 3:6 BW  

Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe 
strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor 
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. 
 

Dit is een zeer ruime omschrijving. Vermogensrechten zijn rechten die:  

- hetzij afzonderlijk overdraagbaar zijn;  

- hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn;  

- hetzij ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen;  
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- hetzij verkregen zijn in ruil voor in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. 

Dit is een niet-limitatieve samenvatting. Bij vermogensrechten kan je denken aan een hypotheekrecht, 

een vorderingsrecht, beperkte rechten, of octrooirechten en auteursrechten. 

Voorbeeld: A krijgt nog €10,- van B. A heeft dus een vordering op B. Deze vordering is een 

vermogensrecht.  

 

d. Wat zijn registergoederen?  

Art. 3:10 BW 

Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde 
openbare registers noodzakelijk is. 
 

Je kunt goederen ook onderscheiden in registergoederen en niet-registergoederen. Registergoederen zijn 

goederen waarvan voor overdracht of vestiging van beperkte rechten inschrijving van een opgemaakte 

notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (art. 3:10 BW). Het is belangrijk 

om te weten of een goed een registergoed is, omdat er voor overdracht van een registergoed andere 

vereisten zijn (zie art. 3:84 jo. 3:89 BW).  

 Er zijn drie belangrijke categorieën registergoederen:  

• Onroerende zaken zijn registergoederen. Art. 3:89 BW vereist dat bij overdracht van een 

onroerende zaak een notariële akte wordt opgemaakt en dat deze wordt ingeschreven in de openbare 

registers. Alle onroerende zaken zijn dus registergoederen.  

• Teboekstaande schepen en luchtvaartuigen zijn registergoederen. Volgens art. 8:199 BW, art. 

8:790 BW en art. 8:1306 BW zijn dit registergoederen. Voor levering van deze goederen is 

inschrijving in de openbare registers vereist (art. 3:89 lid 4 BW).  

• Beperkte rechten op registergoederen zijn zelf ook weer registergoederen. Art. 3:98 BW verklaart 

dat voor de vestiging van beperkte rechten dezelfde regels moeten worden gevolgd als voor de 

overdracht van het goed waarop het beperkte recht wordt gevestigd. Art. 3:89 BW is dus van 

overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat er een notariële akte dient te worden opgemaakt en 

dat deze dient te worden ingeschreven in de openbare registers, wanneer er een beperkt recht wordt 

gevestigd op registergoederen.  

 

e. Wat zijn absolute en relatieve rechten?  

In het goederenrecht heb je steeds te maken met rechten op goederen; dit zijn goederenrechtelijke 

rechten. Een goederenrechtelijk recht ziet op de relatie tussen een persoon en een goed in de zin van art. 

3:1 BW. Ieder goederenrechtelijk recht kan tegenover iedereen worden ingeroepen, en iedereen dient 

de goederenrechtelijke rechten van een ander te respecteren. De rechthebbende kan zijn recht handhaven 

tegenover iedereen die hem tegenhoudt in de rechtmatige uitoefening van zijn recht. Omdat deze rechten 

tegen iedereen kunnen worden ingeroepen, hebben zij absolute werking. De rechtswetenschap noemt 

goederenrechtelijke rechten dan ook absolute rechten.  

 

Voorbeeld: het hypotheekrecht. Het hypotheekrecht is een goederenrechtelijk recht en dus een absoluut 

recht. Een hypotheekhouder, zoals een bank, mag zijn hypotheekrecht handhaven tegen iedereen die 

hem belet in de uitoefening van zijn recht.  

 

In het verbintenissenrecht heb je vaak te maken met rechten die niet tegenover iedereen in te roepen 

zijn, maar alleen tegenover een bepaald persoon. Namelijk tegenover degene die in een 

verbintenisrechtelijke verhouding staat. Dit worden persoonlijke of relatieve rechten genoemd.  
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Voorbeeld: een vorderingsrecht. Een schuldeiser heeft een vorderingsrecht op een andere persoon. Deze 

schuldeiser kan zijn vorderingsrecht alleen uitoefenen tegen de persoon op wie hij een vordering heeft.  

 

f. Wat zijn beperkte rechten?  

Artikel 3:8 BW 

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte 
recht is bezwaard. 
 

Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art. 5:1 

BW). Er zijn echter ook andere rechten die een persoon op een zaak kan hebben. Dit zijn beperkte 

rechten. Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het 

beperkte recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Het recht waaruit het beperkte recht is gevormd, heet het 

moederrecht. Het eigendomsrecht is het bekendste moederrecht, maar niet het enigste moederrecht. Een 

beperkt recht kan bijvoorbeeld ook ontstaan uit een recht van erfpacht. Je kunt een recht van erfpacht 

bezwaren met een recht van hypotheek – in dat geval is het recht van erfpacht het moederrecht.1  

 

Het eigendomsrecht geeft de eigenaar allerlei bevoegdheden over de zaak. Zo krijgt de eigenaar de 

exclusieve bevoegdheid om het goed te gebruiken en om over het goed te beschikken. Een eigenaar kan 

ook een deel van deze bevoegdheden afstaan aan een ander. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

beperkte rechten. Een beperkt recht geeft de rechthebbende van dat recht bevoegdheden over een zaak. 

De bevoegdheden die worden verkregen verschillen per beperkt recht.  

Men kan de beperkte rechten indelen in genotsrechten en zekerheidsrechten.  

• Genotsrechten geven de rechthebbende recht op gebruik en genot van de zaak.  

• Zekerheidsrechten geven de rechthebbende zekerheid ter verzekering van een vordering.  

 

Meest omvattend recht:  

- Eigendom (art. 5:1 BW)  

 

Zekerheidsrechten:  

- Pandrecht (art. 3:227 BW)  

- Hypotheek (art. 3:227 BW)  

 

Genotsrechten:  

- Vruchtgebruik (art. 3:201 BW)  

- Erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW)  

- Erfpacht (art. 5:85 BW)  

- Opstal (art. 5:101 BW)  

 

Zoals je misschien al hebt gezien, staan sommige beperkte rechten in Boek 3 BW en sommige beperkte 

rechten in Boek 5 BW. Dat komt door de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Zo is de titel van 

Boek 5 ‘Zakelijke rechten’. Hierin staan de rechten die alleen op een zaak gevestigd kunnen worden. Er 
zijn echter ook beperkte rechten die zowel op een zaak, als op een vermogensrecht kunnen worden 

gevestigd (bijvoorbeeld een pandrecht op een vorderingsrecht). Deze rechten heten echter geen zakelijke 

rechten, omdat het niet altijd een zaak als object heeft. Beperkte rechten die soms wel en soms geen 

zakelijke rechten zijn, staan in Boek 3. De beperkte rechten die ook op vermogensrechten gevestigd 

kunnen worden en die daarom in Boek 3 staan, zijn: vruchtgebruik, pand en hypotheek.  

 

1 Deze laatstgenoemde praktijk staat in dit vak niet centraal, maar het is wel goed om te weten. 
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g. Schema van de terminologie van het goederenrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema voor de verdeling van registergoederen en niet-registergoederen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Goed (art. 3:1 BW)

Registergoederen 

(art. 3:10 BW) 

Niet-registergoederen

Goed (art. 3:1 
BW)

Zaak (art. 3:2 
BW) 

Onroerende 
zaken

Roerende 
zaken 

Vermogensrecht 
(art. 3:6 BW)

Relatieve 
rechten

Absolute 
rechten

Meest 
omvattend 

recht
Eigendomsrecht

Beperkte 
rechten

Zekerheidsrechten

Genotsrechten
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Onderwerp 3: Natrekking op grond van art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 BW  

Deze week gaat onder andere over de eigendom van onroerende zaken. Wanneer iemand normaal 

gesproken een huis koopt, koopt hij niet daadwerkelijk het huis, maar koopt de koper de grond onder 

het huis. Het huis wordt nagetrokken door de grond. Art. 5:20 BW geeft aan wat tot de eigendom van 

de grond behoort. Voor deze Wekelijkse Uitleg van de Stof zullen wij alleen ingaan op art. 5:20 lid 1 sub 

e BW.  

 

Natrekking 

Het verschijnsel dat een voorwerp zijn zakenrechtelijke zelfstandigheid verliest doordat het bestanddeel 

wordt van een andere zaak, heet natrekking. Het eigendomsrecht van de hoofdzaak gaat door de 

natrekking een ander voormalig zelfstandig eigendomsrecht omvatten.  

 

Goederenrechtelijk volgt het bestanddeel in alle opzichten het lot van de hoofdzaak. Deze week hebben 

we het over natrekking van onroerende zaken. Hierbij is de hoofdzaak de grond. De 

eigendomsverkrijging door natrekking vindt plaats bij de eigenaar van de grond.  

 

Voorbeeld: De grond is de hoofdzaak. Daarop wordt een huis gebouwd. Het huis was eerst een 

zelfstandige zaak. Doordat het huis duurzaam is verenigd met de grond, wordt het huis nagetrokken door 

de grond. De eigendom van de grond omvat daardoor ook de eigendom van het huis dat daarop is 

gebouwd. Als de grondeigenaar de grond verkoopt aan een derde, dan verkoopt hij tegelijkertijd ook het 

huis dat daarop is gebouwd.  

 

Natrekking van onroerende zaken als wijze van eigendomsverkrijging  

Art. 5:20 lid 1 BW  

De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt: 
(…)  
e. gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders 
onroerende zaak; 
 

Uit art. 5:20 lid 1 sub e BW blijkt dat de eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders 

bepaalt, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij 

door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders 

onroerende zaak. Dit vereiste blijkt ook uit art. 3:3 lid 1 BW, waarin de wet een definitie geeft van 

onroerende zaken.  

 

Bij gebouwen en werken is het woord ‘duurzaam’ toegevoegd om buiten twijfel te stellen dat bouwsels, 
die bestemd zijn om slechts tijdelijk op één plaats te staan, niet bij de eigendom van de grond horen, 

ook al zijn zij in de grond verankerd. Denk bijvoorbeeld aan een tent of een woonwagen.  

 

De vraag of iets ‘duurzaam met de grond verenigd’ is, wordt beantwoord aan de hand van de criteria 
genoemd in het arrest HR Portacabin. Uit dit arrest blijkt dat voor het antwoord op de vraag of een 

gebouw of werk duurzaam2 met de grond is verenigd, het bepalend is of het naar aard en inrichting 

bestemd is om duurzaam ter plaatste te blijven (bestemmingscriterium). Bij de beoordeling van dit 

laatste moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer, maar alleen voor zover deze naar buiten toe 

kenbaar is. De verkeersopvatting kan als hulpbron in aanmerking worden genomen, maar zij vormt 

 

2 Van Dale: duurzaam betekent lang durend.  
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geen zelfstandige beoordelingsmaatstaf. De technische mogelijkheid om het gebouw of werk te 

verplaatsen speelt geen rol. Dit volgt uit art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW – en HR Portacabin 

(r.o. 3.3). 

 

Toepassing 

In tentamenvragen en werkgroepopdrachten komt dit onderwerp veel terug. Ook in de tweede- en 

derdejaars goederenrecht cursus komt dit onderwerp vaker terug. Zorg er daarom voor dat je begrijpt 

wat er hier precies wordt gezegd.  

1. Je begint bij de eigendom van de grond. Stel dus bijvoorbeeld dat A het eigendom van de grond 

heeft.  

 

2. Volgens art. 5:20 lid 1 sub e BW omvat de eigendom van de grond van A dan óók de eigendom van 

gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd.  

 

3. Dit criterium wordt uitgelegd in het arrest HR Portacabin. Volgens de Hoge Raad kan een gebouw 

duurzaam met grond verenigd zijn doordat het naar ‘aard en inrichting bestemd is om duurzaam 

ter plaatse te blijven. Daarbij is niet van belang dat technisch de mogelijkheid bestaat het bouwsel 

te verplaatsen; gelet moet worden op de bedoeling van de bouwer (c.q. diens opdrachtgever) voor 

zover deze naar buiten toe kenbaar is. De verkeersopvattingen kunnen niet worden gebruikt als 

zelfstandige maatstaf, maar zij kunnen wel in aanmerking worden genomen als onzekerheid blijkt 

te bestaan of een object duurzaam met de grond is verenigd, en voor de toepassing van die maatstaf 

nader moet worden bepaald wat ‘duurzaam’ of wat ‘verenigd’ is, en in verband daarmee als 

‘bestemming’ en als ‘naar buiten kenbaar’ heeft te gelden.’ 
 

4. Je dient dan altijd jouw casus te toetsen aan deze maatstaf. Is de zaak bestemd om naar aard en 

inrichting bestemd om duurzaam ter plaatste te blijven?  

a. Een tent op een camping, in eigendom van C: De tent is slechts verbonden met een haring 

in de grond. Naar aard en inrichting is een tent op een camping bestemd om slechts voor 

korte duur op de grond te blijven staan. De bouwer (degene die de tent in de grond heeft 

geplaatst) heeft waarschijnlijk de bedoeling om slechts kort de tent te verenigen met de 

grond. Het is daarom niet duurzaam met de grond verenigd. De tent blijft eigendom van C.  

b. Een nieuwbouwhuis, in eigendom van D: Een nieuwbouwhuis is bestemd om voor een lange 

duur verbonden te blijven aan de grond. Het is naar aard en inrichting bestemd om duurzaam 

ter plaatse te blijven. De bouwer van het huis heeft waarschijnlijk de bedoeling dat het huis 

daar een langere tijd (duurzaam) blijft staan. Het huis is daardoor duurzaam met de grond 

verenigd. Het gevolg hiervan is dat A, de grondeigenaar, ook de eigenaar wordt van het 

huis. Het huis is nagetrokken met de eigendom van de grond. D verliest hiermee de 

eigendom van zijn nieuwbouwhuis. 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 155-158.  
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HR Portacabin 

 
Relevantie: In dit arrest rees de vraag of een portacabin roerend of onroerend was. Ook in de praktijk 

heeft dit onderscheid een grote betekenis. Zo moeten onroerende zaken WOZ-belasting en 

overdrachtsbelasting betalen. In art. 3:3 lid 1 BW staat dat onroerend zijn: de grond, de nog niet 

gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die 

duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen 

of werken. In dit arrest geeft de Hoge Raad invulling aan het begrip ‘duurzaam met de grond verenigd’.  
 

Relevante feiten: Op het bedrijfsterrein van Buys stond een portacabin van ongeveer 10 bij 15 meter. 

De portacabin was door middel van leidingen aangesloten op gas, water en het elektriciteitsnet. De 

portacabin was ook aangesloten op het telefoonnet en de riolering. De portacabin werd gebruikt als 

bedrijfsruimte. Eind 1990 heeft de Rabobank een krediet aan Buys verstrekt, met als onderpand een 

recht van hypotheek op het bedrijfsterrein. Nadat er betalingsproblemen waren ontstaan, heeft de 

Rabobank gebruik gemaakt van haar recht van parate executie. De verkoop heeft in het openbaar 

plaatsgevonden en de portacabin is door de Rabobank zelf gekocht. De portacabin stond echter nog op 

het bedrijfsterrein.  

 

Op 1 april 1992 heeft de Ontvanger (belastingdienst) executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken 

die zich op het bedrijfsterrein bevonden. Door de deurwaarder is toen ook beslag gelegd op de 

portacabin, als roerende zaak. De portacabin is aan een derde verkocht en geleverd door de Ontvanger. 

De Rabobank vordert een verklaring voor recht dat de portacabin valt onder het recht van hypotheek. 

Daartoe voert de Rabobank aan dat de portacabin onroerend is. De Ontvanger heeft dit bestreden en stelt 

dat de portacabin roerend is. Het hof heeft de verklaring voor recht gegeven, en de portacabin 

aangemerkt als een onroerende zaak.  

 

Rechtsvraag: Is de portacabin in kwestie een roerende of onroerende zaak?   

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Art. 3:3 lid 1 BW bepaalt dat gebouwen en werken die duurzaam 

verenigd zijn met de grond, onroerend zijn. De Hoge Raad geeft invulling aan de woorden ‘duurzaam 

verenigd met de grond’. Bepaald werd dat een gebouw of werk duurzaam verenigd kan zijn met de 

grond, in de zin van art. 3:3 lid 1 BW, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam 

ter plaatse te blijven. Dit wordt het ‘bestemmingscriterium’ genoemd.  
 

Bij de beoordeling van de vraag of iets naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te 

blijven, dient men te kijken naar de bedoeling van de bouwer, voor zover deze naar buiten toe kenbaar 

is, en ook dient de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven naar buiten kenbaar te zijn.  

 

In casu oordeelde de Hoge Raad dat de portacabin naar haar aard en inrichting bestemd is om duurzaam 

ter plaatse te blijven. Het hof had onder andere in aanmerking genomen dat de portacabin in gebruik 

was genomen naast het reeds bestaande bedrijfsgebouw, beide gebouwen waren visueel door middel 

van een schutting met elkaar verbonden, verder was de onderzijde van de portacabin bevestigd met een 

plint die tot ver in de grond reikte, zodat de portacabin visiueel één geheel met de grond vormde en de 

portacabin was aangesloten op het gas-, water- en elektriciteitsnet (zie verder ook r.o. 3.2). De Hoge 

Raad vond dat het hof met deze feiten terecht tot de conclusie was gekomen dat de portacabin onroerend 

was.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.3 Bestemmingscriterium: zie a t/m d.  

“(…) Voorts moet het volgende worden vooropgesteld. 

a. 

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; zie de 

toelichting op de nota van wijzigingen bij art. 3.1.1.2 lid 1 ontwerp NBW (Parl. Gesch. 

Boek 3, blz. 70) en de daarin bedoelde passage in de MvA II bij art. 6.3.2.7 (Parl. Gesch. 

Boek 6, blz. 760). Niet van belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat 

om het bouwsel te verplaatsen (vgl. het in evengenoemde passage vermelde arrest van 

de Hoge Raad van 13 juni 1975, NJ 1975, 509, alsmede de arresten van de Hoge Raad 

van 23 februari 1994, NJ 1995, 464 en 465). 

b. 

Bij beantwoording van de vraag of een gebouw of een werk bestemd is om duurzaam 

ter plaatse te blijven moet, zoals in de MvA II betreffende art. 3:3 (Parl. Gesch. Boek 3, 

blz. 69 eerste volle alinea) is opgemerkt, worden gelet op de bedoeling van de bouwer 

voor zover deze naar buiten kenbaar is. Onder de bouwer moet hier mede worden 

verstaan degene in wiens opdracht het bouwwerk wordt aangebracht. 

c. 

Zoals tot uiting komt in de hiervoor onder b) vermelde passage uit de MvA II, dient de 

bestemming van een gebouw of een werk om duurzaam ter plaatse te blijven naar 

buiten kenbaar te zijn. Dit vereiste vloeit voort uit het belang dat de zakenrechtelijke 

verhoudingen voor derden kenbaar dienen te zijn. 

d. 

De verkeersopvattingen kunnen — anders dan voor de vraag of iets bestanddeel van 

een zaak is in de zin van art. 3:4— niet worden gebezigd als een zelfstandige maatstaf 

voor de beoordeling van de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Zij kunnen 

echter wel in aanmerking worden genomen in de gevallen dat in het kader van de 

beantwoording van die vraag onzekerheid blijkt te bestaan of een object kan worden 

beschouwd als duurzaam met de grond verenigd, en voor de toepassing van die 

maatstaf nader moet worden bepaald wat in een gegeven geval als 'duurzaam', 

onderscheidenlijk 'verenigd' en in verband daarmee als 'bestemming' en als 'naar 

buiten kenbaar' heeft te gelden.” 
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HR Watertoren II 
 

Relevantie: De Watertoren-arresten gaan over het misbruik van (eigendoms)recht. Het eigendomsrecht 

van de eigenaar is niet onbeperkt. Dit volgt uit art. 5:1 lid 2 BW.  

 

Art. 5:1 lid 2 BW 

Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik 

niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht 

gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. 

 

Een manier waardoor het recht van de eigenaar beperkt kan worden, is wanneer er sprake is van misbruik 

van recht (art. 3:13 BW). De eigenaar die zijn eigendomsbevoegdheden op zodanige wijze uitoefent dat 

tegenover zijn belang een onevenredig grote schade bij een ander ontstaat, schendt een 

betamelijkheidsregel die misbruik van recht oplevert. In art. 3:13 lid 2 BW staan een aantal voorbeelden. 

Een van de voorbeelden is wanneer een bevoegdheid enkel wordt gebruikt met het doel een ander te 

schaden. Het arrest HR Watertoren II geeft daar een voorbeeld van.  

 

Relevante feiten: In casu ging het om een uit de hand gelopen burenruzie tussen de eigenaren van twee 

huizen. Van Stolk besloot op een gegeven moment om het uitzicht van de buurman te verpesten door 

een watertoren te plaatsen. De watertoren had geen enkel praktisch nut. Van Stolk had enkel de 

bedoeling om het uitzicht van de buurman te verpesten.  

