
1 Vermogensrecht

1 .1 Inle iding

Dit boek gaat over het goederenrecht. Op dit terrein van het recht zijn burgers,
ondernemingen en de overheid vaak actief. In de behandeling van de theorie
over het goederenrecht zullen veel praktijkvoorbeelden worden gebruikt om dit
juridische onderwerp te verduidelijken. Hierna volgt een praktijkvoorbeeld over
het goederenrecht aan de hand van het erfpachtbeleid van de gemeente
Amsterdam.

Meer duidelijkheid voor Amsterdamse
erfpachters

Bron: www.nos.nl, 9 januari 2017,
ingezien op 11 januari 2017.

Huiseigenaren in Amsterdam kun-
nen vanaf vandaag kijken wat het
ongeveer gaat kosten om hun erf-
pacht eeuwigdurend af te kopen.
Daarmee start de stad een inspraak-
procedure voor de mega-operatie om
erfpacht van bestaande woningen
om te vormen. In totaal zijn er zo’n
110 duizend erfpachtcontracten ver-
geven in de stad. Omdat soms
meerdere appartementen onder een
contract vallen, gaat het om zo’n 190
duizend woningen.

Ruim 100 jaar
De erfpacht is meer dan 100 jaar
geleden ingezet om te zorgen dat de
stad mee zou profiteren van het stij-
gen van de grondprijzen.
(…)
De nieuwe pachtplannen maken zo
een einde aan een erfpachtsysteem
dat dit jaar zijn 118de verjaardag
vierde. Met dit systeem bezit een
woningkoper het huis maar niet de
grond daaronder. Die is van de ver-
pachter. Dat kan de gemeente zijn
maar ook een ondernemer, landgoed-
eigenaar of kerk. Per jaar of per
maand betaalt de huizenbezitter
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‘pacht’ voor de grond, een soort
huur, de ‘canon’ geheten. Die ligt
vaak voor langere tijd vast, in
Amsterdam is dat doorgaans 50 jaar.

De gemeente heeft 80 procent van
de grond in de stad in bezit en de
erfpacht spekt de gemeentekas jaar-
lijks met zo’n 100 miljoen euro.

In dit actuele praktijkvoorbeeld staan enkele onderwerpen die thuishoren in het
goederenrecht, het centrale onderwerp van dit boek. Wat is dat dan, goederen-
recht? Om daarop een antwoord te kunnen geven moeten we eerst het goede-
renrecht een plaats geven binnen een groter deel van het recht en dat grotere
deel van het recht is het vermogensrecht.

De boeken 3 tot en met 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vormen samen het
vermogensrecht. Dit deel van het recht is opgebouwd uit twee blokken:
1. verbintenissenrecht;
2. goederenrecht.

In figuur 1.1 is dat schematisch weergegeven.

Vermogensrecht

Goederenrecht Verbintenissenrecht

VermogensrechtFiguur 1.1

1. Verbintenissenrecht
Het verbintenissenrecht geeft regels met betrekking tot de (actieve) prestatie
die door de ene persoon, burger of organisatie, ten opzichte van de andere per-
soon, burger of organisatie, uitgevoerd moet worden.
Voorbeeld: een huurder moet de huurprijs aan de verhuurder betalen.

Goederenrecht
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2. Goederenrecht
Het goederenrecht geeft regels over de (statische) verhouding van een persoon
tot een goed. Deze persoon kan een burger of een organisatie zijn. Een praktijk-
voorbeeld is hierboven weergegeven, namelijk de positie van de gemeente
Amsterdam als grondeigenaar.

Welke (bedrijfskundige) relatie is er tussen het rechtsgebied goederenrecht en
organisaties? Enkele goederenrechtelijke onderwerpen waar een organisatie
mee te maken kan krijgen, zijn onder andere:

• eigendom;

• vermogensrechten;

• bestanddeel en natrekking;

• eigendomsregistratie;

• eigendomsoverdracht;

• fusie (ondernemingsrechtonderwerp).

Deze onderwerpen zullen in de loop van dit hoofdstuk en in de volgende
hoofdstukken worden behandeld.

1 .2 Vermogen

Hierna volgt een schema. In dit schema staan juridische vaktermen, die daarna
worden uitgelegd.
Het is van belang de inhoud van deze vaktermen te (her)kennen om ze in een
later stadium te kunnen toepassen in kennisvragen, open vragen en meerkeu-
zevragen.