 

Rechtsvraag: Is het plaatsen van een watertoren om het uitzicht te verpesten van de buurman, misbruik 

van recht?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat er sprake is van misbruik van recht door 

een watertoren te bouwen om het uitzicht van een ander te belemmeren. Het gegeven dat uit een 

eigendomsrecht bevoegdheden voortvloeien, betekent nog niet dat men onder alle omstandigheden en 

op elke wijze van die bevoegdheden gebruik mag maken.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

Onder 4. (Hof)  De eigendomsbevoegd wordt misbruikt wanneer het geen ander doel heeft 

dan een ander te benadelen 

“(…)dat het eigendomsrecht van van Stolk hem het recht geeft zijn terrein zoo te 
gebruiken (…) dat deze een genot of nut voor hem ten doel heeft, zoodat een 

handeling, die dit doel niet heeft, maar uitsluitend de bedoeling heeft een ander 

te benadeelen een gebruik van het eigendomsrecht buiten het doel van dit recht 

en mitsdien een misbruik van dat recht is en als zoodanig een onrechtmatige 

daad (…)” 
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HR Grensoverschrijdende garage 
 

Relevantie: Ook dit arrest gaat over het leerstuk van misbruik van (eigendoms)recht. Hoewel dit arrest 

is gewezen onder het oude recht, besliste de Hoge Raad wel in de geest van art. 3:13 lid 2 BW. In art. 

3:13 lid 2 BW staan namelijk gevallen genoemd waarin er sprake is van misbruik van recht. Een 

bevoegdheid kan onder meer misbruikt worden ingeval men, in aanmerking nemende de 

onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar 

redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (art. 3:13 lid 2 BW). Dit arrest is illustratief voor 

deze ‘categorie’ van misbruik van recht.  
  

Relevante feiten: Kuijpers heeft een garage gebouwd die de erfgrens met de erf van De Jongh ongeveer 

70 cm overschrijdt. Kuijpers heeft schadevergoeding aangeboden, maar De Jongh weigert dat. De 

buurvrouw vordert dat Kuijpers de garagemuur afbreekt. Kuijpers is van mening dat hij uit 

omstandigheden mocht afleiden dat de erfgrens correct was en hij is van mening dat de buurvrouw geen 

enkel redelijk doel nastreeft door te vorderen dat de muur wordt afgebroken. 

 

Rechtsvraag: Is het vorderen van afbraak van de garage misbruik van recht?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad stelt voorop dat Kuijpers bij de bouw van zijn garage 

de grens tussen zijn eigendom en dat van De Jongh heeft overgeschreven. Er staan dus twee belangen 

tegenover elkaar: enerzijds het belang van De Jongh bij een vrij genot van haar gehele terrein en 

anderzijds het belang van Kuijpers bij de volledige instandhouding van zijn nieuwe garage.  

 

De Jongh heeft in beginsel recht om afbraak van de garage te vorderen, ook al zou Kuijpers te goeder 

trouw zijn geweest en heeft hij een redelijke schadevergoeding aangeboden. Er is sprake van misbruik 

van recht, indien ‘het nadeel dat Kuipers door de afbraak zou lijden, zowel op zichzelf beschouwd als 

in zijn verhouding tot het belang dat De Jongh met haar vordering nastreeft, zo groot zou zijn dat, alle 

verdere omstandigheden in aanmerking genomen, De Jongh naar redelijkheid niet tot de uitoefening 

van haar recht afbraak kan vorderen’.  
 

Kuijpers heeft niet aangevoerd dat zijn schade onevenredig groter is dan het voordeel van De Jongh. De 

Hoge Raad verwerpt het beroep, en er is geen sprake van misbruik van recht.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

O. omtrent 

onderdeel A van 

het tweede 

middel 

Er kan sprake zijn van misbruik van recht als het nadeel dat de ander lijdt 

in verhouding tot het belang van de eigenaar, zo groot is dat de eigenaar 

redelijkerwijze niet de uitoefening van haar recht kan vorderen.  

“De Jongh door in plaats van genoegen te nemen met een redelijke 

schadevergoeding een vordering tot amotie in te stellen, zich aan misbruik van 

recht zou hebben schuldig gemaakt, indien het nadeel dat Kuipers door de amotie 

zou lijden, zowel op zichzelf beschouwd als in zijn verhouding tot het belang dat 

De Jongh met haar vordering nastreeft, zo groot zou zijn dat, alle verdere 

omstandigheden in aanmerking genomen, De Jongh naar redelijkheid niet tot de 

uitoefening van haar recht amotie te vorderen had kunnen komen; 
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HR Kraaien en roeken 
 

Relevantie: In dit arrest wordt een voorbeeld gegeven waarin het veroorzaken van hinder een inbreuk 

is op het eigendomsrecht van een ander.  Verder werd hier beslist dat het bezit van een 

Hinderwetvergunning de houder van de vergunning niet vrijwaart van aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad.  

 

Relevante feiten: Een bedrijf, Vermeulen, is bedrijfsmatig bezig met het dempen van een waterplas met 

stadsvuil. Vermeulen heeft hiervoor een Hinderwetvergunning. Lekkerkerker is eigenaar van een 

boomgaard, die ernstige hinder ondervindt door het stadsvuil. Er worden vooral kraaien en roeken 

aangetrokken door het stadsvuil en deze brengen veel schade toe aan het fruit in de boomgaard van 

Lekkerkerker. Lekkerkerker vordert schadevergoeding van Vermeulen.  

 

Rechtsvraag: Kan de hinder van Vermeulen hier worden beschouwd als een inbreuk op het 

eigendomsrecht van Lekkerkerker?   

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad stelt voorop dat de vraag of hinder als inbreuk op het 

eigendomsrecht kan worden beschouwd, afhangt van de ernst van die hinder en de omstandigheden 

waaronder deze plaatsvindt. De regeling van de Hinderwet neemt niet mee dat andere eigenaren moeten 

dulden dat anderen schade of hinder veroorzaken. Het verkrijgen van een Hinderwetvergunning 

vrijwaart de vergunninghouder niet voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.  

 

Het hof heeft geoordeeld dat Vermeulen hinder aan het eigendomsrecht heeft toegebracht, en dat 

Vermeulen daardoor een inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van Lekkerkerker welke als een 

onrechtmatige daad moest worden beschouwd. De Hoge Raad gaat mee met deze beoordeling.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

O. aangaande het 

vierde, vijfde en 

zesde onderdeel 

“dat de vraag of de hinder die iemand door de gedragingen van een ander in 
het genot van de eigendom van een onroerende zaak kan ondervinden, als 

inbreuk op zijn eigendomsrecht kan worden beschouwd, afhangt van de ernst 

van die hinder en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt;” 

O. aangaande het 

vierde, vijfde en 

zesde onderdeel 

“(…) dat die activiteiten aan partij Lekkerkerker een hinder hebben toegebracht, 
welke deze niet behoefde te dulden en dat partij Vermeulen daardoor een 

inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van partij Lekkerkerker, welke, 

nu bijzondere rechtvaardigingsgronden ontbraken, als een onrechtmatige daad 

moest worden beschouwd;” 

O. ten aanzien 

van het zevende 

onderdeel 

“dat het verkregen zijn van zo'n vergunning degeen die overeenkomstig die 

vergunning handelt, dan ook niet vrijwaart voor de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad;” 
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Week 2: Bezit en houderschap 
 

Wat moet je lezen? 

• Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 11e druk 2020 

(hierna: Brahn/Reehuis):  

o Hoofdstuk 3 

o Hoofdstuk 5  

o Hoofdstuk 10.1 – 10.5  

• Jelle Jansen, 'De joyrider, het strafrecht en het goederenrecht', Ars Aequi 2016, p. 156- 

• Lokin, Prota, hoofdstuk IV, nrs. 28 t/m 34 

 

Jurisprudentie 

• HR 3 maart 1905, W 8191 (1905); Blaauboer/Berlips 

• HR 26 maart 1936, NJ 1936, 575; Sleepboot Egbertha 

• HR 15 november 1991, NJ 1993, 316; Dépex/Curatoren 

 

Disclaimer: Ten tijde van het maken van deze samenvatting was de verplichte literatuur en 

jurisprudentie nog niet bekend.  
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Onderwerp 1: Bezit en houderschap  

Deze week gaan we het hebben over het juridisch-technisch begrip ‘bezit’. Bezit weerspiegelt de feitelijke 
verhouding tussen een persoon en een goed: het geeft aan wie de feitelijke macht uitoefent over een zaak. 

Bezit geeft dus de feitelijke toestand weer van een goed. Het geeft echter niet de juridische toestand weer 

van een goed. Hieronder zullen we het ‘bezit-begrip’ stap voor stap uitleggen.  
 

Bezit is niet hetzelfde als eigendom 

Vooropgesteld moet worden dat bezit iets anders is dan eigendom. Eigendom regelt de juridische positie 

van een goed. Bezit weerspiegelt de feitelijke situatie van een goed. Bezit zegt uitsluitend iets over de 

feitelijke verhouding tussen persoon en goed. Bezit zegt niets over de juridische gerechtigheid van een 

goed. Normaliter is de bezitter tevens ook de eigenaar, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Eigendom en 

bezit kunnen van elkaar gescheiden worden.  

 

Het is belangrijk om te onthouden dat bezit niet hetzelfde is als eigendom. Stel dat A een fiets heeft. B 

steelt de fiets op een onrechtmatige wijze. A is dan de juridische eigenaar, het eigendom is immers niet 

rechtsgeldig over gegaan. B, de dief, is echter de bezitter. B is geen eigenaar.  

 

Waarom is er bezit?  

De wet verbindt verschillende rechtsgevolgen aan het bezit van een goed.  

- Bezit heeft een beschermende functie: degene die bezitsdaden verricht is normaliter de gerechtigde. 

Daarom wordt het bezit beschermd (art. 3:125 BW). De bezitter van een goed kan opkomen tegen 

verstoring van de macht die hij uitoefent over een goed.  

- Bezit heeft ook een processuele functie. Dit zijn de bewijsvermoedens. De tegenpartij zal in een 

procedure moeten bewijzen dat hij meer aanspraak heeft.  

a. Een houder wordt vermoed bezitter te zijn (art. 3:109 BW).  

b. Een bezitter wordt vermoed een rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). 

- Bezit heeft daarnaast een goederenrechtelijke functie. Zo kan een bezitter door verjaring na verloop 

van tijd de eigendom van een goed verkrijgen (art. 3:99 BW). 

- Bezit heeft ook een functie in het aansprakelijkheidsrecht. Zo bestaat er voor de bezitter (dus niet per 

se de eigenaar) een kwalitatieve aansprakelijkheid van roerende zaken (art. 6:173 BW).   

  

Bezit is mogelijk met betrekking tot alle goederen 

Bezit werd van oorsprong gezien als een feitelijke verhouding tussen een persoon en een zaak (een 

stoffelijk object). Men is echter naarmate de tijd vordert tot de conclusie gekomen dat ook 

vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW voorwerp kunnen zijn van bezit. Daarom staan de bepalingen 

omtrent bezit in Boek 3 BW (vermogensrecht in het algemeen) en niet in Boek 5 BW, waarin alleen de 

zakelijke rechten zijn opgenomen. Dus onthoud: zowel zaken als vermogensrechten kunnen voorwerp zijn 

van bezit.  

 

Art. 3:107 BW 

Lid 1 Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. 

Lid 2 Bezit is onmiddellijk, wanneer iemand bezit zonder dat een ander het goed voor hem houdt. 

Lid 3 Bezit is middellijk, wanneer iemand bezit door middel van een ander die het goed voor hem houdt. 

Lid 4 Houderschap is op overeenkomstige wijze onmiddellijk of middellijk. 

Het artikel gaat uit van houderschap (in ruime zin) en maakt daarbij impliciet onderscheid tussen houden 

voor zichzelf (bezit) en houden voor een ander. 

 

Een nadere omschrijving van houden wordt niet gegeven. Het begrip wordt meestal uitgelegd als het 

uitoefenen van feitelijke macht. De wet kent twee verschillende vormen van houden.  
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- Men kan een goed voor zichzelf houden. Deze vorm van houden noemt men ‘bezit’. 
- Men kan een goed voor een ander houden. Deze vorm van houden noemt men ‘houderschap’. 
 

Bezit 

De wet omschrijft bezit als het houden van een goed voor zichzelf (art. 3:107 lid 1 BW).  

- Als jij een huis koopt en je woont er zelf in, dan houd (feitelijke macht) jij het huis voor jezelf.  

 

Houderschap  

Houden (in enge zin) is het uitoefenen van macht over een goed voor een ander persoon. Deze vorm van 

machtsuitoefening wordt ook wel ‘detentie’ genoemd. De persoon die houdt, houdt het goed dus voor een 
ander. De persoon wordt ‘houder’ genoemd. Een ‘houder’ wordt ook wel ‘detentor’ genoemd.  
- Als jij een huis huurt, dan heb je de feitelijke macht over de gehuurde zaak krachtens een 

rechtsverhouding tot de verhuurder. Je doet niet alsof je de eigenaar bent. Je houdt derhalve niet voor 

jezelf, maar voor de eigenaar.  

 

Beoordelingsmaatstaf: houden voor zichzelf of voor een ander 

Art. 3:108 BW  

Of iemand een goed houdt en of hij dit voor zichzelf of voor een ander doet, wordt naar verkeersopvatting 

beoordeeld, met inachtneming van de navolgende regels en overigens op grond van uiterlijke feiten. 

 

Of iemand een goed voor zichzelf houdt (bezit), of dat iemand een goed voor een ander houdt 

(houderschap), dient naar verkeersopvattingen op grond van uiterlijke feiten te worden beoordeeld (zo 

blijkt uit art. 3:108 BW). Deze uiterlijke feiten bestaan primair uit gedragingen waarin het ‘houden’ zich 
uit. Dit moeten gedragingen zijn die – volgens verkeersopvatting – alleen de rechthebbende op dat goed 

verricht.  

 

Houden is niet hetzelfde als het goed onder je hebben  

Nogmaals: onder houden verstaat de wet het uitoefenen van macht over een goed. Daarbij is niet vereist 

dat de bezitter of de houder het goed ook feitelijk onder zich heeft. Als het goed niet feitelijk onder de 

bezitter of de houder verkeert, betekent dat niet dat deze het bezit heeft verloren. Bezit kan alleen verloren 

gaan indien men geen rechtstreekse macht meer heeft over dat goed.  

 

Bezit en houderschap kunnen onmiddellijk of middellijk zijn  

- Een bezitter houdt onmiddellijk wanneer hij zelf macht uitoefent, zonder dat een ander het goed voor 

hem houdt (art. 3:107 lid 2 BW).  

- Een bezitter houdt middellijk wanneer een ander het goed voor hem houdt (art. 3:107 lid 3 BW).  

- Een houder houdt onmiddellijk wanneer hij zelf macht uitoefent voor een ander, zonder dat een ander 

het goed voor hem houdt (art. 3:107 lid 4 jo. lid 2 BW).  

- Een houder houdt middellijk wanneer een ander macht uitoefent voor de houder (art. 3:107 lid 4 jo. 

lid 3 BW) 
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Schematisch

 
 

Interversie van het bezit (art. 3:111 BW)  

Art. 3:110 BW geeft aan hoe iemand een houder wordt: indien tussen twee personen een rechtsverhouding 

bestaat die de strekking heeft dat hetgeen door de ene zal worden verkregen voor de andere zal worden 

gehouden, dan wordt de eerstgenoemde houder voor de ander van alles wat hij ter uitvoering van die 

rechtsverhouding in ontvangst neemt. Degene voor wie wordt verkregen, wordt bezitter.  

- Wanneer A dus iets koopt voor B en A krijgt het goed geleverd, dan is de A de (onmiddellijk) houder 

voor B. B is (middellijk) bezitter.  

 

Art. 3:111 BW geeft antwoord op de vraag: kan men, als hij een houder is geworden, zichzelf vervolgens 

tot bezitter maken? Art. 3:111 BW zegt dat degene die krachtens zijn rechtsverhouding voor een ander is 

gaan houden, daarmee onder dezelfde titel blijft voortgaan. Hij kan niet zomaar, door enkele wilswijziging, 

tot bezitter uitgroeien. Ook kan hij niet zijn grondslag van zijn houderschap wijzigen. Art. 3:111 BW geeft 

echter wel twee mogelijkheden om een wijziging aan te brengen in zijn houderschap:  

a. Een handeling van degene voor wie men houdt;  

b. Tegenspraak van diens recht.  

 

Ad a: zie bijvoorbeeld art. 3:115 sub b BW. Door een tweezijdige verklaring groeit de houder uit tot 

bezitter.  

Ad b: de tegenspraak moet gericht zijn tot de bezitter of tot degene die de bezitter vertegenwoordigt. De 

tegenspraak moet zich tevens uiten in daden. De houder moet zich daadwerkelijk als bezitter gaan 

gedragen.  

 

Voorbeeld: A leent een boek van B. A roept tegen B dat hij nu bezitter is van het boek. Dit is slechts 

tegenspraak, zonder daden van bezit. B blijft bezitter. Stel echter dat A roept tegen B dat hij bezitter is van 

het boek en dat hij nooit meer het boek gaat terug geven. Ook schrijft hij zijn naam, adres en 

telefoonnummer in het boek. Dit is tegenspraak van recht wat zich uit in daden. A is daardoor bezitter.   

 

 

 

Houden = 
feitelijke macht

Voor jezelf 
=bezit

Middellijk Onmiddellijk

Voor een ander 
= houden / 

detentie 

Middellijk Onmiddellijk
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Bezitsverkrijging en bezitsverlies  

Art. 3:112 BW 

Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel. 

 

Bezitsverkrijging 

Art. 3:112 BW noemt drie manieren van bezitsverkrijging. Deze opsomming is niet-limitatief. Deze zullen 

hieronder kort worden besproken.  

• Inbezitneming: Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen (art. 

3:113 lid 1 BW).  

• Bezitsoverdracht: Bezitsoverdracht vindt plaats doordat de bezitter de verkrijger in staat stelt die macht 

over het goed uit te oefenen, die hijzelf over het goed kon uitoefenen. Deze vorm van bezitsverkrijging 

wordt geregeld in art. 3:114 en 3:115 BW.  

• Opvolging onder algemene titel: Zie hiervoor art. 3:116 BW. Wanneer een persoon iemand opvolgt 

onder algemene titel, dus bijvoorbeeld doordat hij de erfgenaam is van een overleden persoon, dan 

volgt die persoon de ander op in diens bezit en houderschap.  

 

Bezitsverlies 

Art. 3:117 BW  

Lid 1 Een bezitter van een goed verliest het bezit, wanneer hij het goed kennelijk prijsgeeft, of wanneer 

een ander het bezit van het goed verkrijgt. 

Lid 2 Zolang niet een der in het vorige lid genoemde gronden van bezitsverlies zich heeft voorgedaan, 

duurt een aangevangen bezit voort. 

 

Iemand verliest zijn bezit op twee manieren, blijkt uit art. 3:117 lid 1 jo. lid 2 BW.  

• Doordat iemand anders het bezit van het goed verkrijgt. Als het bezit door een ander is verkregen, dan 

verliest de (voormalige) bezitter zijn bezit.  

• Doordat de bezitter het bezit kennelijk heeft prijs gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 

iemand een oude tuinstoel bij het afval heeft neergezet.  

 

Noem de wijze van bezitsverkrijging en bezitsverlies (en de daarbij horende wetsartikelen) altijd wanneer 

er wordt gevraagd naar de goederenrechtelijke posities van personen. Je krijgt vaak punten voor het 

noemen van de wijze van bezitsverkrijging en bezitsverlies. Dit wordt vaak vergeten.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 51-65.  
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Onderwerp 2: Gesloten stelsel 

In Nederland kennen we een gesloten stelsel voor verkrijging en verlies van goederen. Dit houdt in dat je 

alleen een goed kunt verkrijgen of verliezen door de wijzen die een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast 

kennen we een gesloten stelsel van beperkte rechten. Dit houdt in dat alle goederenrechtelijke rechten in 

de wet staan. Er kunnen geen buitenwettelijke rechten gemaakt worden tussen partijen met 

goederenrechtelijke werking (werking jegens derden).  

 

Verkrijging onder algemene en bijzondere titel 

Art. 3:80 lid 1 BW 

Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen. 

 

Art. 3:80 lid 1 BW bepaalt dat er twee wijzen van verkrijgingen zijn: (1) verkrijging onder algemene titel 

en (2) verkrijging onder bijzondere titel.  

 

Verkrijging onder algemene titel 

Onder algemene titel verkrijgt men niet één bepaald goed, maar alle voor overgang vatbare goederen van 

een persoon. Het hele vermogen van één persoon gaat over op een andere persoon. Een verkrijger onder 

algemene titel treedt volledig in de vermogensrechtelijke positie van zijn rechtsvoorganger. Het gevolg 

hiervan is dat de verkrijger niet alleen kan genieten van de verkregen zaken en vermogensrechten, maar 

dat ook de verplichtingen (schulden) over gaan.  

 

In art. 3:80 lid 2 BW staat de limitatieve opsomming van verkrijgingen onder algemene titel: 

• Erfopvolging (art. 4:182 BW); 

• Boedelmenging (bijvoorbeeld door een huwelijk, art. 1:93 BW); 

• Door fusie (art. 2:309 BW) of door splitsing (art. 2:334a BW);  

• Door goedkeuring van een overdrachtsplan (art. 3159p jo. 3:159s Wet op het financieel toezicht (Wft));  

• Toepassing van een afwikkelingsinstrument (art. 3A:1, sub a, b en c Wft). 

 

Verkrijging onder bijzondere titel  

Bij een verkrijging onder bijzondere titel verkrijgt een persoon één bepaald goed. Het is onmogelijk om 

meerdere goederen onder één bijzondere titel te verkrijgen. Alle andere verkrijgingen die wel in de wet 

geregeld zijn, maar die geen verkrijging onder algemene titel zijn, zijn verkrijgingen onder bijzondere titel 

(art. 3:80 lid 3 BW).  

 

Art. 3:80 lid 3 BW verwijst verder naar de in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van 

rechtsverkrijgingen. Dit betekent dat er een gesloten systeem van verkrijgingen onder bijzondere titel is. 

Art. 3:80 lid 3 BW noemt drie voorbeelden (dit is geen limitatieve opsomming).  

• Overdracht (art. 3:84 BW)  

• Verjaring (afd. 3.4.3)  

• Onteigening  

 

Originaire en derivatieve verkrijging  

Naast het onderscheid in de verkrijging onder algemene titel en verkrijging onder bijzondere titel, wordt 

er in de rechtswetenschap een onderscheid gemaakt tussen originaire verkrijging en derivatieve 

verkrijging. De wet noemt dit onderscheid niet.  

• Bij originaire verkrijging verwerft men een nieuw recht. De verkrijger ontleent zijn recht niet aan een 

rechtsvoorganger. Het recht is bij de verkrijger ontstaan. Er is geen sprake van een rechtsovergang. 

Voorbeelden van originaire verkrijgen zijn verjaring, schatvinding, zaaksvorming.  
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• Bij derivatieve verkrijging verwerft men een recht van een rechtsvoorganger. Een verkrijging is 

derivatief wanneer de verkrijger zijn rechtspositie ontleent aan die van zijn rechtsvoorganger. Het recht 

gaat van de één over op de ander. Dit is het geval bij bijvoorbeeld overdracht. Daarom zijn alle 

verkrijgingen onder algemene titel per definitie ook derivatieve verkrijgingen: deze verkrijgingen zijn 

altijd ontleend aan hun rechtsvoorganger.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 29-33.  

 

Gesloten systeem van verlies van goederen 

Wij kennen ook een gesloten stelsel van verlies van goederen. Dit blijkt uit de bewoordingen van art. 3:80 

lid 4 BW. Goederen kunnen slecht worden verloren op de in de wet genoemde of uit de wet voortvloeiende 

wijzen van rechtsverlies. Deze bepaling ziet op ‘juridisch verlies’. Er wordt in de rechtswetenschap een 
onderscheid gemaakt tussen absoluut verlies en relatief verlies. Absoluut verlies houdt in dat het goed 

tenietgaat (bijvoorbeeld een huis dat afbrandt). Relatief verlies houdt in dat een ander rechthebbende wordt 

op het goed (bijvoorbeeld door overdracht).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 31-32.   

 

Gesloten systeem van beperkte rechten  

Ten slotte kennen we een gesloten systeem van beperkte rechten. Dit wordt ook wel de ‘numerus clausus’ 
genoemd. Absolute rechten werken tegen iedereen en hebben daarom rechtstreeks invloed op de positie 

van derden. Om deze reden staat het partijen niet vrij om buiten de wet zelf absolute rechten in het leven 

te roepen. Dit zou het rechtsverkeer in goederen te veel belemmeren. Dus slechts de in de wet genoemde 

beperkte rechten kunnen gevestigd worden (art. 3:81 lid 1 BW).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, nr. 45 (p. 24).   

 

Onderwerp 3: Natrekking op grond van art. 3:4 jo. 5:3 BW  

Vorige week is de natrekking op grond van art. 3:3 jo. 5:20 BW besproken. Door natrekking verliest een 

zaak zijn goederenrechtelijke zelfstandigheid. Door natrekking op grond van art. 3:4 BW kan een zaak ook 

zijn goederenrechtelijke zelfstandigheid verliezen. Een bestanddeel kan namelijk goederenrechtelijk geen 

eigen bestaan leiden. De eigendom van de voormalige zaak sluit zich nu aan bij de eigendom van de 

hoofdzaak.   

 

Let dus goed op het verschil tussen de verschillende vormen van natrekking:  

• Natrekking op grond van art. 3:3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 BW: Dit is de natrekking doordat een zaak 

onroerend is op grond van art. 3:3 lid 1 BW en hierdoor op grond van art. 5:20 lid 1 BW  nagetrokken 

wordt door de eigendom van de grond. Bij deze vorm van natrekking speelt het criterium ‘duurzaam 
met de grond verenigd’ een belangrijke rol.  

• Natrekking op grond van art. 3:4 BW: Dit is de natrekking doordat een zaak bestanddeel wordt van 

een andere hoofdzaak in de zin van art. 3:4 BW, zodat deze op grond van art. 5:3 BW nagetrokken 

wordt door het eigendomsrecht van die hoofdzaak. Voor het gemak wordt dit gedefinieerd als 

bestanddeelvorming.  

 

Bestanddeelvorming 

Art. 5:3 BW bepaalt dat de eigenaar van een zaak eigenaar is van al haar bestanddelen. Art. 3:4 BW 

omschrijft wat een bestanddeel is. Art. 3:4 BW kent twee categorieën om te bepalen wat een bestanddeel 

is. Art. 3:4 lid 1 en art. 3:4 lid 2 BW bevatten elk een zelfstandige grond voor bestanddeelvorming.  
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• Art. 3:4 lid 1 BW: hetgeen krachtens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt;  

• Art. 3:4 lid 2 BW: hetgeen zodanig met de zaak is verbonden dat het daarvan niet kan worden 

afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht.  

 

Indien iets dus bestanddeel is van een andere zaak, dan vindt op grond van art. 3:4 jo. 5:3 BW natrekking 

plaats. Het eigendom van de hoofdzaak omvat door de natrekking ook het eigendom van het bestanddeel.  

 

Deze vraag of iets een bestanddeel is, is vooral relevant wanneer iemand failliet is. Op dat moment valt de 

eigendom van een zaak in de boedel. Stel dat er een motor in een auto is geplaatst. De motor is van A. De 

rest van de auto is van B. Wanneer B failliet gaat en de motor door bestanddeelvorming wordt nagetrokken 

door de auto, leidt de motor dus geen goederenrechtelijk zelfstandig bestaan meer: de motor behoort toe 

aan de auto. De eigenaar van de auto is daardoor ook eigenaar van de motor. A heeft slechts een 

verbintenisrechtelijke aanspraak op B op betaling van de motor. Wanneer B echter failliet is, heeft een 

verbintenisrechtelijke aanspraak vaak weinig waarde, omdat er meestal niet genoeg geld is om alle 

vorderingen te voldoen.  

 

Art. 3:4 lid 1 BW  

Of een zaak bestanddeel van een andere zaak is, kan worden bepaald door de verkeersopvatting (art. 3:4 

lid 1 BW). Bepalend is derhalve ‘wat men in het algemeen vindt’. De Hoge Raad heeft in het arrest HR 

Depex/Curatoren een aantal ‘aanwijzingen’ gegeven of iets een bestanddeel is van een gebouw. Dit zijn 
slechts aanwijzingen. Een zaak kan dus niet aan deze vereisten, of aan één van deze vereisten, voldoen, 

maar toch een bestanddeel zijn. Aldus de Hoge Raad zijn aanwijzingen dat een onderdeel een bestanddeel 

is van een gebouw ex art. 3:4 lid 1 BW:  

• Dat het gebouw en het oordeel in constructief (bouwkundig) opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd 

(afstemmingscriterium).  

• Dat het gebouw zonder het onderdeel als incompleet moet worden beschouwd 

(incompleetheidscriterium). Volgens de Hoge Raad komt het daarbij niet aan op de functie die het 

onderdeel vervult in het ‘productieproces’. 
o Zo voldoet een lopende band in een fabriek niet aan dit criterium. In het fabrieksproces is de 

lopende band weliswaar onmisbaar, maar dit kan niet worden gezegd in verhouding met het 

fabrieksgebouw. Het fabrieksgebouw (de onroerende zaak) kan ook functioneren zonder dat 

zich hierin een lopende band bevindt.  

 

Art. 3:4 lid 2 BW 

Of een zaak bestanddeel van een andere zaak is, kan ook bepaald worden door het fysieke criterium van 

art. 3:4 lid 2 BW. Kan een zaak niet van een andere – als hoofdzaak te beschouwen – zaak worden 

losgemaakt, zonder aan een der zaken schade van betekenis toe te brengen, dan is zij bestanddeel van die 

hoofdzaak.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 155-158. 

Deze theorie wordt uitgebreid uitgewerkt en toegepast in de werkgroepopdrachten.  
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HR Sleepboot Egbertha 
 

Relevantie: Dit arrest is relevant voor het bepalen of een zaak al dan niet is nagetrokken. Wat deze casus 

lastig maakt, is het feit dat verbintenisrechtelijk gezien geen natrekking heeft plaatsgevonden en 

goederenrechtelijk gezien wel. Uiteindelijk prevaleert het goederenrecht. 

 

Relevante feiten: Stork heeft een motor aan Van Gelderen verkocht, waarbij tussen partijen is bepaald dat 

de motor eigendom van Stork zou blijven, zolang Van Gelderen de motor niet volledig  zou hebben betaald 

(eigendomsvoorbehoud). Deze betaling heeft nog niet plaatsgevonden en de motor is inmiddels geplaatst 

in sleepboot Egbertha, waarvan van Gelderen eigenaar is. Van Gelderen heeft een hypotheek verleend op 

deze sleepboot aan Geldermalsen. Omdat van Gelderen in gebreke is gebleven met de betaling van 

aflossing en rente, heeft Geldermalsen executoriaal beslag gelegd op de sleepboot Egbertha.  

 

Als reactie hierop is Stork in verzet gekomen tegen de verkoop van de motor in de sleepboot, stellende dat 

de motor nog haar eigendom is.  

• Stork vordert dat het daarop gelegde beslag zal worden opgeheven en vordert schadevergoeding. Hij 

stelt dat eigenaar is van de motor, wegens het eigendomsvoorbehoud. 

• Geldermalsen verweert zich hiertegen door aan te voeren dat een schip niet een samenstel van 

verschillende verbonden onderdelen is, maar gezien moet worden als een geheel. De motor had na 

vereniging met de Egbertha geen afzonderlijk bestaan meer. 

 

Rechtsvraag: Is de motor door natrekking aan te merken als bestanddeel in de zin van art. 3:4 BW van het 

schip? 

 

Rechtbank: De rechtbank oordeelt dat zonder motor het schip onvoltooid is en dat het derhalve deel 

uitmaakt van het schip. Daarbij is het niet relevant of het motor zonder enige beschadiging aan het schip 

kan worden verwijderd. 

 

Hof: Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank. Het hof oordeelt dat moet worden nagegaan of de 

motor ten tijde van het vestigen van de hypotheek eigendom was van Van Gelderen. Stork en Van Gelderen 

waren uitdrukkelijk overeengekomen dat de motor nog eigendom zou blijven van Stork wanneer betaling 

daarvan uitbleef. Dit laatste was het geval op het moment van het vestigen van de hypotheek. Verder is 

door geen andere wijze van eigendomsovergang de motor het eigendom van Van Gelderen geworden, 

aangezien de motor dusdanig in het schip is geplaatst en bevestigd dat deze zonder beschadiging kan 

worden verwijderd van het schip. Derhalve is de motor eigendom van Stork en had van Gelderen geen 

recht om het te vervreemden. De hypotheek kon niet rechtsgeldig op de motor worden gevestigd. 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad is het eens met het oordeel van de rechtbank.  

 

De Hoge Raad oordeelt dat bij twijfel of een zaak door verbinding een wezenlijk bestanddeel van een 

andere roerende zaak is geworden, gekeken moet worden naar opvattingen van het maatschappelijk 

verkeer. Hierbij wordt geen betekenis toegekend aan een eventueel afwijkende wil van de betrokken 

personen in dat geval. 

 

De omstandigheid dat de zaak (motor) zonder beschadiging van de hoofdzaak (schip) kan worden 

gescheiden, betekent niet dat het geen bestanddeel van de hoofdzaak kan zijn. Verder brengen opvattingen 

van het maatschappelijk verkeer met zich mee dat een voortbewegingswerktuig (de motor), ingebouwd in 

en verbonden aan een sleepboot als een wezenlijk bestanddeel van het schip wordt beschouwd. 
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De sleepboot en de daarin gebouwde motor zijn derhalve als één zaak (schip) aan te merken. De motor is 

dus nagetrokken met het schip. Dit brengt met zich mee dat de motor geen zelfstandig goederenrechtelijk 

bestaan meer leidt, omdat het is nagetrokken. Het hypotheekrecht strekt zich uit over het gehele schip en 

daarmee dus ook over de motor.  

 

De Hoge Raad vernietigt het vonnis van het hof. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 De opvattingen in het maatschappelijk verkeer spelen een belangrijke rol in de 

vraag of iets is nagetrokken. Daarnaast gaat natrekking voor op 

verbintenisrechtelijke gemaakte afspraken.  

“dat bij twijfel, of een voorwerp door verbinding een wezenlijk bestanddeel van een 
andere roerende zaak is geworden voor alles beteekenis moet worden toegekend aan 

de opvattingen, welke in het maatschappelijk verkeer omtrent die soort van 

roerende zaken bestaan, terwijl aan den afwijkenden wil van de betrokken 

personen in een bepaald geval geen beteekenis kan worden toegekend, nu het te 

doen is om de vaststelling van de zaken-rechtelijke ten opzichte van een ieder 

intredende gevolgen van een dergelijke verbinding;” 

 De omstandigheid dat iets kan worden gescheiden van de hoofzaak zonder 

beschadiging van de (hoofd)zaak, brengt niet met zich mee dat er geen sprake 

kan zijn van natrekking.  

“dat voorts de omstandigheid, dat de bijzaak zonder beschadiging van de hoofdzaak 

kan worden gescheiden, niet meebrengt, dat zij tijdens de verbinding niet een 

wezenlijk bestanddeel van de zaak in haar geheel zal kunnen uitmaken, integendeel 

bij het voortschrijden der techniek steeds toeneemt het aantal voorwerpen, die wat 

betreft de wezenlijke bestanddeelen zelfs door niet vaklieden zonder beschadiging uit 

elkander kunnen worden genomen;” 

 Een motor in een schip is in het maatschappelijk verkeer te beschouwen als een 

wezenlijk onderdeel van een schip  

“O. dat thans te beslissen valt, of rekening houdende met de opvattingen van het 

maatschappelijk verkeer, een motor, als hier in de Egbertha is bevestigd, uitmaakt — 

zooals het derde lid van van art. 309 K. het uitdrukt — een deel van het schip, dan 

wél een zelfstandige zaak is gebleven, in welk geval hij, indien voldaan is aan de in 

dat lid gestelde [◄ p. 1228 | p. 1229 ►] voorwaarden, onder het scheeptoebehooren 
zou vallen; 

dat in het rechtsverkeer een voortbewegingswerktuig, ingebouwd in en verbonden 

aan een sleepboot als een wezenlijk bestanddeel van het schip wordt beschouwd;” 
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HR Depex/Curatoren 
 

Relevantie: Op grond van art. 3:4 lid 1 BW is hetgeen wat volgens de verkeersopvatting deel uitmaakt van 

een zaak, bestanddeel van die zaak. Het voorwerp verliest dan zijn zakenrechtelijke zelfstandigheid doordat 

het bestanddeel wordt van een andere zaak. Dit heet natrekking. In dit arrest wordt de verkeersopvatting, 

genoemd in art. 3:4 lid 1 BW, ingekleurd door de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft ‘aanwijzingen’ hiervoor 
gegeven.  

 

Relevante feiten: Leverancier Dépex had een waterdistillatie-inrichting verkocht en geleverd aan de 

farmaceutische fabriek van Bergel. Dépex had een eigendomsvoorbehoud afgesproken met Bergel: de 

waterdistillatie-inrichting bleef eigendom van Dépex, totdat Bergel haar verplichtingen had voldaan. 

Bergel raakte echter in financiële problemen en werd failliet verklaard. Het eigendomsvoorbehoud werd 

erkend, maar de curator weigert mee te werken aan afgifte van de apparatuur. Het geschil ging om de vraag 

of Dépex de waterdestillatie-inrichting die zij onder eigendomsvoorbehoud had verkocht en geleverd kon 

revindiceren, óf dat Bergel, op grond van art. 5:3 BW, eigenaar was geworden van de installatie doordat 

deze op basis van de verkeersopvatting van art. 3:4 lid 1 BW bestanddeel was van het fabrieksgebouw.  

 

Uitleg: De eigenaar van een zaak, is ook eigenaar van al haar bestanddelen (art. 5:3 BW). Op het moment 

dat de waterdestillatie-inrichting wordt nagetrokken op grond van art. 3:4 lid 1 BW, is de eigenaar van het 

fabrieksgebouw, dus ook eigenaar van de waterdestillatie-inrichting op grond van art. 5:3 BW (natrekking). 

In het geval van faillissement is het heel belangrijk om te weten wie eigenaar is van een zaak.  

• Als er geen bestanddeelvorming/natrekking zou plaatsvinden, dan zou Dépex door het 

eigendomsvoorbehoud eigenaar blijven. De waterdestillatie-inrichting valt dan niet in de 

faillissementsboedel en de eigenaar kan het goed dan revindiceren als separatist: hij kan het 

faillissement als het ware negeren en zijn goed opeisen.  

• Als er wél bestanddeelvorming/natrekking zou plaatsvinden, dan is Bergel, de eigenaar van de fabriek, 

dus ook eigenaar geworden van de waterdestillatie-inrichting. Dépex verliest dan zijn eigendom. 

Omdat Bergel failliet is, valt de waterdestillatie-inrichting dus in de faillissementsboedel. Dépex houdt 

slechts een vordering over, waarvan doorgaans maar heel weinig over blijft (denk aan enkele 

procenten).  

 

Rechtsvraag: Is de waterdestillatie-inrichting bestanddeel geworden van de fabriek op grond van art. 3:4 

lid 1 jo. 5:3 BW?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad geeft een maatstaf voor het beoordelen van natrekking 

naar verkeersopvatting. De Hoge Raad geeft twee ‘aanwijzingen’:  
• Wanneer gebouw en apparatuur in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een 

aanwijzing dat apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting als één zaak moeten worden gezien.  

• Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit oogpunt van geschiktheid als fabrieksgebouw bij het 

ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden beschouwd. Bij het toepassen van deze laatste 

maatstaf, zo stelde de Hoge Raad, komt het niet aan op de functie die de apparatuur vervult in het 

productieproces.  

 

Op grond van deze strenge toets oordeelde het hof dat Bergel geen eigenaar was geworden van de installatie 

door natrekking, en dat Dépex de waterdestillatie-inrichting krachtens het eigendomsvoorbehoud kon 

revindiceren onder Bergel.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.7 Aanwijzingen voor beoordelen van natrekking:  

“Het gaat in gevallen als het onderhavige om beantwoording van de vraag of 
apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting tezamen als een zaak moet 

worden gezien. Wanneer gebouw en apparatuur in constructief opzicht 

specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een aanwijzing voor een 

bevestigende beantwoording van die vraag. 

 

Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid als 

fabrieksgebouw – gebouw dienende tot het huisvesten van een productie-

inrichting – bij ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden 

beschouwd. Bij het aanleggen van deze laatste maatstaf komt het niet aan op de 

functie welke de apparatuur (eventueel) vervult in het productieproces.” 
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HR Blaauboer/Berlips 
 

Relevantie: In dit arrest legt de Hoge Raad uit dat de rechtsopvolger onder algemene titel wél is gebonden 

aan de verbintenissen van zijn voorganger en dat de rechtsopvolger onder bijzondere titel daaraan niet is 

gebonden. De Hoge Raad heeft dus bepaald dat een door een rechtsvoorganger met betrekking tot dat goed 

aangegane persoonlijke verplichting, niet met dat goed mee overgaat op een verkrijger onder bijzondere 

titel.  De scheiding tussen goederenrecht en verbintenissenrecht komt in dit arrest duidelijk  naar voren.  