Vermogen

Zaken

Roerend

OnroerendRoerend

Onroerend Absoluut

Vermogens-
rechten

VermogenFiguur 1.2
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De wet geeft geen omschrijving van het begrip ‘vermogen’. Bij het begrip ‘ver-
mogen’ denk je wellicht aan ‘kapitaal’ en de persoon die dan een vermogen
heeft, is dan een kapitaalkrachtige persoon of organisatie. Je bent dan gericht
op het financiële begrip vermogen. Volgens de wet bestaat een vermogen uit
goederen (activa) verminderd met schulden (passiva). Een particulier of organi-
satie die meer passiva dan activa heeft, is financieel gezien een persoon met een
negatief vermogen. In juridisch opzicht heeft hij wel een vermogen.
Het vermogen van iemand omvat zoals eerder is vermeld ‘goederen’. Volgens
de wettelijke definitie zijn goederen alle zaken en alle vermogensrechten (art.
3:1 BW). Deze twee begrippen worden in de volgende twee paragrafen uitgelegd.

1 .3 Zaken

Zakenzijn tastbare concrete objecten (art. 3:2 BW). Met het begrip ‘zaak’ wordt
niet een bedrijf of onderneming bedoeld. Enkele voorbeelden van zaken zijn
een smartphone, een gebouw, een vrachtwagen en een bankstel. Volgens de
wet zijn zaken onroerend of roerend (art. 3:3 BW). In figuur 1.3 is dat schematisch
weergegeven.

Zaken  

Onroerend Roerend

ZakenFiguur 1.3

Onroerende zaken zijn:

• de grond;

• de nog niet gewonnen delfstoffen;

• de met de grond verenigde beplantingen;

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

Goederenrecht
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Enkele voorbeelden van ‘werken die duurzaam met de grond zijn verenigd’ zijn
een weg, een mast voor mobiel telefoonverkeer, een televisiemast en een dijk
en deze werken zijn allemaal onroerende zaken.

In de opsomming staat onder andere ‘de nog niet gewonnen delfstoffen’. Twee
voorbeelden daarvan zijn aardgas en aardolie en de maatschappelijke en finan-
ciële belangen daarvan zijn zeer groot. In Nederland zijn wij vertrouwd met de
winning, verkoop en distributie van aardgas uit de provincie Groningen als
delfstof. Hiermee zijn miljarden euro’s gemoeid.
Tot zover de uitleg over onroerende zaken. Hierna volgt de uitleg over roerende
zaken. Dit zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
Voorbeelden: (vracht)auto, tv, magnetron, bureau, smartphone, mammoettanker,
vliegtuig, fiets, iPad.

Soms worden onroerende en roerende zaken ook wel omschreven als ‘niet ver-
plaatsbare en verplaatsbare zaken’. In het Engels wordt het omschreven met
‘movable and immovable things’.
Zoals schematisch is weergegeven bestaan goederen uit zaken en vermogens-
rechten. De uitleg over zaken is afgerond en nu volgt de behandeling van het
onderwerp vermogensrechten.

1 .4 Vermogensrechten

Vermogensrechten zijn rechten die je kunt verkopen of die financieel voordeel
kunnen opleveren (art. 3:6 BW). Zij hebben dus (financiële) waarde en je kunt
ze verkopen. Zij zijn, in tegenstelling tot zaken, niet tastbaar. Hierna volgt een
praktijkvoorbeeld over de verkoop van een vordering.

Verkoop van je openstaande vordering.
Nieuw fenomeen?

Bron: www.mkbservicedesk.nl, 8
januari 2013, ingezien op 11 januari
2017.

Column | Is het beter dan (laten)
incasseren?
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De verkoop van een onbetaalde fac-
tuur is niet nieuw. Het fenomeen
bestaat al jarenlang, overigens onder
diverse (al dan niet hippe) benamin-
gen. Moet je dit willen als onderne-
mer?

Aantrekkelijk
Zeker in financieel zware tijden lijkt
het voor een ondernemer prettig te
zijn direct geld te ontvangen op een
openstaande factuur. Geen adminis-
tratief gehannes op jouw boekhou-
ding om je klant in beweging te
brengen of zelfs nachten wakker
liggen omdat je niet weet of en
wanneer jouw geld binnenkomt.
Directe liquiditeit terwijl je geen
debiteurenrisico meer loopt zijn

veelvoorkomende aanbevelingen van
partijen die vorderingen (per stuk,
maar ook in bulk) opkopen.

Hoe werkt het?
In de praktijk wordt de openstaande
factuur onderzocht op ‘haalbaarheid
van inning’. Daarbij is de ouderdom
van je nota van belang (hoeveel
dagen, weken staat deze al open),
maar ook de kwaliteit doet een (let-
terlijke) duit in het zakje. Afhanke-
lijk hiervan krijg je een bedrag aan-
geboden waar je al dan niet op kunt
ingaan. Daarna wordt via een akte
de eigendom van je factuur overge-
dragen aan de koper. Op die manier
wordt alles juridisch dichtgetim-
merd.