 

Tip 

Lees Hoofdstuk 3.6 (p. 34-38) van Brahn/Reehuis voor een duidelijke uitleg met veel voorbeelden.  

 

Relevante feiten: Blaauboer is een makelaar in Amsterdam en koopt twee percelen grond van de 

gebroeders Berlips. Bij deze verkoop is bedongen dat Berlips de tussen de percelen liggende strook grond 

als openbare weg zou bestraten. Berlips is deze verplichting echter niet nagekomen, waarop Blaauboer een 

schadevergoedingsvordering instelt. Voor deze vordering had Berlips deze strook grond inmiddels al 

verkocht en overgedragen aan Maks. 

  

Berlips betoogt dat de bestratingsverplichting en daarmee de schadevergoedingsvordering op Maks rust en 

niet meer op Berlips.  

 

Rechtsvraag: Gaan de verbintenissen (bestratingsverplichting), die is aangegaan door de eigenaar van een 

onroerend goed (Berlips) met betrekking tot dat goed, over op de persoon aan wie de eigendom van dat 

goed wordt overgedragen (Maks) met het gevolg dat Berlips van die bestratingsverplichting wordt 

ontheven? (Zie p. 3, rechter kolom) 

 

Beoordeling door de Hoge Raad:  

De paginaverwijzingen zijn van Jurisprudentie editie van 1905-2016. De kolommen kloppen wel.  

 

1. Voorop stond dat verbintenissen uit een overeenkomst slechts bindend zijn voor de partijen die de 

overeenkomst met elkaar zijn aangegaan en voor de rechtsopvolgers onder algemene titel (en niet 

onder bijzondere titel, zoals bij koop/verkoop). Het eerste vloeit voort uit het bepaalde in art. 1376 

(Oud) BW. De ‘bedingen’ als opgenomen in artikel 1354 (Oud) BW betekende ‘voor zichzelf een 
vorderingsrecht in het leven roepen’ en dus niet voor een ander. (zie p. 3 rechterkolom en p. 4 

linkerkolom) 

 

2. De erkenning van gebondenheid van rechtsopvolgers onder bijzondere titel aan een verbintenis, zou 

de verbintenis een zakelijk karakter geven wat in strijd was met de in onze burgerlijke wetgeving 

bestaande scheidslijn tussen zakenrecht (goederenrecht) en verbintenissenrecht.  (zie p. 4 linker kolom) 

 

3. Het stelsel omtrent erfdienstbaarheden zou het niet toelaten dat een verbintenis met de inhoud van een 

verplichting over zou gaan op verkrijgers onder bijzondere titel. (zie p. 4 linker kolom) 

 

4. De erkenning van gebondenheid van rechtsopvolgers onder bijzondere titel aan een verbintenis, zou 

grote rechtsonzekerheid met zich mee brengen. Het is dan immers niet meer duidelijk welke lasten op 

een goed rusten. (zie p. 4 linker kolom) 

 

Volgens de Hoge Raad kon Berlips alleen van zijn persoonlijke verbintenissen met betrekking tot de strook 

grond worden bevrijd met medewerking of toestemming van de schuldeiser. (zie p. 4 linker kolom) 
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De Hoge Raad oordeelt dat Berlips bij de verkoop en overdracht van de strook grond, niet is bevrijd van 

zijn persoonlijke verbintenis (bestratingsverplichting). Zie onderstaande overweging: ‘O. dat waar 
mitsdien de verweerder door den verkoop en de overdracht van den weg niet van zijne persoonlijke 

verbintenis werd bevrijd’ (p. 5 linkerkolom) 
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Week 1 – The nature and structure of 

international law 
 

Literature 

Hendriksen 

• Chapter 1 

 

Case law 

This week no case law is prescribed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 1 | Public International Law (2021-2022) 

 

32 

Inleiding Public International Law 

 

Lieve student, 

 

Public International Law is het eerste vak in de Bachelor Rechtsgeleerdheid dat jullie in het Engels zullen 

volgen. Niet alleen de voorgeschreven uitspraken en literatuur zijn in het Engels, ook de werkgroepen als 

de tentamens zullen in het Engels worden afgenomen. We willen jullie zo goed mogelijk voorbereiden, 

daarom zullen we de samenvatting in Engels schrijven wat betreft uitleg van de stof. In het Nederlands 

zullen we jullie voorzien van tips en tricks waardoor je de stof nog beter gaat begrijpen.  

 

Het vak is anders dan de Nederlandse rechtenvakken. Dit komt omdat het Internationale Recht zich niet 

alleen in de Nederlandse nationale rechtsorde afspeelt. Je zal daarom bij dit vak ook eerst gaan leren hoe 

de internationale rechtsorde in elkaar steekt, op wat voor manier regels worden opgesteld, voor wie deze 

gelden en onder welke voorwaarden, op wat voor manier deze worden gehandhaafd, etc.  

 

Tip van BOEQ: De Nederlandse toelichting bij stof zal in een tekstvakje als deze worden opgenomen.  

 

Heel veel succes en plezier gewenst bij het doorgronden van dit vak. We kijken er naar uit om je op weg 

te helpen! 

 

P.S. De eerste week zal iets meer samenvatting zijn, en iets minder uitleg. Dit is voornamelijk omdat deze 

week vrij theoretisch van aard is. 

 

Liefs, 

 

Thijs 
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Onderwerp 1: What is International Law?   

Wat is internationaal recht?  

 

International law is concerned with the regulation of international relations. States are the primary subject 

of international law and are ultimately the ones who create international law. Without states, international 

law would hold no purpose. The main sources of international law are treaties and (international) 

customary law. 

 

1.1 Private vs. public international law 

A distinction can be made between public international law and private international law. Whereas public 

international law concerns the relationships between public persons or states, private international law 

concerns the relationships between private persons. 

 

International law’s relation with politics 

Furthermore it should be noted that a relation exists between international law and politics. International 

law is made by politicians, as they are the ones who negotiate treaties. Where politics, thus, determines the 

law, the law also determines politics. This notion applies to most types of law, but it applies more specific 

to international law.  

 

1.2 Sources of international law 

When interests of states collide, the legal solutions to arisen problems can be found in international law. 

When such a colliding interest arises between two or more States, international law can enter the picture 

in three ways.  

- Firstly, States can make treaties with one another to address issues; 

- Secondly, States can create customary international law (internationaal gewoonterecht) through 

practice;  

- And thirdly, the judgements of international courts can interpret the rules set out in treaties or can 

decide what is customary law and what not.  

 

Tip van BOEQ: 

Er zijn drie manieren waar internationaal recht tot herleid kan worden. Ten eerste kunnen landen regels 

opstellen en deze verpakken in verdragen. Regels kunnen ook ontstaan door gebruik en gewoonte. Ten 

derde kunnen regels worden herleid tot uitspraken van gezaghebbende internationale rechters.  

 

Onderwerp 2: History and development of international law  

Geschiedenis en ontwikkeling van internationaal recht 

 

International law – as we know it today – was invented in Europe. In the following paragraphs we will 

discuss how international law came into being. The development of international can be divided in 

particular time periods.  

 

2.1 Late Middle Ages 

In the late Middle Ages Europe was characterized by two things: (1) multiple levels of different allegiances 

and rights and obligations as well as (2) the universal political and religious forces. The Pope had quite 

some influence over various rulers who governed their territory, but also the networks of knights and 

merchants were of a transnational nature. Populations often felt closer to these communities than to their 

fellow nationals.  
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Natural law3 was in this time applied to individuals and the relations between them, but also to States as 

rulers were in fact also individuals and therefore subject to it. Next to natural law (jus naturale), there was 

jus gentium. This was considered to be the law of people or nations. This law was inferior to natural law 

and sometimes this law of nations was based on overarching principles of natural law. 

During colonialism natural law also came into the picture as an argument against colonialism. When the 

Spanish had conquered new areas in the ‘New World’, where the native Indian populations lived, some 

argued that these natives were part of the society of human race and that the acts of the Spanish were 

therefore subject natural law. This conquest could therefore not be justified by the notion of ‘discovery’ or 
by grant of the Pope. 

 

2.2 17th and 18th century 

It wasn’t until the 17th and 18th century that a more clear distinction between the jus naturales and jus 

gentium appeared – a modern international legal system began to take form. From this period of time 

international law was this way systemized. One of the leading figures in this development was Hugo 

Grotius4. He made major contributions to the development of international law and was instrumental in 

applying the natural law to the conduct of international relations and developing the law of nations to make 

it a practical tool for regulating a variety of areas of international relations.  

 

Peace of Westphalia 

The 1648 Peace of Westphalia, which had brought an end to the Thirty Years War, can be marked as the 

birth of the international legal system. With the peace treaties of Westphalia the major European powers 

wanted to create an international order derived from agreed rules and limits. The objective of these peace 

treaties was to reduce transnational forces, like empire and religion, and instead compartmentalize territory 

and individuals into sovereign states of equal importance. Because the state became the primary source of 

authority, the citizens gained an increasing sense of allegiance to their respective states of nationality. 

Westphalia was regarded as a key building block of international law.  

So – in short – the 1648 Peace of Westphalia formed a turning point in the development of international 

law because it founded the principle that sovereign states are the primary actors in the international system 

and that they all enjoy equal legal status as well as protection from outside intervention. From this moment 

on, the international society has been a society of individual sovereign states. 

 

2.3 The 19th century and the era of positivism 

This is regarded as the era of positivism. In this time the true source of law was not morality, but state will. 

Therefore, state consent was very important in this era. States could either express their will explicitly in 

the form of a treaty or implicitly by customary practices. The consensual theory entails that, unless a state 

has consented to be bound by a rule, no international legal obligation exists and the state is able to act as 

it pleases. This means that, as opposed to natural law, there is no universal legal system, but one that is 

fragmented and in which states are bound by different legal obligations.  

This was also a period in which the first multilateral treaties regulating armed conflicts were concluded 

and conventions on the conduct of war and establishment of a Permanent Court of Arbitration were 

adopted.  

 

2.4 The interwar period 

After World War I an organization was created called the League of Nations, which was tasked with 

maintaining world peace. The League did not prohibit war, but it tried to limit outbreaks by requiring states 

to submit potential destabilizing disputes to one of a number of settlement mechanisms and to withhold 

 

3 Het natuurrecht is het ‘hogere’ recht dat als het ware uit de natuur is ontstaan. Het is een universeel recht en geldt 
dus voor iedereen. Denk hiervoor terug aan Grondslag van Recht.  
4 Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot (in het Engels: ‘Grotius’).  
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from starting a war until a decision was made by that mechanism. A major achievement of the interwar 

period was the establishment of the Permanent Court of Justice (PJIC) in the Hague. This was the 

predecessor of the current International Court of Justice (ICJ).  

 

2.5 The period after the end of the Second World War 

The League of Nations was replaced by United Nations (UN), which was entrusted with the maintenance 

of international peace and security. The UN is built on the principles of Westphalia and is based on respect 

for the principle of equal rights and self-determination of peoples and on the sovereign equality of all its 

members. The founding treaty of the UN is the Charter of the United Nations. Among other things, the UN 

Charter brought about the following: 

- It banned the use of force; 

- It gave the Security Council the competence to maintain international peace and security and to 

authorize forceful measures; 

- It established the General Assembly where all members are represented and through which all 

states can express their concerns. The Assembly played an important role in a wide range of global 

interests, such as the decolonization process. It also contributed to the development of international 

law by establishing the International Law Commission (ILC), whose job was to promote 

progressive development of international law and its codification. 

- It replaced the PCIJ with the International Court of Justice replaced, which gained a more 

important role. 

- It brought forth several international organisation, including the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO). The members of NATO agree to offer each other mutual defence in the 

event of an attack by an external actor. 

 

The European Union (EU) formed another motivation for members to avoid large-scale conflicts. The EU 

expanded to what now stands at 28 Member States. The EU consists of important institutions: the European 

Council, the Council of the European Union, the European Parliament, the European Commission and the 

Court of Justice of the European Union.  

The Council of Europe was created to strengthen intergovernmental and inter-parliamentary cooperation. 

It later adopted the European Convention on Human Rights (ECHR). This remains the central instrument 

for the protection of human rights in Europe. This Convention established the European Court of Human 

Rights (ECtHR) in Strasbourg, which hears complaints from individual citizens and can make binding 

decisions.  

Important regional organizations, for instance in America and Africa, have also been created outside 

Europe.  

 

2.6 The present 

Most international institutions that we know today were established to create a world order based on 

Western values: open and free economic markets, increasing respect for individual rights and institutional 

cooperation. This liberal international order now, however, is now showing signs of break-up. As non-

Western countries, like China, are emerging, global shifts in economic power are taking place and the 

power and influence of the West is diminishing. Next to interstate competition, there also seem to be 

profound disagreements on important issues about the means whereby states pursue their interests. Think 

of Russia’s unlawful annexation of Crimea in 2014 or China’s policy of land-grab in the South China Sea. 

This makes it more difficult for states to reach agreements to create new legally binding global agreements 

on important issues. Instead, states decide to make less ambitious non-binding global political agreements 

or legally binding regional agreements with likeminded states.  

The extensive institutional cooperation in Europe is more frequently criticized. National policymakers can 

freely decide on increasingly fewer political issues. The loss of national sovereignty and allegations of 
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unjustified activism by the Court of Justice of the European Union (CJEU) have also caused more 

dissatisfaction. This was noticeable when the British people decided to leave the EU in June 2016. 

 

Source: International Law (2nd edition) , A. Henriksen (hereafter: International Law), p. 3-10. 

 

Tip van BOEQ: Dit onderwerp is niet het allerbelangrijkste, in de zin dat hier niet snel tentamenvragen 

over zullen verschijnen. Het loont wel om de geschiedenis tot je te nemen. Op deze manier kan je de positie 

van internationaal recht beter begrijpen, met name in relatie tot het Europees recht. Bepaalde begrippen in 

deze uiteenzetting zijn wel in het bijzonder belangrijk, zoals state consent. State consent ziet op vrijwillige 

goedkeuring/onderwerping aan internationale regels door staten. Dit vormt een hele belangrijke factor in 

de gebondenheid van landen aan internationaal recht. Onthoud dus dat het idee van ‘state consent’ 
onderdeel is van de geschiedenis van internationaal recht. Als je de geschiedenis in ogenschouw neemt 

dan zal het je opvallen dat de staten vaak het doel van samenwerking voor wederzijds voordeel als drijfveer 

hadden. Dit speelt nog steeds een rol. Landen geven iets van vrijheid op door zichzelf aan internationaal 

recht te binden, om hier op korte of lange termijn voordeel uit te halen.  

 

Onderwerp 3: The structures of international law 

Hoofdlijnen in het internationaal recht 

 

Because of the 1649 Peace of Westphalia the international society is a society of individual sovereign states 

of equal importance. This helps explain the primary purpose of international law. It is best to consider 

international law from the perspective of national law as something that foresees the lawyers’ need for 
legal rules and principles to complement those found in the national legal system. National law regulates 

disputes between citizens of a sovereign state or between the citizens and the state. However when the 

issue concerns the interest of more than one state, national law is not suitable for settling the dispute and 

one must find the answer in international law. So where national law falls short, international law enters 

the picture. International law therefore serves as a supplement to national law. It provides legal guidelines 

where national law falls short.  

 

There are two ways in which an issue becomes of interest to more than one state: 

1. The first way an issue becomes of interest to more than one state is when two or more states have 

a colliding interest in the substance of the issue. Such an issue could for example concern use of 

force, jurisdiction and immunity or the creation of a new independent state. The international 

character is derived from the ‘content’ of the matter.  

2. The second way an issue becomes of interest to more than one state is when involved states have 

agreed in a treaty to turn the issue into one of an international character. Think of international 

environmental law or international trade law. The international character in this case is derived 

from its form. 

Therefore, a matter may become an issue for international law either due to its content or due to its form. 

While the former is governed by the international law of coexistence, the latter is dealt with under the 

international law of cooperation. 

 

Tip van BOEQ: Het internationaal recht kan eigenlijk een rol gaan spelen om twee redenen. Ten eerste 

kan er iets gebeuren waar verschillende landen belangen bij hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om waar 

een landgrens ligt, of een burger uitgeleverd moet worden, etc. De inhoud van het onderwerp geeft het dan 

een internationaal karakter. Ten tweede kunnen landen een gemeenschappelijk doel hebben, waarbij ze 

kiezen voor gebruik van de vorm van internationaal recht om dit samen aan te pakken en voor de aanpak 

hiervan een verdrag te sluiten. Het internationaal recht kan aan de hand van deze redenen worden 

opgedeeld in: International law of coexistence en International law of cooperation.  
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International law of coexistence 

International law of coexistence or ‘general international law’ provides the legal answers to questions that 
are inherently of interest to more than one state and is required to separate the powers of the sovereign 

states and thereby uphold peaceful coexistence. Examples of topics where interests could collide are: 

delimitation of territory, the criteria for statehood and the recognition of new states and governments, 

jurisdiction and immunity, the use of force, the conduct of armed hostilities and neutrality in times of 

armed conflict. You would also find the fundamental principles of treaty law and the secondary legal 

principles on state responsibility.  

The international law of coexistence is focussed on the matter in which sovereign states interact with and 

between each other and is therefore primarily horizontal. You should know that international law of 

coexistence is not meant to bring sovereign states ‘closer together’. It merely seeks to ensure that states 
can pursue their different and separate interests without disrespecting the sovereignty and rights of different 

states.  

 

International law of cooperation 

The international law of cooperation provides the legal answers to issues that are not inherently of interest 

to two or more states, but that have nevertheless become a matter of international concern through the 

adoption of a treaty (treaties are international agreements governed by international law). Topics that were 

first only of national interest, later – after the Second World War – became part of a variety of ‘societal’ 
goals on an international level. As a consequence international law became concerned with the manner in 

which sovereign authority was exercised within individual states. Examples of topics covered by 

international cooperation law are: international human rights law, the majority of international 

environmental law and international economic law.  

The difference between the international law of coexistence and the international law of cooperation is that 

the latter is optional for sovereign states. This means that states themselves can decide whether they want 

to turn matters that were first governed by national law into a matter of international law. This explains 

why wider societal goals are more difficult to achieve with an international society. Tackling societal issues 

often requires legally binding agreements by states, something that is often hard to achieve.   

 

Source: International Law, p. 10-11. 

 

Onderwerp 4: The basis of international obligation 

De grondslag van een internationale verplichting 

 

For this course it is also important for you to understand why sovereign states can be bound by international 

legal obligations. How can a sovereign state be bound by international law? Is it not the case that a state 

can be either sovereign and not bound by international law, or bound by international law and not 

sovereign? The answer is no. International legal obligations should be seen as a logical consequence of 

sovereignty. There are multiple sovereign states, which justifies the existence of international law. Just like 

the liberty of individuals within a state must be limited in order to ensure liberty for all individuals, the 

same goes for sovereign states. For a peaceful coexistence of sovereign states, rules are needed that dictate 

how states may behave in their mutual relations.  

In practice, all states accept that they are bound by international law. They acknowledge that they are a 

member of a society of states and that they benefit from the rules required for maintaining peaceful 

coexistence within the society they form. 

 

Source: International Law, p. 12-13. 
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Tip van BOEQ: Dit is een heel belangrijk onderwerp. Er wordt gesproken dat gebondenheid aan 

internationaal recht het niet uitsluit dat een staat nog steeds autonoom is. Een staat kan zowel autonoom 

zijn als gebonden zijn aan internationaal recht. Het internationale recht is namelijk bindend, omdat de 

staten accepteren dat dit bindend is. Ze kiezen hier bewust voor, en zij kunnen hier ook voor kiezen want 

zij zijn soeverein (autonoom). Dit betekent dat de gebondenheid niet ten koste gaat van autonomie, maar 

juist een gevolg is hiervan. Het middel dat de staten aan elkaar verbind is daarom de acceptatie (consent) 

dat de regels bindend zijn.  

 

Onderwerp 5: The relationship between international law and national law 

De verhouding tussen internationaal en nationaal recht 

 

International law asserts its own supremacy over national law. A breach of international law could 

therefore not be justified by national law. How a state lives up to its international legal obligations is, 

however, in principle not governed by international law. States can usually decide for themselves how they 

will implement its international commitments. There are exceptions: in some cases states are obliged to 

implement certain EU regulations and directives in their domestic legal system in a specific manner. 

 

There are two ways in which international law is applied in national legal systems by the legislature and 

national courts: the monist approach and the dualist approach. 

 

Tip van BOEQ: Het onderscheid tussen een monistisch en een dualistisch systeem is ook aan bod 

gekomen bij Inleiding Staats- en Bestuursrecht. Voor een dualistische aanpak zal het nodig zijn dat een 

bekrachtigd verdrag ook wordt omgezet in nationaal recht. Nederland kent een gematigd monistisch 

systeem. Dit is te herleiden uit artikel 93 Grondwet. Hierin is namelijk opgenomen dat verdragen 

verbindend werken. Er is dus geen omzetting van de internationale regeling in de Nederlandse nodig. Dit 

geeft blijk van een monistisch systeem. Het is gematigd monistisch, in de zin dat het verdrag 

bekendgemaakt moet zijn om te kunnen verbinden.  

 

5.1 Monist approach 

With this approach the state has domestic law, which states that international law will have a direct effect 

in domestic law, once the state has ratified it at an earlier moment in time (= state has given its consent). 

Therefore no further action is needed after the ratification for the international to be directly incorporated. 

This approach is based on the idea of the international law and national law forming one single legal system 

or a set of mutually intertwined legal orders that are presumed to be coherent. This originates from what is 

called the ‘Grundnorm’ (Hans Kelsen). 

 

5.2 Dualist approach 

With this approach the international law won’t have direct effect in the national law once the state has 
ratified it (= given its consent). In addition, the international law has to be integrated in or transposed to 

national law in order to have effect. Therefore it has to be adopted by the parliament. This approach is 

based on the idea that international law and national law are two separate legal system that operate 

independently. 

 

Thus, to what extent international law is integrated into the national legal system depends on the state’s 
constitutional approach (monist or dualist). National courts, however, are more willing to apply customary 

international law directly in their legal systems than treaty-based norms. Treaties often govern issues that 

are not inherently of an international nature (read par. 3, ‘international law of cooperation’). Therefore 
these will not necessarily be applied in national law. National courts do apply international customary law 
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(read par. 3, ‘international law of coexistence’) and often see this as a law that stands ‘above’ domestic 
legislation.  

 

Treaties can be incorporated into the domestic legislation in two ways: by a short statute with the treaty as 

an annex (verwijzing) or through a more thorough reformulation and interpretation in new legislation or 

through an amendment of existing legislation (wetswijziging). 

 

Source: International Law, p. 12-13. 

 

Onderwerp 6: Differences between international and national law 

Verschillen tussen internationaal en nationaal recht 

There are several key differences between international law and national law: 

- The biggest difference between international law and national law is that international law is based 

on the consent of states. The states pledge that they will obey the rules that they made themselves. 

States can also decide not to give their consent when they don’t agree with the treaty. By doing so, 
the state would not become a member to that treaty and it would not have to obey its rules. In 

national law, on the other hand, law officials make the rules and the citizens must obey these rules, 

regardless of whether the citizens have given their consent. These law officials also make sure that 

citizens who don’t obey the law, will be punished for it. 
- Unlike in a domestic legal system, there is neither a legislative nor an executive branch in the 

international legal system. Similarly, although a number of international courts have been created 

over the years, there is no mandatory and well-established procedure for the settlement of legal 

disputes. In general, international law remains a decentralised legal system in which it is primarily 

up to the legal subjects themselves to create, interpret and enforce the law. There is no separation 

of powers, no trias politica. 

- International law is fragmented: separate legal norms and institutions have developed largely 

independently from one another, due to the existence of non-identical groupings of states and 

functional issues. National law is on the other hand way more structured in its legal order.  

- National law has a vertical effect (between states and its citizens), while international law has a 

horizontal effect (between states that are equal to each other). 

 

Source: International Law, p. 13-15. 

 

Tip van BOEQ: Het onderwerp van goedkeuring en ‘consent’ komt ook terug bij de verschillen tussen 
internationaal en nationaal recht. Nationaal recht wordt opgesteld door een overheid; de rechtssubjecten 

moeten dit opvolgen zonder ervoor te kunnen kiezen om zich bij bepaalde regels wel of niet aan te sluiten. 

Internationaal recht is gebouwd op wederzijdse acceptie en het zichzelf vrijwillig onderwerpen aan regels. 

Dit is het belangrijkste verschil. Er is geen overkoepelend orgaan dat bepaalt welk recht geldt tussen 

landen, dit doen de landen zelf. Ze hebben ook altijd nog een keuze om geen onderdeel uit te maken van 

een verdrag. Deze keuze hebben burgers in het nationaal recht niet.  

 

Onderwerp 7: The issue of enforcement of international law 

Het probleem van het handhaven van internationaal recht 

 

Unlike national legal systems, international legal systems lack police enforcement and a mandatory judicial 

system that can enforce the law. The way that complaints are being handled, on the other hand, has made 

significant progress since the Second World War. There are numerous courts and tribunals with 

competence to hear complaints and decide on disputes about alleged breaches of international law: the 

International Court of Justice (ICJ), Permanent Court of Arbitration (PCA), International Tribunal for the 
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Law of the Seas (ITLOS) and the Dispute Settlement Body (DSB). The UN also has a range of monitoring 

bodies and committees to deal with complaints relating to human rights law. In Europe the CJEU and the 

ECtHR decide on matters relating to breaches of treaties. 

As said before, international legal systems lack policing and actual enforcement of breaches of 

international law. The UN Security Council is able to enforce international law, but this is rare. In practice 

the Security Council is more concerned with political and strategic consideration than with the law. If the 

Council does decide to take action, it has a wide range of options available to it. It (in the worst case) even 

has the competence to authorize use of force in order to uphold peace and security. The Council can also 

impose a variety of forms of sanctions or organize peacekeeping operations to uphold peace and security.  

Next to the UN, there are also regional organizations that help enforce international law. The EU, for 

instance, has created an elaborate system for enforcing breaches of EU law.  

In most cases, however, an aggrieved state will have to help itself and take its own measures. A state can, 

for example, respond to another state’s breach by choosing to breach its international legal obligations 
towards that state as well. According to the principles of state responsibility (zie week 5) this could be a 

proportionate and non-forceful countermeasure. Another option for the aggrieved state is to take measures 

of retorsion (vergeldingsmaatregel). Examples are halting foreign aid, suspending trade, or cancelling state 

visits.  

Generally, states will honour their legal obligations towards each other. The states are all aware of the long 

term benefits to everyone of a well-functioning international legal system where promises are kept and 

agreements are honoured. Next to this, states care about their reputation and want to be seen as respectable 

and law-abiding members of the international society. Lastly, states can only enjoy the benefits of an 

organization if they abide by the established norms, practices and institutions.  

 

Source: International Law, p. 15-17. 

 

Tip van BOEQ: Het internationaal recht kent niet dezelfde sterkte handhavingssystematiek zoals het 

nationale recht (Politie, bestuurssancties, rechters). Het internationale recht kan daarom ook minder goed 

worden gehandhaafd. Er bestaan echter wel internationale rechters die ontvankelijk zijn voor klachten. 

Daarnaast worden de internationale verplichtingen door staten jegens elkaar over het algemeen nageleefd 

door de lange-termijnvoordelen en het belang van reputatie.  
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Week 1 bevat geen verplicht voorgeschreven jurisprudentie. 



BOEQ Voorbeeldsamenvatting week 2 | Public International Law (2021-2022) 

42 

Week 2 – Sources of International Law 
 

Literature 

Hendriksen 

• Chapter 2 & 3  

 

Case law 

• ICJ, North Sea Continental Shelf cases.  
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Introduction 

 

Where national law falls short, international law enters the picture. This week the sources of international 

law will be discussed. Finding answers to legal questions in international law can be more difficult than in 

national law as in international law there is a lack of a universal legislature and a system of courts with 

compulsory jurisdiction. Next to that, since international law is a decentralized legal system, legal 

obligations may derive from more than one particular source. 

 

The International Court of Justice (hereafter: ICJ) has emphasized several times that there is a difference 

between law and politics. It decided in the case of South West Africa that humanitarian considerations are 

not sufficient to generate legal rights and obligations. The Court is a court of law and can only take account 

of moral principles if these are sufficiently expressed in legal form.  

 

The legal sources are tied to the basis and structure of international law, discussed in week 1 of this course. 

According to art. 38 of the ICJ Statute the modern theory of sources is based on the positivist theory. 

Positivists consider all international obligations to be derived from the consent of the states: whether 

expressed explicitly in a treaty or more tacitly in an international custom that is accepted as law or in a 

general principle that is already recognized by states. You cannot, however, assume that states can only be 

bound to obligations they have consented to. States are always bound by those behavioural rules that are 

required for the maintenance of peaceful coexistence in the society of which they form part. 

 

The terms mentioned above might seem a bit abstract to you now. In the following sections we will explain 

the different sources of international law as laid down in art. 38 of the ICJ Statute: treaties, customary 

international law and general principles of international law. After that we will elaborate on the hierarchy 

of sources and the law of treaties, which is laid down in the 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties. We advise you to immediately highlight the mentioned treaty provisions. This way you will get 

a better understanding of this week’s study material.  
 

Tip van BOEQ: Deze week zullen de bronnen van het internationaal recht worden besproken. Het zoeken 

van juridische regels die van toepassing zijn, is lastiger dan in het nationale recht. Art. 38 van de statuten 

van de ICJ bevat een lijst van geldende bronnen in internationaal recht. Dit zijn: verdragen, internationaal 

gewoonterecht en algemene beginselen van internationaal recht.  

 

Source: International Law (2nd edition) , A. Henriksen (hereafter: International Law), p. 21-22. 

 

Onderwerp 1: Sources of international law 

Bronnen van internationaal recht 

 

The three main sources can be found in art. 38 of the ICJ Statute. 

 

Article 38 ICJ Statute 

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply: 

a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the 

contesting states; 

b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; 

c. the general principles of law recognized by civilized nations; 
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There is no formal hierarchy between treaty law, customary law and general principles. Each source does, 

however, have certain pros and cons: 

- Treaties: the content is precisely determinable, easy to find, difficult to amend and binding only to 

States party to it. 

- Customary law: this is flexible, can adapt to changing circumstances, is generally binding on all States, 

is vague and its existence is hard to prove. 

- General principles: these are vague, its existence is hard to prove and it is meant to serve as a gap-filler 

(in case no legal answer can be found in treaties or customary law). 

 

In the following paragraphs we will further elaborate on these three main sources of international law.  

 

Tip van BOEQ: ‘conventions’ en ‘treaties’ kunnen door elkaar worden gebruikt. Met beide termen wordt 

verwezen naar ‘verdragen’.  
 

1.1 International conventions 

This is referred to as ‘treaties’ of which the definition can be found in art. 2 (1) (a) of the 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties.  

 

Art. 2 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 

“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by 
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and 

whatever its particular designation; 

 

This is the most direct and formal way for states to create rights and obligations under international law. 

The legal basis of treaty-based obligations is state consent and therefore a treaty only creates legal 

obligations for the consenting states. The effect of treaties is based on the principle pacta sunt servanda, 

which means that states are bound to honour their treaty-based obligations.  

 

Tip van BOEQ: Verdragen zijn bindend omdat men ervan uit mag gaan dat gemaakte afspraken worden 

nageleefd: pacta sunt servanda.  

 

1.1.1 Types of treaties 

Treaties come in many forms. Treaties concluded by two states are called bilateral treaties. These type of 

treaties govern a particular issue of mutual interest. Treaties between larger groups of states are called 

multilateral treaties. They often have general application and possess ‘law-making’ features. Treaties that 
establish an international organization are called constituent treaties. When a state becomes a party of a 

constituent treaty it consents to be bound by any subsequent legal instruments adopted pursuant thereto. 

An example: a state becomes a party of The Charter of the United Nations, which gives the Security 

Council the competence to adopt resolutions binding on all members of the UN. 

 

Furthermore, a distinction can be made between law making treaties and contractual treaties. Whereas law 

making treaties are prepared by the International Law Commission, contractual treaties are made by two 

(or more) states that want to regulate particular issues of interests that are only relevant to these involved 

states. The latter therefore requires state consent. 

 

Source: International Law, p. 23-24. 
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1.2 International customary law 

International customary law is an important source as many well-known legal principles and rules are 

derived from common usage and interstate practice. Customary law is based on the everyday interaction 

of states and therefore has the ability to adapt to changing circumstances. Customary law can be quite 

controversial and complex. 

 

International customary law is, as opposes to a habit, motivated by a sense of legal obligation. For 

customary law to be present, two elements have to be established: 

a. State practice (objective element) 

This requires consistent repetition of a certain behaviour. 

b. An opinio juris (subjective element) 

The States must accept the behaviour as being legally binding. 

 

One of the challenges is to identify when (custom) behaviour ceases to be optional and becomes legally 

required.  

 

A customary rule in principle binds all states, including states that have not taken part in the formation of 

the practice. Customary legal norms, however, do not have to be universal in scope. It can also develop 

regionally between a particular group of states.  

 

Source: International Law, p. 24-25. 

 

Tip van BOEQ: Gewoonterecht kan een bron zijn in het kader van internationaal recht. Hiervoor moet er 

in beginsel aan twee aparte voorwaarden allebei worden voldaan. Ten eerste moet een bepaalde gedraging 

in de praktijk ook daadwerkelijk een gewoonte zijn: state practice. Ten tweede moet deze gewoonte ook 

een bepaalde juridische lading hebben. Deze gewoonte moet worden ervaren als een juridische regel. Het 

eerste is objectief waar te nemen. Er kan feitelijk worden gekeken of iets wel of niet gebeurt. Het tweede 

betreft een subjectieve voorwaarde en zal beargumenteerd moeten worden. Hieronder behandelen we beide 

elementen apart, zodat je op een tentamen handvatten hebt om deze elementen uit te werken.  

 

1.2.1 State practice (the objective element) 

State practice requires a consistent repetition of a particular behaviour, meaning that for a considerable 

period of time states have acted in a certain (similar) manner when confronted with the same facts. All 

state acts can be taken into consideration: physical acts, like military operations, as well as verbal acts, 

which are publicly announced, like political statements. 

 

State practice can be divided into three elements: consistency, duration and generality.  

a. Consistency 

This element requires that the state practice is considered to be reasonably uniform. It must be 

consistent and uniform. Complete consistency is, however, not required. If the conduct of the state is 

generally consistent with the rule, and inconsistent conduct is considered to be a breach of that rule 

rather than an indication of a new rule, that conduct may suffice. Thus, minor deviations from a 

collectively uniformity may be acceptable. The Court has decided this in the Nicaragua case. 

b. Duration 

Consistency and generality weigh heavier than the duration. Generally state practice evolves slowly 

and gradually over time, often through years of repeated behaviour, but the formation of a new 

customary rule can also happen in a short period of time. The ICJ had decided this in the North Sea 

Continental Shelf Cases. 

c. Generality 
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This element relates to the question of how widespread participation in the practice must be. While 

unanimity is not required, practice should include the majority of the states. The ICJ stated in the North 

Sea Continental Shelf Cases that the practice by states ‘whose interests are specially affected’ is 
particularly relevant. Thus, it should not only be determined how many states participate in a practice, 

but also which states.  

A state may avoid being bound by an emerging customary rule by persistently objecting to the practice. 

It is therefore not necessary for the formation of a new customary rule to wait for the acceptance of all 

states. Note that such an objection is only possible in relation to new and emerging customary rules 

and not in relation to customary rules that already have come into existence. Objection is also not 

possible when it concerns a peremptory norm/jus cogens. These are norms that are considered to be of 

superior value than other norms. According to art. 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 

(hereafter: VCLT) a jus cogens norm is one that is ‘accepted and recognized by the international 
community of states as a whole as a norm from which no derogation (afwijking) is permitted and which 

can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.’ 
In the Asylum Case a persistent objection and therefore a lack of consistent practice of the rule has led 

to the Court’s conclusion that no customary rule could be invoked.  
 

Tip van BOEQ: Het noemen van de jus cogens (ook wel: peremptory) norm lijkt ‘maar’ een detail, maar 
dat is het absoluut niet. Het is belangrijk, omdat het in principe alle bestaande regels van het internationaal 

doorkruist. Het gaat hierbij om normen die dusdanig belangrijk zijn dat zij gelden voor alle staten. Deze 

regel is dus niet afhankelijk van state consent. Jus cogens normen zijn bijvoorbeeld normen die genocide, 

slavernij en marteling verbieden. ‘Normale regels’ van gewoonterecht gelden in beginsel voor alle staten, 

maar het is hierbij mogelijk dat een staat zich consequent tegen de regel verzet, waardoor deze niet geldt 

voor deze staat (zie Henriksen p. 28 linksbovenaan).    

 

Source: International Law, p. 25-26. 

 

1.2.2 Opinio Juris (subjective requirement) 

State practice can only create a legally binding custom when it is accepted as a law (requirement of opinio 

juris sive necessitates), meaning that the state practice is motivated by a sense of legal obligation. When a 

state participates in a practice, it should believe that it is legally required. This requirement of opinio juris 

can sometimes be controversial and difficult to determine. 

 

The mere existence of sufficient general and representative state practice (the objective requirement) is 

usually sufficient to create a binding custom. Evidence of opinio juris is usually only looked for if there is 

reason to believe that particular behaviour stems from non-legal motivations. If no state practice exists, it 

is, on the other hand, hard to believe that a state that initiates a new practice truly beliefs that it is legally 

required. Thus, a distinction can be made between behaviour at a time when a particular rule begins to be 

formed (where opinio juris cannot be a requirement) and behaviour at a time when it has already been 

established (where opinio juris is believed to exist). 

 

So when is the subjective requirement of opinio juris relevant? It is relevant where circumstances indicate 

that a given practice stems from motivations that are unrelated to law or ‘extra-legal’ factors. For example 
when a state practice is much influenced by considerations of political expediency, like in the Asylum Case, 

or when a state practice is motivated by good-neighbour relations rather than that the practice was accepted 

as law. 

 

The subjective element is important when a state breaches an existing customary rule. Whether or not it 

will lead to a new custom, will very much depend on the justification by that state. But as long as the opinio 
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juris exists, it will be very difficult for states that breach a customary rule to justify that breach (Nicaragua 

Case). 

 

Source: International Law, p. 26-28. 

 

Tip van BOEQ: Volgens Henriksen is het vaststellen dat state practice bestaat over het algemeen genoeg 

om over bindend gewoonterecht te spreken. Hiervoor wordt de International Law Associtation aangehaald. 

Opinio juris kan wel worden gebruikt om te controleren of een bepaalde gewoonte niet voortvloeit uit niet 

juridische motieven. Daarnaast wordt in Henriksen een onderscheid gemaakt tussen twee situaties. Of er 

is al state practice, in dat geval kan opinio juris worden aangenomen. Dit kan niet als er (nog) geen staande 

state practice is, er mag dan worden aangenomen dat opinio juris nog niet nodig is.  

 

Naar onze mening is het gemaakte onderscheid in Henriksen enorm in detail en voelt deze niet logisch aan. 

We raden je aan om dit door te lezen, maar hier niet te lang in te blijven hangen.  

 

1.2.3 The relationship between customary and treaty law 

When treaty law codifies customary international law, the parties to the treaty will be bound by both, while 

non-parties are only bound by customary international law. In the North Sea Continental Cases (zie 

arrestanalyses week 2) the Court states that articles in a convention can be “regarded as reflecting, or as 

crystallizing, received or at least emergent rules of customary international law”. Thus, the three types 

of relationships that treaty-law and customary law can have are: 

- Treaty reflecting or codifying pre-existing custom  

The Nicaragua case proves that this is possible. In this case, the Charter of the United Nations could 

not be applied due to judicial reasons. Still the customary law, which is identical to the treaty law (UN 

Charter) could be applied. This means that customary law continues to exist after codification. 

- Treaty crystallizing emerging rules of custom 

- Treaty generating new custom after its entry into force, when accompanied by consistent State 

practice 

A customary law can only be derived from a treaty, when state practice can be established. This 

includes the States that are no party to the treaty. The Court requires the following from this state 

practice: “State practice, including that of States whose interests are specially affected, should have 

been both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked.” (para. 74) 
 

When the content of a treaty-based and a custom-based obligation is identical, the two sources will 

complement and reinforce each other. But it is also possible that the content is not exactly identical, which 

could lead to a potential conflict. Such a conflict can be avoided through interpretation, but when that is 

not possible the question arises which source should prevail. When it concerns a peremptory norm or jus 

cogens, that norm would prevail. In other situations treaty-law would normally prevail over customary 

law. It is, however, possible that the customary rule came into being after the treaty-based rule. In many 

cases the rule that was formed later (lex posterior) would prevail. It could be decided that the new 

customary rule modifies the content of the treaty-based rule. Lastly, if there would be a conflict between a 

norm of a general nature and one of a more detailed nature, the latter would prevail (lex specialis).   