Je ziet in dit voorbeeld dat een niet tastbaar onderwerp, een vordering, kan
worden verkocht.

Er zijn twee soorten van vermogensrechten:
1. absolute vermogensrechten;
2. relatieve vermogensrechten.

In figuur 1.4 is dat schematisch weergegeven.

Vermogensrechten

Absoluut

VermogensrechtenFiguur 1.4
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Ad 1. Absolute vermogensrechten
Een absoluut vermogensrecht kan je tegenover iedereen inroepen, tegen burgers
en organisaties.
Voorbeeld: Z is eigenaar van een vrachtwagen. Als deze is gestolen, dan kan Z,
binnen de grenzen van de wet, deze auto opeisen van degene die de auto op dat
moment in zijn bezit heeft.
Details over eigendom en diefstal komen in hoofdstuk 2 aan bod.

Om het onderscheid tussen relatieve en absolute vermogensrechten vast te
kunnen stellen, volgt hierna de opsomming van de absolute vermogensrechten:

• eigendomsrecht;

• recht van erfdienstbaarheid;

• recht van erfpacht;

• recht van opstal;

• appartementsrecht;

• recht van vruchtgebruik;

• recht van pand;

• recht van hypotheek;

• rechten van intellectueel eigendom.

De absolute vermogensrechten zullen, met uitzondering van de laatste in het
rijtje opgenomen groep rechten, inhoudelijk nog worden behandeld in de
hoofdstukken 3 en 4.

Ad 2. Relatieve vermogensrechten
Een relatief vermogensrecht kan je, in tegenstelling tot een absoluut vermogens-
recht, alleen maar tegenover één bepaalde burger of organisatie uitoefenen.
Vandaar dat er ook gesproken wordt van een persoonlijk recht. Andere synonie-
men voor een relatief vermogensrecht zijn vorderingsrecht of verbintenis. Bij
een relatief vermogensrecht staat de actieve prestatie die moet plaatsvinden
tussen de betrokken personen centraal.
Voorbeelden: betaling van een koopprijs, vergoeding van schade bij een verkeers-
ongeluk, levering van een besteld product en betaling van loon.

Er zijn enkele verschillen tussen absolute en relatieve vermogensrechten; deze
zijn in tabel 1.1 weergegeven.

1 Vermogensrecht
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Verschillen tussen absoluut en relatief recht

Relatief rechtAbsoluut recht

Werkt tegenover één persoon.Werkt tegenover iedereen.

Rechtsverhouding van persoon tot persoon.Rechtsverhouding tussen een persoon
en een goed (= zaak + recht).

Tijdstip van het ontstaan van het relatieve recht is niet rele-
vant: iedereen met een relatief vorderingsrecht (= schuldei-
ser) is gelijk.

Een ouder absoluut recht gaat voor op
een jonger absoluut recht.

Wel nadeel bij faillissement: het recht kan slechts beperkt
of helemaal niet worden toegepast.

Geen nadeel bij faillissement: het recht
kan volledig worden toegepast.

Bij een botsing tussen een absoluut en een relatief recht gaat het absolute recht voor het relatieve
recht, zelfs als het relatieve recht ouder is.

Tabel 1.1 Verschillen absolute en relatieve vermogensrechten

De toepassing van deze verschillen komt nog aan bod in diverse vragen in dit
hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken.

Vermogensrechten kunnen zoals je hebt gelezen worden ingedeeld in twee
soorten namelijk absolute- en relatieve vermogensrechten. Naast deze twee
soorten van rechten zijn er ook enkele tussenvormen namelijk:
1. kwalitatieve verplichting;
2. kettingbeding.

Ad 1 Kwalitatieve verplichting
Hiervoor is uitgelegd dat een absoluut vermogensrecht tegenover iedereen werkt
en een relatief vermogensrecht tegenover één persoon. Als je wilt dat een plicht
van de ene persoon overgaat op een andere persoon, zakelijk of privé, dan zal
je daarvoor een absoluut vermogensrecht moeten gebruiken. Dat kan dan een
van de rechten zijn die is vermeld in de opsomming van de absolute vermogens-
rechten. Dit zal worden verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld
BV A is gevestigd in een bedrijfspand waarvan BV A eigenaar is. BV A
verleent BV B het recht om een deel van het parkeerterrein van BV A
te mogen gebruiken als laad- en loszone voor de winkel van BV B.
BV A verhuist naar een ander deel van de stad en heeft het bedrijfspand
en het parkeerterrein verkocht aan BV C. Deze nieuwe eigenaar van
het bedrijfspand en parkeerterrein hoeft niet toe te staan dat BV B een