 

Source: International Law, p. 28. 

 

Tip van BOEQ: In dit stuk wordt voor de verhouding tussen gewoonterecht en verdragen drie mogelijke 

scenario’s geschetst.  
1. De gewoonte bestond al, maar het verdrag heeft deze gewoonte vastgelegd.  
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2. De gewoonte was opkomend en begon te ontstaan, gedurende dit proces is het vastgelegd in een 

verdrag.  

3. Na het in werking treden van een verdrag ontstaat, voortvloeiend uit dit verdrag, nieuw gewoonterecht  

 

1.3 General principles of law 

This source is used when the Court is unable to find an answer in international conventions or international 

customary law. This way completeness of the legal order is ensured. These principles must be common to 

all legal orders or be unique to international law (these are often derived from more specific rules).  

 

The most relevant general principle is equity. Principles of equity are a part of international law that, 

according to the PCIJ (old ICJ), should be applied. Equity has often played a role in cases concerning 

maritime delimitations. According to the Court, it relies on equity as a logical and integral part of the 

application of law and only as a mean to influence the application of substantive legal rules.  

 

BOEQ: Equity houdt ‘gelijkheid’ in. Dit speelt in het bijzonder een rol bij het verdelen van de zee over de 

landen (maritime delimitations).  

 

Another general principle is good faith. This prescribes that states must act honestly in the fulfilment of 

their international obligations (see Nuclear Test Cases). 

The previously mentioned pacta sunt servanda is a general principle as well. According to this principle 

all international agreements are binding.  

 

Source: International Law, p. 29-30. 

 

1.4 Other sources? 

 

1.4.1 ICJ Cases 

Article 38 ICJ Statute 

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 

submitted to it, shall apply: 

(…) 
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified 

publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. 

 

Article 59 ICJ Statute 

The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular 

case. 

 

As stated in art. 38 (1) (d) of the ICJ Statute, judicial decisions are a subsidiary source of law. Art. 59 of 

the ICJ Statute clearly states that the decisions of the ICJ are not binding, except to the parties of the 

dispute. These decisions are however regarded as highly authoritative. 

 

Tip van BOEQ: De uitspraken van de ICJ hebben formeel gezien geen algemene binding. Een staat kan 

daarom niet ‘strafbaar’ in strijd handelen met een uitspraak van de ICJ, als deze niet betrokken was bij de 
uitspraak. De uitspraken worden wel als heel belangrijk beschouwd voor de interpretatie van bestaande 

regels. Regels die mogelijk wel gelden voor een lidstaat, omdat zich verbonden heeft aan deze regels 

(consent).  

 

1.4.2 Scholarly contributions 
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Art. 38 (1) (d) of the ICJ Statute also mentions ‘the teachings of the most highly qualified publicists of the 

various nations’ as subsidiary source of law. Scholarly contributions are the least important. Although 

great thinkers and writers have influenced the developments of international law, academics today play a 

much less significant role. Some find it unacceptable to give an individual this kind of power and therefore 

do not regard it as a source of law. 

 

1.4.3 ILC  

The contributions of the International Law Commission (ILC) do play a special role in international law. 

ILC’s primary purpose is to promote the progressive development of international law and its codification. 
The composition of ILC Is intended to represent all principal legal systems of the world and the members 

sit in their individual capacities. The ILC has been instrumental in the adoption of important treaties, as it 

has the competence to select topics and make proposals for draft conventions and codifications. 

 

1.4.4. Unilateral statements 

Unilateral statements can legally bind a state as well. This is a statement made by a state representative. 

There are no requirements of form and both oral and written statements may qualify. It is, however, still 

difficult to determine whether or not a particular statement has created a legal obligation. The text of the 

declaration, together with the context and the circumstances in which it was formulated, must be taken into 

consideration. A unilateral statement should only be considered binding if it is stated in clear and specific 

terms. According to the ICJ in the Nuclear Tests Cases a ‘restrictive interpretation’ is called for when states 
make ‘statements by which their freedom of action is to be limited’. 
 

1.4.5 Soft Law 

Lastly, soft law is worth mentioning as well. Although soft law instruments are not in themselves legally 

binding under international law and do not constitute independent sources of law, they can be legally 

relevant.  

As opposed to hard law, soft law instruments are legally non-binding instruments that later on might 

become a source of international law by way of concluding a treaty or through custom. Therefore, soft law 

documents can serve as evidence of state practice or opinio juris and on that basis become relevant to the 

creation of (binding) international law.  

 

Source: International Law, p. 30-33. 

 

Onderwerp 2: Hierarchy of sources 

Rangorde van geldende normen 

 

All legal systems have norms that are considered to be of greater importance than others and international 

law is no exception. In international law the following hierarchy of legal norms applies:  

 

1. Peremptory norms/Jus Cogens 

The definition can be found in art. 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. It states that 

jus cogens or peremptory norms are norms ‘accepted and recognized by the international community 
of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only 

by a subsequent norm of general international law having the same character.’  
According to this article a treaty is void if it conflicts with a peremptory norm of general international 

law. Thus, peremptory norms should prevail over all other norms. 

2. Obligations erga omnes 

Such obligations are normatively superior because they are not merely owed to a state, but to the 

international community as a whole. These are therefore referred to as ‘communitarian norms’. This 
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norm or obligation can be invoked by any state, not just by the state that would benefit from the 

obligation.  

Although there is an overlap between jus cogens and erga omnes, it should be noted that they serve a 

different purpose. Whereas jus cogens refers to substantive obligations that cannot be derogated from, 

erga omnes is a procedural designation of a set of obligations that all states can invoke.  

3. Obligations under The Charter of the United Nations 

Art. 103 of the UN Charter states that the obligations under the UN Charter prevail if it would conflict 

with any other international agreement. Several judges have, however, decided that norms of a jus 

cogens should still prevail. 

4. Other norms 

 

Source: International Law, p. 34-38. 

 

Onderwerp 3: Law of treaties 

Het recht dat het opstellen, vaststellen en werken van verdragen tussen staten regelt 

 

Just like other societies, the society of states needs rules that govern the agreements entered into by its 

legal subjects. There needs to be clarity about how states should apply and interpret agreements. The 

primary rules in the law of treaties can be found in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

(hereafter: VCLT). Since the VCLT seeks to codify customary international law, it generally reflects 

customary international law. Furthermore, the VCLT applies to all types of written treaties between states. 

Be aware that the VCLT does not apply to treaties between states and international organizations. The 

Vienna Convention on the Law of Treaties between International Organizations or between States and 

International Organizations covers this.  

 

Source: International Law, p. 40-41 and 45. 

 

3.1 A treaty as a concept under international law 

A treaty is an international agreement governed by international law concluded by two or more 

international subjects with treaty-making capacity. When states adopt a treaty, that reflects a will among 

two or more international subjects to apply international law as a means of regulating their interests. 

The legal basis of a treaty obligation is state consent. Sovereign states can choose themselves to enter into 

a legally binding agreement. A treaty only creates legally binding obligations for the parties involved (see 

art. 34 VCLT). Here, the principle of pacta sunt servanda comes into the picture again: states are bound to 

honour their treaty-based obligations. The principle of good faith plays a role as well. These general 

principles can be found in art. 26 VCLT, which states that a treaty in force ‘is binding upon the parties to 
it and must be performed by them in good faith.’ Even when a treaty-based obligation is in conflict with 

its national law, international law would still prevail (art. 27 VCLT). 

The fact that the VCLT only applies to written treaties between states, does not affect the legal force of 

other (oral) agreements. Any instrument that testifies to an intention to create rights and obligations under 

international law, is a treaty. It is not always clear whether an agreement was intended to be legally binding. 

Both the terminology and the form of the instrument may help determine the state’s intention.  
 

Source: International Law, p. 41-42. 

 

3.2 The authority to conclude a treaty 

All states have the legal capacity to conclude treaties, but not all state representatives are considered 

competent to conclude a treaty on behalf of a state. Art. 7 VCLT refers to the concept of ‘full powers’. 
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This is a document that authorizes a state representative to negotiate and conclude a treaty on behalf of the 

state. 

 

Article 7 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  

Full powers 

1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a 

treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: 

(a) he produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice of the States concerned or from 

other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such 

purposes and to dispense with full powers. 

2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as 

representing their State: 

(a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing 

all acts relating to the conclusion of a treaty; (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting 

the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited; (c) 

representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or 

one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ. 

 

Art. 46 (1) VCLT states that a state may not claim that its consent to be bound by a treaty has been 

expressed in violation of its national law in order to invalidate its consent. This is only possible if the 

violation of national law was manifest (very clear) and concerned with a national rule of fundamental 

importance. It should be objectively evident to any state conducting itself in the matter in accordance with 

normal practice and good faith (art. 46 (2) VCLT)). If a person that does not have the competence to 

conclude a treaty, has nevertheless done so, and the state in question appears to treat that consent as 

effective (by, for instance, invoking a provision of that treaty), it can thereby still establish its consent to 

be bound. 

 

Source: International Law, p. 43-44. 

 

Tip van BOEQ: Staten kunnen niet zelfstandig handelen, hiervoor zijn acties van één of meer natuurlijke 

personen nodig. Een verdrag is een soort overeenkomst tussen twee of meer landen. Dit blok gaat over wie 

bevoegd zijn om verdragen af te sluiten, hetgeen wordt geregeld in art. 7 VCLT. Dit artikel maakt een 

onderscheid tussen hoofdregel en uitzondering. In beginsel heeft een ieder die een staat wil hiervoor 

autoriteit nodig krachtens volmacht (full powers). Er zijn drie categorieën waarin full powers (soms) niet 

nodig zijn.  

a. Dit zijn in ieder geval staatshoofden, ministers van buitenlandse zaken; en  

b. eindverantwoordelijke diplomaten, mits zij een verdrag afstemmen waarvoor zij zijn ingezet; en 

c. erkende afgevaardigden die onderdeel uitmaken van een internationale organisatie of haar organen, 

mits zij een verdrag afstemmen die verband houdt met die organisatie.  

 

De laatste twee categorieën (b en c) kunnen een staat alleen binden als het gaat om het aannemen van de 

tekst van een verdrag. Voor categorie a zijn full powers nooit nodig om te handelen namens een land.  

 

3.3 Consent to be bound 

 

Article 11 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  

Means of expressing consent to be bound by a treaty 

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of 
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instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if 

so agreed. 

 

According to art. 11 VCLT a state can express its consent to be bound by a treaty by a signature, an 

exchange of the instruments, ratification, acceptance, approval or accession or ‘by any other means if so 

agreed’.  
 

Modes of consent 

- (definitive) signature (art. 12 VCLT) 

- Ratification (art. 14 VCLT) 

In some cases, consent to be bound not only requires a signature, but also a subsequent 

confirmation by the state that it intends to be bound by the treaty. It is a formality (in addition to 

the signature) for which the permission of the parliament to become party to a treaty is required. 

Ratification is required if: 

(a) It is specified in the treaty itself; 

(b) It is otherwise established that the negotiating parties agreed that it was possible; 

(c) The representative who signed the treaty did so subject to ratification; or 

(d) It appeared from the full powers of the representative or it was expressed during the 

negotiation that that was the intention of the state. 

If it is not specified or otherwise manifest that ratification is required, you can assume that it is not 

required.  

- Accession (art. 15 VCLT) 

This is used when the State that becomes a party to a treaty, did not participate in the negotiations 

that have led to the text of the treaty. The State became involved in a later stage. Accession is 

possible in the following circumstances: 

(a) If the treaty provides for it; 

(b) If it is otherwise established that the negotiating parties were agreed that it should be possible; 

or 

(c) If all the parties have subsequently agreed that a state may express its consent by such means. 

 

Accession is primarily used for multilateral treaties, such as human right conventions, that gradually seek 

to expand the number of participating states.  

 

Source: International Law, p. 45-46. 

 

Tip van BOEQ: Art. 7 VCLT ziet op de formele handeling: wie handelt er namens de staat? Dit haalt niet 

weg dat een staat ook blijk moet geven van consent om zich te binden tot het verdrag. Dit wordt namelijk 

geregeld in art. 11 VCLT. In de hoofdregel is een ondertekening goed genoeg. In sommige gevallen is er 

echter meer nodig, het verdrag moet dan ook nog erkend worden. Dit is vaak een politieke aangelegenheid 

(zo kan vereist zijn dat het verdrag erkent wordt door de volksvertegenwoordiging). Het is ook mogelijk 

dat een staat zich later bij een verdrag voegt. Dit noemen we accession.  

 

3.4 Applying the VCLT 

The law of treaties is used to solve issues or answer questions surrounding the use of treaties. Before you 

apply the Vienna Convention on the Law of Treaties, which is a lex generalis, you should always first 

see if there is a more specific treaty applicable in your case (lex specialis).  

 

Asides from the two topics we already discussed, the VCLT arranges the following:  

3.4.1. Entry into force 
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When a state has given its consent to be bound by a treaty, it has shown its intention. In practice, however, 

the state is not legally bound by the treaty until it enters into force. Art. 24 VCLT decides that a treaty 

enters into force ‘in such manner and upon such date as it may provide or as negotiating states may agree’. 
Thus, when the initial intention to be bound by a treaty has been expressed, a subsequent confirmation is 

needed for the treaty to enter into force. This can mean that in case of a bilateral agreement, both parties 

sign the agreement. Or in case of a multilateral agreement, that the consent of all negotiating states must 

be established (which could take years).  

When a treaty has not yet entered into force, there is no legal obligation for the contracting states, but good 

faith still requires that states are not free to act as they please in the interim period (when a state has given 

its consent to be bound or expressed an initial intention to be bound, but still needs to give subsequent 

confirmation). According to art. 18 VCLT states should refrain from acts which would ‘defeat the object 
and purpose’ of the treaty when (a) it has signed the treaty but not yet ratified it, until it has made its 

intention clear not to become a party to the treaty; or (b) it has expressed its consent to be bound by the 

treaty, pending the entry into force.  

 

3.4.2. Validity  

Most of the grounds for invalidity in the VCLT relate to defects in the consent given by a state. You can 

find these rules in art. 46-53 and 64 VCLT. These provisions illustrate that it is very difficult to successfully 

claim the invalidity of a given consent. We suggest that you take a look at these provisions to get an idea 

of what possible grounds for invalidity exist.   

 

3.4.3. Giving consent 

The modes of consent have been discussed under 3.3. 

 

3.4.4. Reservations 

It is possible for states to become a part of a treaty, while excluding the legal effect of a specific provision 

in that treaty. This is called a reservation. A reservation modifies one or more treaty obligations. A 

reservation is not the same as an interpretative declaration, which only seeks to specify or clarify a 

provision, not modify it.  

 

Art. 19 VCLT gives three circumstances in which reservations are not allowed: (a) if the treaty expressly 

states that reservations are not permitted (b) if the treaty provides that only certain reservations can be 

made (c) and if the reservation violates the object and purpose of the treaty. The last one can be determined 

by looking at the title and preamble of the treaty.  

 

Art. 20 and 21 VCLT lay down rules regarding the acceptance or objection to reservations and the legal 

effect of reservations. The main rule is that a reservation will not become effective in relation to another 

contracting state unless that state has accepted it. A reservation can be accepted explicitly or implicitly. If 

a state has not objected within 12 months the reservation will be deemed implicitly accepted. Acceptance 

will not be necessary if the reservation was already authorized by the treaty.  

 

A state can respond in three manners to a reservation made by another state: 

1) Accept the reservation. This will mean the provision will apply between those states with the 

reservation.  

2) Object to the reservation and express that because of that the treaty will not enter into force between 

those states.  

3) Object to the reservation but refrain from expressing that this means the treaty will not enter into force 

between the two states.  
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Example 

Imagine a treaty provision which states that states are not allowed to fish on Sundays between states A, B 

and C. C would like to modify that provision to make it states C is allowed to fish on Sundays but only till 

11 AM. B accepts that reservation. A does not, A objects to the reservation and expresses that the treaty 

will not enter into force. This will mean that the following rules apply between the states:  

A – B => Both parties are not allowed to fish on Sundays 

A – C => No rules apply between these states, C made a reservation which wasn’t accepted by A. This 
means neither parties are bound.  

C – B => A reservation does not apply inter sé, so the reservation made by A will not modify the provisions 

between C and B.  

 

3.4.5. Interpretation 

Articles 31-33 VCLT govern the interpretation of all types of treaties. Art. 31 VCLT decides that the 

ordinary meaning of words should be interpreted in their context and in the light of the treaty’s object and 

purpose.  

 

3.4.6. Ending of a treaty 

Treaties can appear to be invalid from the start due to for example an error, fraud, corruption, coercion or 

violation of peremptory norms. A treaty can also be valid at first, but still be terminated or suspended later 

on. A party to a treaty can also withdraw from it. 

 

Termination of treaties / withdrawal of a party / suspension of operation of treaty 

Termination of a treaty can happen in different ways: 

o Art. 54 VCLT states that termination of a treaty or withdrawal of a party may take place (a) in 

conformity with the provisions of the treaty or (b) with the consent of all state parties.  

o Art. 57 VCLT states that suspension of the operation of a treaty may take place (a) in conformity with 

the provisions of the treaty or (b) with the consent of all state parties.  

o Art. 56 VCLT states that a party may denounce or withdraw from a treaty (a) if it is established that it 

was the intention of the parties to admit such a possibility or (b) if it is implied by the nature of the 

treaty. 

o States can also unilaterally end a treaty: 

▪ Material breach (art. 60 VCLT) 

If one state breaches a provision in a treaty, that could cause other States to decide to end their 

obligation to that provision as well. 

▪ Termination by supervening events (art. 61 (1) VCLT) 

Later events can make that a treaty is no longer relevant.  

▪ Fundamental change of circumstances (art. 62 VCLT) 

Circumstances have changed to such a dramatic point that the States would no longer be bound by 

the treaty. The ICJ however does not easily agree with this escape (to prevent misuse). 

 

Source: International Law, p. 46-57. 

 

Tip van BOEQ: Deze laatste onderwerpen zijn bijzonder relevant. Deze laten zich namelijk het 

makkelijkst toetsen in een casus (op een tentamen). Weet dat het VCLT regels schept over welke regels 

gelden voor de werking van verdragen. Neem deze onderwerpen en de genoemde VCLT artikelen daarom 

zorgvuldig door. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een casusvraag te krijgen over wat er gebeurt als een 

staat een reservation maakt bij het sluiten van een verdrag. Art. 19 VCLT bepaalt dat dit niet altijd mogelijk 

is en beschrijft hiervoor drie situaties waarin dat niet mogelijk is.  
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ICJ North Sea Continental Shelf Case 

 

Topic: Denmark and the Netherlands disagreed with Germany on the division of the continental shelf in 

the North Sea. This dispute concerns the question whether or not customary law can be derived from a 

treaty. The ICJ considers the elements necessary to conclude a rule is a part of customary law.  

Parties: Denmark and the Netherlands v. Germany 

Germany: Germany argued that each State should be given an equal share of the shelf.  

Denmark and the Netherlands: These States argued that the rule of equidistance should be applied. If 

you apply the equidistance rule, you can see that Germany gets a smaller share. In support of their claim 

Denmark and the Netherlands referred to article 6 of the Geneva Convention on the Continental Shelf, 

which stated that the shelf should be divided by applying the rule of equidistance. Denmark and the 

Netherlands were both party to this Convention, but Germany wasn’t (signed it, but did not ratify), which 
is why this treaty could not be invoked. Denmark and the Netherlands argued that this rule was still binding, 

as it reflects on customary law.  

 

Tip van BOEQ: In het kader van internationaal recht is het probleem dus dat Denemarken en Nederland 

een regel willen inroepen tegen Duitsland, uit een verdrag waar Duitsland niet aan gehouden is. Dit is een 

mooi voorbeeld van de functie van consent in het internationaal recht. Zonder consent is dit verdrag niet 

van toepassing in een zaak tegen Duitsland. Het is daarom dat Denemarken en Nederland moeten stellen 

dat deze regel niet alleen een regel van verdragenrecht is, maar ook een regel van internationaal 

gewoonterecht. Het verschil tussen equity en equidistance is of rekening wordt gehouden met de vorm van 

de kustlijn bij het verdelen van de zee. Als er geen rekening mee wordt gehouden, dan worden rechte lijnen 

getrokken.  

 

Point of Law: Did art. 6 of the Geneva Convention on the Continental Shelf reflect customary law and 

was it as such binding on Germany? 

ICJ: The ICJ had to answer the question stated above.  

Articles in a convention can be “regarded as reflecting, or as crystallizing, received or at least emergent 
rules of customary international law.” In this case it was argued that the conventional rule (art. 6 Geneva 

Convention) involves a norm-creating provision, which has generated a new (customary) rule (para 71). 

Generating new customary law through a conventional rule is possible under certain conditions: 

- “Even without the passage of any considerable period of time, a very widespread and 

representative participation in the convention might suffice itself [to make a provision in the 

convention customary], provided it included that of State whose interests were specially affected.” 
(para 73)  the Geneva Convention on the Continental Shelf however did not have a very 

widespread participation. 

- For the formation of customary law on the basis of what originally was a purely conventional rule 

state practice is required.  

“State practice, including that of States whose interests are specially affected, should have been 
both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked.” (para 74). So this also 
includes the States whose interests are affected, but who aren’t party to the Convention.  The 

court did not recognize the existence of a rule of customary law in favor of application of the 

equidistance principle (para 76). 
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- Even if state practice could be established, the opinio juris still had to be proved. Two conditions 

must be fulfilled (para 77): 

o The acts concerned must amount to a settled practice.  

o The States must have acted in a certain way out of a sense of legal obligation. 

In this case there was not enough evidence that states had acted a certain way because they had 

felt legally compelled to do that by reason of a rule of customary law. 

 

The Court concluded that the equidistance principle of art. 6 of the Geneva Convention was not a rule of 

customary international law. Thus, states that were not a party to that convention, were not legally bound 

by art. 6. When applied to the facts of the case that meant that The Netherlands and Denmark could not 

invoke art. 6 of the Geneva convention in relation with Germany.  

 

Most important paragraphs of the judgement: 

 

Par. 71 Art. 6 of the Geneva Convention is considered as a norm-creating provision. It 

has formed a new rule of customary international law, which is also binding 

for countries that are not party of the Geneva Convention.  

“(…) it clearly involves treating that Article as a norm-creating provision which 

has constituted the foundation of, or has generated a rule which, while only 

conventional or contractual in its origin, has since passed into the general corpus 

of international law, and is now accepted as such by the opinio juris, zo as to have 

become binding even for countries which have never, and do not, become parties to 

the Convention.” 

Par. 73  Generating new customary law through a conventional rule is possible under 

certain conditions. The first one being a widespread and representative 

participation in the convention by States whose interests were specially 

affected.  

“With respect to the other elements usually regarded as necessary before a 

conventional rule can be considered to have become a general rule of international 

law, it might be that, even without the passage of any considerable period of time, 

a very widespread and representative participation in the convention might suffice 

of itself, provided it included that of States whose interests were specially affected.” 

According to the Court the Geneva Convention on the Continental Shelf, 

however, did not have a very widespread participation.  

“In the present case however, the Court notes that, even if allowance is made for 
the existence of a number of States to whom participation in the Geneva Convention 

is not open, or which, by reason for instance of being land-locked States, would 

have no interest in becoming parties to it, the number of ratifications and accessions 

so far secured is, though respectable, hardly sufficient. That non-ratification may 

sometimes be due to factors other than active disapproval of the convention 

concerned can hardly constitute a basis on which positive acceptance of its 

principles can he implied: the reasons are speculative, but the facts remain.” 

Par. 74 State practice is required for the creation of a new customary rule. This 

practice should be both extensive and virtually uniform. 

“Although the passage of only a short period of time is not necessarily, or of itself, 
a bar to the formation of a new rule of customary international law on the basis of 

what was originally a purely conventional rule, an indispensable requirement 

would be that within the period in question, short though it might be, State practice, 

including that of States whose interests are specially affected, should have been 
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both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked; and 

should moreover have occurred in such a way as to show a general recognition that 

a rule of law or legal obligation is involved.” 

Par. 76 The court did not recognize the existence of a rule of customary law in favor 

of the equidistance principle. There was no evidence that the states were 

applying the Convention.  

“From their action no inference could legitimately be drawn as to the 

existence of a rule of customary international law in favour of the equidistance 

principle. As regards those States, on the other hand, which were not, and have not 

become parties to the Convention, the basis of their action can only be 

problematical and must remain entirely speculative. Clearly, they were not 

applying the Convention. But from that no inference could justifiably be drawn 

that they believed themselves to be applying a mandatory rule of customary 

international law. There is not a shred of evidence that they did and, as has been 

seen (paragraphs 22 and 23), there is no lack of other reasons for using the 

equidistance method, so that acting, or agreeing to act in a certain way, does not of 

itself demonstrate anything of a juridical nature.” 

Par. 77 Even if state practice could be established, the opinio juris still had to be 

proven. Two conditions must be fulfilled: settled practice + sense of legal 

obligation. 

“The essential point in this connection-and it seems necessary to stress it-is that 

even if these instances of action by non-parties to the Convention were much more 

numerous than they in fact are, they would not, even in the aggregate, suffice in 

themselves to constitute the opinio juris; for, in order to achieve this result, two 

conditions must be fulfilled. Not only must the acts concerned amount to a settled 

practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be 

evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a 

rule of law requiring it. The need for such a belief, i.e., the existence of a subjective 

element, is implicit in the very notion of the opinio juris sive necessitatis. The States 

concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal 

obligation. The frequency or even habitual character of the acts is not in itself 

enough. There are many international acts, e.g., in the field of ceremonial and 

protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by 

considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal 

duty.” 

Par. 79 “There is no evidence that they so acted because they felt legally compelled to draw 
them in this way by reason of a rule of customary law obliging them to do so - 

especially considering that they might have been motivated by other obvious 

factors.” 
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 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
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 Public International Law 

 Cases week 1 
 There are no cases prescribed for this week. 

 Cases week 2 
 ICJ North Sea Continental Shelf Case 
 Case 
 The boundaries of the continental shelf in the North Sea are discussed by three states, 
 Germany, Denmark and the Netherlands. There are some differences about the delimitation of 
 areas which each of them claims belong to them. The Netherlands and Denmark believe it is Article 
 6 of the Geneva Convention that should be applied, but Germany believes the areas should be 
 divided into equal parts. 

 Legal issue 
 The Court is requested to decide what the applicable principles and rules of international law are 
 when determining the boundaries of the continental shelf. When the Court has given its judgment, 
 the three states will continue delimitating the boundaries. 

 Court 
 The court did not agree with Denmark and the Netherlands that the delimitations had to be carried 
 out in accordance with Article 6 of the Geneva Convention. The reasons were that Germany was not 
 legally bound to the Convention because it had not ratified it and that the equidistance principle 
 (equal distance) was not necessary and not a rule of customary law. The fact that Germany wanted 
 to part the areas equally was also rejected by the Court because each party had an original right to 
 the areas which were a part of the natural extension of the territorial land. 

 According to the Court the parties had to negotiate on the basis of the equitable principles, as they 
 had already agreed to do. Therefore, parties should negotiate with a view to arriving at an 
 agreement. The negotiations should be meaningful and not just a formal process. 

 Het betreft in casu de grenzen van de Noordzee voor Duitsland, Denemarken en Nederland. De 
 staten kunnen niet overeenkomen hoe de grenzen moeten worden getrokken, hiervoor roepen zij 
 de hulp in van het Hof. Wanneer het Hof een oordeel heeft gevormd, zullen de staten verder gaan 
 met onderhandelen. Het Hof heeft beide argumenten van de staten niet geaccepteerd, de grenzen 
 moeten niet worden bezien zoals in artikel 6 van de Geneve Conventie, maar ook niet in gelijke 
 delen worden opgesplitst. De staten moeten onderhandelen op basis van onpartijdige beginselen. 
 Zij moeten onderhandelen met een overeenkomst in hun achterhoofd. Het onderhandelen moet 
 betekenis hebben en niet alleen gericht zijn op de formele procedure. 

 De criteria die het Internationaal Gerechtshof uiteenzet zijn, par. 77: 
 1.  Een regel moet een fundamenteel karakter hebben; 
 2.  Een bepaalde tijd moet zijn verstreken zodat de regel ook gehandhaafd kan worden; 
 3.  Er moet sprake zijn van een bepaalde statenpraktijk die zichtbaar is; 
 4.  Er moet een ‘opinio juris’ zijn:  de regel moet in de praktijk duidelijk zijn zodat die algemeen 

 erkend wordt. 
 Deze punten zijn van belang voor het gewoonterecht en dan met name de ‘State practice’ en het 
 bepalen van ‘opinio juris’. 
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 Inleiding Privaatrecht: Goederenrecht 

 Artikelen 
 Lokin 2012; Prota: Hoofdstuk 1, Uitwendige geschiedenis & Instituten van Gaius  (reader) 
 1. Imperium en Lex 
 Rome werd gesticht door de broers Romulus en Remus. Na het stichten van Rome ontstond de 
 vraag wie van de twee het Imperium (de gehele en ondeelbare absolute macht over de inwoners 
 van de stad) zou krijgen? Dit werd gevraagd aan de goden, met alle gevolgen van dien. De 
 geschiedenis van Rome begint namelijk met een broedermoord. 

 Het imperium zou naar hedendaagse gedachtegang een samentrekking zijn van een uitvoerende, 
 wetgevende en rechtsprekende macht. De Rex had op basis van dit imperium het recht om wetten 
 (  edicten/edicta  ) uit te vaardigen. Een tweede wetgever  was het volk. Zij konden door middel van 
 volksvertegenwoordiging wetten uitvaardigen (  lex;  mv. leges  ). 

 De bevolking van Rome was ingedeeld in families. Een familie is meer dan alleen een hedendaags 
 gezin, met aan het hoofd daarvan de  Pater Familias  .  Honderd van de familiehoofden werkten samen 
 als een raad van oudsten. Dit werd de senaat genoemd. De senaat had geen wetgevende 
 bevoegdheden, maar kon wel besluiten nemen. Deze dienden als advies. Deze werden ook wel 
 senatusconsulta  genoemd. 

 Uiteindelijk hebben slechts zeven koningen als vorst in Rome geregeerd. Dit duurde zo’n 250 jaar. 
 De laatste koning Tarquinius Superbus werd verdreven naar aanleiding van de Lucretia-affaire. Zo 
 ontstond vanaf 509 v.Chr. de Res Publica: de republiek. De nieuwe staatshoofden werden de 
 Consuls. Het imperium werd hierdoor niet meer levenslang door één persoon geregeerd, maar 
 jaarlijks door de twee door de volksvergadering gekozen consuls. Ieder van hen had het volledige 
 imperium, en dus de volle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Het imperium is immers 
 één en ondeelbaar. Dit kon voor problemen zorgen. Wanneer de ene consul iets heeft besloten, kon 
 de andere consul dat weer ongedaan maken. Dat heet  intercessio  . 

 Aangezien er twee vormen van wetgeving naast elkaar bestonden, ontstond daartussen wel eens 
 een conflict. Duidelijk bleek echter dat de edicten (gemaakt door de consul) het onderspit delfden 
 tegen de leges (gemaakt door de volksvertegenwoordiging). 

 2. Patriciërs en plebejers 
 In de eerste periode van de Res Publica, werd duidelijk dat er een tweedeling in de samenleving was: 
 de patriciërs aan de ene zijde en de plebejers aan de andere (vergelijk adel en 3e stand). In deze 
 periode hebben dan ook verscheidene botsingen plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen zijn van 
 belang geweest voor de rechtsontwikkeling. 

 De eerste botsing betrof de trek naar de berg Mons Sacer. De plebejers waren boos en dreigden 
 daar een nieuwe stad te stichten. Pas nadat zij volkstribunen (  tribuni plebis  ) hadden verkregen, 
 keerde zij terug. Deze  tribuni  hadden geen imperium,  maar wel een veto. Zij konden daarmee de 
 besluiten van de patricische magistraten frustreren. 
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 De tweede uitbarsting was omtrent de wens dat het recht op schrift kwam te staan. Het volk wilde 
 een ‘codificatie’ van het recht. Het volk wist namelijk niet waar zij aan toe was. Zo zou uiteindelijk de 
 wet der Twaalf Tafelen worden opgesteld. Deze wet moest worden geïnterpreteerd. De interpretatio 
 bleef echter geheim. De plebejers hadden dus praktisch niets gewonnen. 
 Dit interpretatio is bijna honderd jaar lang geheim gebleven. Pas toen Gnaeus Flavius dit bekend 
 maakte, was dit opgelost. Deze interpretatie heeft enorm veel invloed uitgeoefend op het 
 hedendaagse recht. 

 Bij de derde confrontatie dwongen de plebejers van de patriciërs af dat voortaan één van de twee 
 Consuls een plebejer zou zijn. De patriciërs kregen voor dit verlies van macht nog wel een 
 compensatie. Zij kregen het recht een  praetor  te leveren,  deze hield zich bezig met het recht.  Het 
 praetoraat  stond echter spoedig ook open voor plebejers. 

 De vierde en laatste botsing ging om de  Lex Hortensia  .  De besluiten die werden genomen door de 
 volksvergadering zouden vanaf dat moment ook voor de patriciërs gaan gelden. 

 Hiermee is de strijd tussen deze twee formeel beslecht, in het voordeel van de plebejers. 

 3. Civiel recht en praetorisch recht 
 De praetuur was een politiek ambt, en vormde een opstapje naar Consul. Daarom was het niet 
 noodzakelijk dat men een jurist was. Hij liet zich dan ook bijstaan door beroepsjuristen. Waarom is 
 de praetor nou zo belangrijk? De praetor bepaalde wie een actie had, en of je daarmee naar de 
 rechter kon. De praetor zette aan het begin van zijn ambtstermijn de gevallen waar hij een actie 
 voor gaf op een witte muur in zwarte letters, zodat het makkelijk leesbaar was om te zien of je een 
 actie had. 
 In eerste instantie golden de regels van de praetor alleen voor diens ambtstermijn, maar later werd 
 dit steeds vaker overgenomen. Zo kon het recht ontwikkelen. De praetor kon, indien uit de praktijk 
 bleek dat er behoefte was, een nieuwe actie op de muur bijvoegen, doch ook een oude actie 
 schrappen. Dit werd opgesteld op basis van het imperium van de praetor. Dit gebeurde dus bij  edict  . 
 Op ten duur heette dit dan ook hét Edict. Aanspraken die niet in het edict, noch in een lex stond 
 geregeld, werden niet behartigd. Men kon dan geen actie instellen. 

 Dit edict werd natuurlijkerwijze ook weer geïnterpreteerd. Uit deze interpretaties is een enorme 
 literatuur ontwikkeld. Voor het onderscheid tussen een edict en een lex was van belang dat een lex 
 voor onbepaalde tijd gold, terwijl een edict in principe louter voor dat ene ambtsjaar werd ingevoerd. 
 Volgens Papinianus is het praetorische recht een ondersteuning, en aanpassing van het civiele 
 recht. Op ten duur kwam hierdoor (de mogelijkheid tot aanpassen) het praetorische recht geheel 
 zelfstandig te staan van het civiele recht. Het ingrijpen geschiedde vaak op grond van de natuurlijke 
 billijkheid. 

 4. Republiek en Keizerschap 
 Rome is in de eeuwen der eeuwen enorm uitgedijd. Julius Caesar veroverde Gallië (huidig Frankrijk) 
 en keerde na een burgeroorlog te hebben gevochten terug naar Rome. Hij werd toen dictator 
 perpetuus, en werd vermoord. Deze moord is de start geweest voor de keizertijd. 
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 De adoptief-zoon van Caesar wraakte die moord en liet zich het levenslange imperium 
 proconsulare, alsmede de tribunicia potestas opdragen. Officieel bleef Rome een republiek, en 
 veranderde de ambten en instellingen van Rome niet. Aan de titel ‘keizer’ konden geen 
 staatsrechtelijke bevoegdheden worden afgeleid, het was enkel een eretitel. 

 5. Keizerrecht en juristenrecht 
 Één van de grote veranderingen in het Romeinse recht was dat de senatusconsulten de kracht van 
 wet kregen. 
 Zij namen de plaats van de volksvertegenwoordiging over, doch werd dit snel een ja-knikkend 
 orgaan jegens de voorstellen (oratio) van de Keizer. Zo werd het  edict  permanent in de toenmalige 
 samenstelling vereeuwigd. Het werd het Edictum Perpetuum. Later verdween zelfs de medewerking 
 van de senaat. De keizer werd hierdoor als het ware de alleenheerser. 

 Een tweede grote verandering in het Romeinse recht was de opkomst van de  iurisconsulti  . Deze 
 mensen waren deskundigen op het gebied van het Romeinse recht. Dit waren particuliere juristen 
 die adviezen schreven omtrent het recht. Om deze  iurisconsulti  aan de keizers te binden, werden er 
 keizerlijke vergunningen om openbaar juridisch advies te geven afgevaardigd. Door deze gunst van 
 keizer Augustus hebben deze adviezen een soort van wettelijke kracht weten te verwerven. 
 Uiteindelijk werden alle juristengeschriften (het  ius  ) dan ook gezien als een bron van de wet, zodat 
 er omstreeks 300 n.Chr. nog maar twee soorten van recht waren, te weten: Het Ius en de Leges. 

 6. Het oude en het nieuwe Rome 
 Constantijn werd tot Keizer gekroond te York (huidig UK). Waarom is hij belangrijk? Als eerst 
 wegens het tolerantie edict jegens christenen. Ten tweede wegens het stichten van een tweede 
 hoofdstad van Rome (een Christelijke hoofdstad): Constantinopel (hernoemd van Byzantium, in 
 huidige tijden aangeduid als Istanboel). Rome had toen twee hoofdsteden: Rome stad en 
 Constantinopel. Het bleef hier echter niet bij. Er kwamen ook twee keizers. 

 Deze twee keizers hadden beiden het volle imperium, hetgeen immers één en ondeelbaar is. Sinds 
 395 n.Chr. is de verdeling een permanent feit. Het oosten en westen zijn afzonderlijk te behandelen. 
 Staatsrechtelijk bleef het tot aan de val echter één rijk. Er bleef een  consortium imperi  . Dit bleek 
 doordat als één van de keizers kwam te overlijden, de andere zijn imperium overnam. Na de 
 uiteindelijke permanente opdoeking van het westelijke rijk door de Val van Rome in 476 n.Chr. bleef 
 enkel de Oosterse Keizer bestaan. De keizerlijke regalia van het westen werden door de nieuwe 
 Germaanse heerser naar Constantinopel gestuurd, waarmee hij de soevereiniteit van die keizer 
 erkende. 

 7. Keizer Justinianus (527-565) 
 Het huidige Corpus Iuris Civilis is door Keizer Justinianus opgeleverd. Dit kon omdat hij in 527 de 
 Keizer van het gehele Romeinse rijk werd. In het oosten was Grieks echter de voertaal, en niet het 
 Latijn. Maar hij wilde het gehele rijk, hetgeen hem rechtens toekwam,  daadwerkelijk terug. Rome 
 moest in haar oude glorie worden hersteld. 
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 Het Corpus Iuris Civilis werd in het latijn opgesteld en bestaat uit vier delen: 
 a. Codex Justinianus 
 Codex stond vroeger voor gewoon een boek. Om het zichzelf niet te moeilijk te maken, heeft 
 Justinianus besloten te beginnen bij het verzamelen van de keizerlijke constituties. Dit was in 426 
 ook reeds getracht, echter mislukte dit. In 435 werd een nieuwe commissie bijeengebracht om de 
 constituties van 306-435 te verzamelen. Deze werd de Codex Theodosianus, en had exclusieve 
 gelding voor de constituties daarin opgenomen voordat tijdperk. De  lex posterior derogat legi 
 priori  -regel bleef voor de individuele constituties  daarbinnen wel gelden (de latere wet zet de 
 eerdere opzij). Justinianus begon een vergelijkbaar project. De commissie die hiervoor werd 
 ingesteld, wist in een jaar haar werkzaamheden te voltooien. 
 Hij verving alle wetten van voor die tijd door zijn exclusieve werking. Na de inwerkingtreding mocht 
 enkel nog hieruit worden geput. Ook binnen deze codex was er een interne chronologische 
 volgorde met de  lex posterior  regel. 

 b. Digesten of Pandekten 
 In 530 begon Justinanus aan de grootste klus. Het Ius (juristengeschriften) moest worden 
 samengevat in zijn eigen wet. Het was in die tijd reeds een formele rechtsbron geworden, maar 
 niemand bezat alle boeken. Daarnaast was die bron dusdanig groot dat het een oerwoud leek. 

 In drie jaar was het werk van de Digesten klaar. Er is een flink wetboek opgesteld waarin de 
 geschriften van de juristen in werden geknipt en geplakt. Indien meerdere schrijvers over iets 
 spraken, werd dat allemaal samengevoegd tot een zin die uit meerdere fragmenten bestond. Deze 
 meningen golden nu echter niet langer omwille van hun eigen rechtskracht, doch doordat de Keizer 
 dit had geschreven. Dat de namen er nog in stonden, deed daar niet aan af. Het  ius  werd hiermee 
 dus afgeschaft. Er was enkel nog de leges over als rechtsbron. 

 Door dit knip en plakwerk konden de digesten zich nogal eens tegenspreken. Men moest dat 
 probleem dan via interpretatie oplossen. Deze tegenspraak was ook van toepassing op de codex en 
 de digesten. Dat werd echter opgelost doordat de commissie die de digesten samenstelde, uiterst 
 veel zorg moest leveren om te voorkomen dat bijvoorbeeld de mancipatio die door een keizerlijke 
 wet was afgeschaft, werd heringevoerd. Deze aanpassingen in de tekst werden interpolaties 
 genoemd. 

 Bij de Codex bleek dat daarbinnen de  lex posterior  -regel  gold, maar niets is anders in de Digesten. In 
 de Digesten is er géén  lex posterior  . Alle stukken  zijn van één datum, zijnde 533. En met de invoering 
 van de Digesten verviel dan ook de Lex Citandi. 

 Het laatste opmerkelijke stuk van de Digesten was dat er een commentaar-verbod gold. Het was 
 men niet toegestaan om het wetboek van inhoudelijke commentaren te voorzien. Dit om te 
 voorkomen dat die tekst werd aangepast. 

 c. Instituten of Elementen 
 De Instituten is een leerboek dat is opgesteld in naam van Justinianus die kracht van wet heeft 
 gekregen. Hierin werden de grondbeginselen van het Romeinse recht overzichtelijk uiteengezet. De 
 Instituten zijn grotendeels ontleend aan de Instituten van Gaius. Dit leerboek was bedoeld voor 
 eerstejaars rechtenstudenten, maar kreeg in 533 kracht van wet. 
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 d. Codex repetitae praelectiones (codex in herziene versie) 
 Na invoering van de Digesten en de Instituten bleek de Codex verouderd. Men vond het 
 noodzakelijk ook hierin de nieuwe wetgeving op te nemen. Daarnaast wilde men enkele dingen die 
 uit de Digesten kwamen overnemen in die Codex, zoals het afkorting verbod en het 
 commentaar-verbod. 
 In deze herziene versie stond bijvoorbeeld de Lex Citandi niet meer. Zij zou verder exclusief werken 
 waardoor de Digesten en Instituten wederom hun rechtskracht zouden verliezen, zoals met de Lex 
 Citandi doordat deze niet langer in de Codex stond. Om dat te voorkomen, werd de 
 exclusiviteitsclausule herhaald in de Constitutie Cordie (onderdeel van 
 de Codex) waarin de Digesten en Instituten als wet werden aangeduid. 

 e. Novellen 
 Wetgeven hield niet op voor Justinianus. Hij heeft echter nooit weer zijn Codex herzien. De 
 constituties die na de herziene Codex werden uitgevaardigd, werden dan ook Novellen genoemd. 
 Deze waren rechtsgeldig. 
 De overlevering van deze Novellen komt uit een verzameling en zijn veelal Griekstalig. Alle 
 constituties tot aan de ineenstorting van het Oostelijke rijk, worden onder de term Novellen 
 geschaard. 

 8. Slot 
 In het Griekstalige Oostelijk Rijk, bleef het Corpus Iuris Civiles van Justinianus het geldende recht. Dit 
 ondanks dat men eigenlijk Griekse vertalingen gebruikte in de praktijk. In 900 is deze echter 
 gezuiverd en vertaald in het Grieks, en droeg de naam Basilica. Deze Basilica was een samenvoeging 
 van zowel de Novellen, Codex als de Digesten. Er werd getracht om hierin alle geldende regels 
 omtrent een onderwerp samen te voegen. Zij werd in de 12e eeuw verheven tot codificatie. 

 Daar bleef het echter niet bij. Men vond ook dit boek te dik en te ingewikkeld. Men gebruikte in de 
 praktijk dan ook de Hexabiblos, hetgeen een samenvatting is van de Basilica. Onder de Turkse 
 overheersing na de val bleef ook deze Hexabiblos in gebruik. In 1835, na de onafhankelijkheid van 
 Griekenland, werd dit wetboek tot codificatie verheven en pas in 1946 afgeschaft. 

 In de rest van Europa gold het Corpus Iuris Civiles echter zonder de Griekse toevoegingen en 
 aanpassingen. Grieks werd niet gelezen. Maar de gelding van dit recht was niet vanzelfsprekend. Zij 
 gold enkel in subsidiaire vorm, en vormde als het ware het  ius  commune van Europa en werd in 
 Nederland pas in 1809 afgeschaft. 

 Lokin 2012, nrs. 28-34 
 28. Bezitsverkrijging 
 Indien men een zaak voor zichzelf gaat houden, verkrijgt men normalerwijze het bezit. Dit vereiste 
 heeft twee losstaande vereisten: het voor zichzelf houden, en de feitelijke macht voor zich 
 verschaffen. Dit noemen de Romeinen corpus & animus. De Corpus is dat wat feitelijk zichtbaar 
 wordt en Animus is voor dat wat niet naar buiten zichtbaar wordt. Als iemand van wil verandert, is 
 dat alleen niet voldoende. Diegene moet dat ook via een corpus, een handeling, duidelijk maken. Dit 
 komt overeen met artikel 3:113 lid 2 BW. 
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 29. Corpus bij bezitsverkrijging 
 Aan de voor de buitenwereld zichtbare handeling, het corpus, worden strenge eisen gesteld 
 wanneer er geen medewerking is van de vorige bezitter. Aan de hand van de verkeersopvattingen 
 moet worden bepaald of bezit overgaat. Zo is bij sommige zaken vereist dat de inbezitname een 
 bepaalde periode moet hebben geduurd, alvorens bezit ontstaat. Bij roerende zaken is zo'n periode 
 dan weer korter dan bij onroerende zaken. 

 30. Corpus bij bezitsverschaffing van roerende zaken 
 Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die 
 hij zelf over het goed kon uitoefenen. Eigenlijk gaat het bezit van de vervreemder teniet en krijgt de 
 verkrijger een nieuw bezit. Men vestigt bezit en draagt het bezit niet over. Of bezit al dan niet is 
 'overgedragen', is geheel casuïstisch van aard. 

 31. Corpus bij bezitsverschaffing van onroerende zaken 
 In het begin moest men bij de bezitsverkrijging van een grondstuk de contouren van het perceel 
 belopen. Later werd het enkel betreden voldoende. Zelfs dat werd steeds ruimer qua uitleg, 
 waardoor het enkel bezichtigen vanuit een hoog gebouw werd geaccepteerd. Door het tekenen van 
 een akte kan echter geen bezit ontstaan. Er werden wel aktes opgesteld, doch waren deze ten 
 bewijs bedoeld. Tegenwoordig geschiedt bezitsverschaffing bij wijze van een notariële akte en 
 inschrijving daarvan in de desbetreffende registers. Dit komt overeen met artikel 3:111 BW. 

 32. Animus 
 Animus betreft de wil om de zaak voor zichzelf te houden. Zonder de wil daartoe is er geen sprake 
 van bezit. Bezit kan middellijk en onmiddellijk zijn. Middellijk houdt in dan men het zelf rechtstreeks 
 houdt. Onmiddellijk dat men de zaak bezit via een ander. Die ander heeft dan geen wil om de zaak 
 voor zichzelf te houden. Men kan echter, indien zij eerst de wil voor zichzelf te houden niet heeft, dit 
 niet eenzijdig veranderen en zo direct het bezit te verkrijgen. Daarvoor is wederom een corpus 
 vereist. Hierbij geldt  Nemo causam possessionis sibi  ipse mutare potest  : eens een houder, altijd een 
 houder. 

 33. Houderschap 
 Aan houderschap ligt doorgaans een bepaalde verhouding gegrondvest in een verbintenis. Denk 
 aan huur, lenen, pand en bewaring. 

 Middellijke bezitsverkrijging kon in het Romeinse recht geschieden via een slaaf of persoon onder 
 de  partia potestas  . 
 Zodra deze derde de zaak dan feitelijk onder zich verkreeg zonder de wil het voor zichzelf te 
 houden, dan wordt deze derde houder, en de persoon voor wie deze derde werkt, de achterman, de 
 middellijk bezitter. 
 De grens tussen houderschap en bezit is niet altijd duidelijk. Een derde kan bijvoorbeeld iets 
 aanschaffen voor een ‘onwetende’ achterman. Die achterman wordt dan alsnog bezitter. 
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 34. Bezitsverschaffing door enkele wil, traditio solo animo 
 Ook zonder corpus kan naar modern recht het bezit worden vergaard. Dit zijn vormen van levering 
 door enkele bezitswil. Dit zijn de drie speciale traditio's: A.  constitutum possessorium  ; B.  traditio 
 brevi manu  ; C  . traditio longa manu  . Dit zijn tweezijdige  rechtshandelingen. Deze staan allen in artikel 
 3:115 BW. 

 A. Constitutem possessorium 
 De bezitter maakt zichzelf tot houder. Hierdoor krijgt de ander het bezit solo animo (via enkele wil). 
 De onmiddellijk bezitter maakt zich tot houder en maakt daarmee de derde tot middellijk bezitter. 

 B. Traditio brevi manu 
 Deze wijs wordt ook wel bezitsverschaffing met de korte hand genoemd. De middellijk bezitter 
 maakt de houder tot onmiddellijk bezitter. 

 C. Traditio longa manu, 
 Deze wijze wordt ook wel bezitsverschaffing met de lange hand genoemd. Een derde is houder van 
 A die middellijk bezitter is. A geeft dan het middellijk bezit over aan B, terwijl de zaak zelf nog onder 
 de derde is. Deze bezitsverschaffing gaat geheel buiten de derde om. De derde moet wel op de 
 hoogte worden gebracht. De derde kan zich echter wel beschermen door zijn rechten die hij tegen 
 de vervreemder kon inroepen, tegen de verkrijger in te roepen. 
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 Arrestenoverzicht 
 Week 1 
 Hoge Raad 31 oktober 1997 (Portacabin) 
 Casus 
 In deze zaak gaat het om de uitleg van art. 3:3 lid 1 BW. De Hoge Raad geeft hierbij duidelijkheid 
 over de maatstaven die dienen te worden gehanteerd bij de beantwoording van de vraag of het 
 gebouwde bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en zodoende als onroerend moet worden 
 aangemerkt. 

 Rechtsvraag 
 De aanleiding van deze rechtsoverwegingen is de vraag of een portacabin onroerend was in de zin 
 van art. 3:3 BW. 

 Hoge Raad 
 De Hoge Raad overweegt dat een gebouw duurzaam met de grond verenigd kan zijn in de zin van 
 art. 3:3 BW, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Het is 
 niet van belang of er technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen. Er moet 
 mede worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. De 
 verkeersopvatting kunnen niet als een zelfstandige maatstaf worden gebruikt. Dit is te vinden in r.o. 
 3.3.) 

 Onder de bouwer moet hier degene worden verstaan in wiens opdracht het bouwwerk wordt 
 aangebracht. De bestemming van een gebouw of een werk om duurzaam ter plaatse te blijven, 
 moet naar buiten kenbaar zijn in het belang van de zakenrechtelijke verhoudingen die voor derden 
 kenbaar moeten zijn. 

 HR 2 april 1937, NJ 1937, 639; (Watertoren II) 
 Casus 
 De buren van Stolk en van der Goes hebben ruzie gekregen over een voetpad. Van Stolk spant op 
 zijn eigen erf een grote doek tussen twee palen waardoor het uitzicht van meneer van der Goes 
 wordt verpest. De rechter oordeelt dat meneer van Stolk een onrechtmatige daad heeft gepleegd 
 omdat hij misbruik maakte van zijn eigendomsrecht. Van Stolk liet het er echter niet bij zetten en 
 liet na verwijdering van de doek een grote watertoren bouwen op diezelfde plaats. 

 Rechtsvraag 
 Is er sprake van misbruik van eigendomsrecht? 

 Oordeel van de Hoge Raad 
 Het criterium ‘met geen ander doel een ander te schaden’ komt tot uitdrukking in dit arrest. (zie art. 
 3:13 BW) Er is namelijk geoordeeld dat van Stolk geen ander belang had bij het bouwen van de 
 watertoren dan het schaden van het uitzicht van meneer van der Goes. Van Stolk heeft dus misbruik 
 gemaakt van zijn eigendomsrecht. 
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 HR 17 april 1970, NJ 1971, 89; (Grensoverschrijdende garage) 
 Casus 
 Kuipers heeft een garage gebouwd die over de gehele diepte van zes meter de erfgrens met 
 ongeveer 70 centimeter overschrijdt. Buurvrouw de Jongh vordert veroordeling van Kuipers om het 
 gedeelte dat hij op haar perceel heeft gebouwd te verwijderen althans deze strook grond te 
 ontruimen en ter vrije beschikking van De Jongh te stellen. Kuipers stelt dat hij de garage op de 
 erfgrens heeft gebouwd omdat daar altijd een heg heeft gestaan die volgens hem een afscheiding 
 markeert tussen de erven. Tijdens de bouw was er ook al twijfel ontstaan of de heg wel de juiste 
 grens aanwees, maar beide partijen hadden toen verondersteld dat eventuele overschrijding 
 onbelangrijk zou zijn en opgelost zou kunnen worden met een geldelijke vergoeding. Na 
 inschakeling van een landmeetkundige komt de Jongh erachter dat het om 70 centimeter 
 overschrijding gaat. 

 Rechtsvraag 
 Is er sprake van misbruik van recht door het uitoefenen van het recht van amotie (afbraak)? 

 Oordeel van de Hoge Raad 
 De eigenaar van een stuk grond mag geen amotie eisen van een garage die voor een minuscuul 
 deel per ongeluk op zijn grond is gebouwd door de buurman. De Hoge Raad gebruikt hiervoor min 
 of meer de wettelijke formulering van de derde categorie van artikel 3:13 lid 2 BW: een persoon kan 
 in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat 
 daardoor wordt geschaad, naar redelijk niet tot uitoefening van zijn bevoegdheid komen. 

 HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278; (Kraaien en roeken) 
 Casus 
 Lekkerkerker was een exploitant van een boomgaard. Doordat Vermeulen een plas gedempt had 
 met stadsvuil, kwamen er veel vogels op de boomgaard af. Daardoor was de exploitatie van de 
 boomgaard niet meer mogelijk. Lekkerkerker lijdt hierdoor schade. Vermeulen was wel in het bezit 
 van de hinderwetvergunning. 

 Rechtsvraag 
 De rechtsvraag die door deze casus gerezen is, gaat over de kwestie of het eigendomsrecht van 
 Lekkerkerker geschonden wordt door hinder en of een door de overheid verstrekte vergunning van 
 invloed kan zijn op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 

 Oordeel van de Hoge Raad 
 De Hoge Raad overweegt dan dat hinder een onrechtmatige daad kan opleveren, omdat het in 
 sommige gevallen het eigendomsrecht kan schenden. Daarbij moet wel de ernst van de hinder in 
 acht worden genomen. 

 Een door de overheid verstrekte vergunning zorgt er niet voor dat de vergunninghouder gevrijwaard 
 wordt tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 

 De hinder die veroorzaakt wordt door een dergelijke vergunning kan wel degelijk aansprakelijkheid 
 opleveren. De aard van de vergunning en het belang dat nagestreefd wordt moeten daarbij in acht 
 worden genomen, evenals de overige omstandigheden van het geval. 
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 Week 2 
 Hoge Raad 15 november 1991 (Dépex/Curatoren) 
 C  asus 
 Bergel heeft in 1986 diverse apparatuur ten behoeve van haar farmaceutische fabriek gekocht van 
 Depex. In de toepasselijke leveringsvoorwaarden heeft Depex zich de eigendom van het 
 afgeleverde voorbehouden, totdat Bergel volledig aan haar betalingsverplichting zal hebben 
 voldaan. In april 1988 werd aan Bergel surseance van betaling verleend. In mei 1988 wil Depex, dat 
 nog ruim 125.000 gulden te vorderen heeft van Bergel, de apparaten terugnemen op grond van het 
 eigendomsvoorbehoud. 

 De apparaten waren inmiddels geïnstalleerd. Bergel weigert afgifte van de apparaten, omdat 
 volgens Bergel de apparaten door natrekking tot onzelfstandig onderdeel van de fabriek zijn 
 geworden, zodat het eigendomsvoorbehoud zijn werking heeft verloren. 

 Rechtbank en Hof 
 De rechtbank stelt Bergel in het gelijk en overwoog dat, vanwege de essentie van de apparaten voor 
 de fabriek, de fabriek incompleet zou zijn zonder die apparaten. Het Hof heeft het vonnis 
 bekrachtigd. 

 Oordeel van de  Hoge Raad 
 Het Hof is er slechts op grond van de verkeersopvatting vanuit gegaan dat de apparatuur 
 bestanddeel is geworden van de fabriek, zonder dat daarbij een fysieke verbondenheid aan te pas 
 kwam (r.o. 3.1). Het gebouw waarin de fabriek is gevestigd en niet de productie-inrichting van de 
 fabriek dient als hoofdzaak te worden aangemerkt (r.o. 3.4). Wanneer een gebouw en apparatuur in 
 constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een aanwijzing voor een 
 bevestigend antwoord op de vraag of een gebouw en apparatuur als één zaak dient te worden 
 gezien (r.o. 3.4). 

 HR 3 maart 1905, W1905, 8191; (Blaauboer/Berlips) 
 Casus 
 Op 8 augustus 1881 hebben de broers Berlips in publieke veiling een aantal bouwterreinen verkocht 
 en door overschrijving van akte en veilconditiën in de openbare registers geleverd.  Bij twee van die 
 percelen is bij akte overeengekomen dat de weg die tussen de terreinen lag, en in het eigendom 
 bleef van de broers Berlips, een openbare straat werd aangelegd. In 1887 is de als weg 
 geprojecteerde grond verkocht en geleverd aan derden. Aan de verplichting tot het aanleggen van 
 de weg is dan nog niet voldaan, zodat een rechtsvordering tot schadevergoeding wordt ingesteld 
 door de heer Blaauboer, een koper van de bouwterreinen. Blaauboer stelt dat ze een overeenkomst 
 hebben in het verbintenissenrecht. Berlips voert als verweer dat ze de grond hadden verkocht en 
 dat daarmee de verplichting was overgegaan op de nieuwe eigenaren. Volgens hem is dit een vraag 
 van goederenrecht nu hij zijn eigendomsrecht heeft overgedragen. 

 Rechtsvraag 
 De vraag is nu of een verbintenis, aangegaan door de eigenaar van een onroerend goed met 
 betrekking tot dat goed, overgaat op hem, aan wie de eigendom wordt overgedragen na verkoop. 
 De verbintenis is in casu het aanleggen van de openbare weg. 
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 Hoge Raad 
 De rechtbank heeft geoordeeld dat de verbintenis persoonlijk is, maar zoveel lijkt op een zakelijk 
 recht dat deze bij verkoop van dat goed op de verkrijger overgaat. Het Hof bekrachtigde het vonnis. 

 De Hoge Raad legt uit dat er een scheiding is tussen goederen- en verbintenissenrecht. De Hoge 
 Raad overwoog echter dat de verweerder door de verkoop en overdracht van de weg niet van zijn 
 verbintenis werd bevrijd. De Hoge Raad overweegt dat persoonlijke verbintenissen het 
 eigendomsrecht niet beperken en dat volgens art. 1376 (oud) BW dit geen voor- of nadeel aan 
 derden toe kan brengen. Overeenkomsten binden alleen de partijen. Door het stelsel van 
 erfdienstbaarheden kunnen bepaalde bevoegdheden niet worden opgenomen. Erfdienstbaarheid 
 kan niet inhouden dat de eigenaar iets moet doen, maar slechts dat hij iets moet dulden. De 
 wettelijke basis is te vinden in art. 1354 (oud) BW. Hiermee wordt het arrest van het Gerechtshof 
 vernietigd en wordt de rechtsvraag ontkennend beantwoord. 

 HR 26 maart 1936, (Sleepboot Egbertha) 
 Casus 
 Machinefabriek Stork verkoopt aan van Gelderen een motor voor een sleepboot onder 
 eigendomsvoorbehoud. Van Gelderen bouwt de motor in de sleepboot. Deze motor kan nog 
 gemakkelijk worden losgemaakt zonder dat er schade aan de boot ontstaat. Van Gelderen vestigt 
 een hypotheek op de boot ten behoeve van Geldermalsen. Van Gelderen raakt in verzuim en 
 Geldermalsen neemt de boot in beslag. 

 Rechtsvraag 
 Is stork nog eigenaar van de motor? 

 Hoge Raad 
 De Hoge Raad moet nu dus bepalen of de motor onderdeel is geworden van de boot. Hiervoor 
 moet worden gekeken naar de verkeersopvatting. De Hoge Raad oordeelt hier dat in het 
 rechtsverkeer de motor een bestanddeel is geworden van de boot. 
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