Goederenrecht
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deel van het parkeerterrein van voorheen BV A maar nu van BV C
gebruikt. BV B had slechts een relatief vermogensrecht voor die activi-
teiten.
Als BV A en BV B de afspraak hadden vastgelegd in een absoluut ver-
mogensrecht, namelijk het recht van erfdienstbaarheid – uitleg over
dit onderwerp volgt in hoofdstuk 3 – dan zou BV B een deel van het
parkeerterrein van BV C wel mogen gebruiken als laad- en loszone.
In plaats van het recht van erfdienstbaarheid zou ook de ‘kwalitatieve
verplichting’ een uitkomst bieden (art. 6:252 BW). Als deze verplichting
officieel is geregeld, dat wil zeggen volgens de eisen van de wet, dan
gaat een plicht over op de rechtsopvolger. In dit voorbeeld zou de
plicht van de grondeigenaar om een deel van het parkeerterrein te
laten gebruiken door BV B, blijven bestaan.

De wettelijke eisen voor het vestigingen van een kwalitatieve verbintenis zijn:

• daarover een overeenkomst sluiten;

• deze opnemen in een notariële akte en deze inschrijven in de openbare
registers bij het Kadaster;

• afspreken dat de verplichting inhoudt iets te dulden of niet te doen;

• de verplichting heeft betrekking op een registergoed;

• afspreken dat de plicht overgaat op de nieuwe eigenaar.

In het hiervoor behandelde voorbeeld zou de afgesproken plicht om het laden
en lossen toe te staan (door BV B) geregeld kunnen worden door het vestigen
van een recht van erfdienstbaarheid of door het regelen van een kwalitatieve
verbintenis daarover.

Behalve de kwalitatieve verplichting komt nog een tussenvorm, tussen het
absolute- en het relatieve vermogensrecht, voor en dat is het ‘kettingbeding’.

Ad 2 Kettingbeding
Bij de kwalitatieve verplichting gaat het om een dulden of niet doen en beiden
in relatie tot een registergoed. Een actieve handeling valt dan buiten de werking
van de kwalitatieve verplichting. Dat geldt ook voor het doorgeven, waardoor er
een hele ketting zou ontstaan, van een dulden of niet doen in relatie tot een niet-
registergoed.
Het kettingbeding is niet opgenomen in de wet. Het doel van een kettingbeding
is het binden van rechtsopvolgers door middel van een overeenkomst. Dit wordt
uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

1 Vermogensrecht
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Een veel voorkomend kettingbeding in het commerciële vastgoed is, dat er wordt
vastgelegd dat de ene concurrent zich niet mag vestigen in het bedrijfspand van
de andere concurrent in het geval dit bedrijfspand ooit wordt verkocht.
Het gaat er dan om dat de koper en verkoper een voor de koper geldende plicht
overeenkomen. Deze plicht houdt in dat er door de koper van het bedrijfspand
geen concurrerende activiteiten in het aangekochte bedrijfspand mogen
plaatsvinden. Deze plicht moet bij een latere verkoop worden doorgegeven aan
de volgende koper. Iedere toekomstige eigenaar van het bedrijfspand mag door
het kettingbeding geen concurrerende activiteiten in het bedrijfspand uitvoeren
en voor hem geldt ook de plicht om deze anti concurrentieafspraak af te spreken
met zijn koper. Om te voorkomen dat iemand in de keten zich niet houdt aan
zijn plicht, dus de ketting breekt, is er vaak een hoge boete gekoppeld aan het
kettingbeding.

Een ander voorbeeld over het kettingbeding is het stadion GelreDome. De pro-
vincie Gelderland is geen eigenaar van het stadion, maar verstrekte voor de
bouw ervan een lening. Aan die lening zat een kettingbeding vast, waarmee de
provincie verhinderde dat GelreDome ooit in handen van Vitesse zou komen.
Zo moest gegarandeerd zijn dat GelreDome multifunctioneel blijft. Wie het
toch aan de club verkoopt, moet 11,3 miljoen euro boete betalen. Momenteel,
voorjaar 2017, zijn er plannen om het kettingbeding te laten vervallen, waardoor
de hoofdhuurder van het stadion, voetbalclub Vitesse, de eigenaar van het stadion
zou kunnen worden.

Het kettingbeding wordt regelmatig verward met de kwalitatieve verplichting.
Bij een kettingbeding is er sprake van een bepaling in een koopcontract die
iedere keer opnieuw aan de nieuwe koper moet worden doorgegeven. Er ontstaat
zo een ketting. Dat gaat dus, anders dan bij een kwalitatieve verplichting, niet
automatisch.

De onderwerpen zaken en vermogensrechten die samen het onderwerp ‘goede-
ren’ vormen, zijn nu behandeld. Hierna volgt de behandeling van het onderwerp
‘goederen’.

Goederenrecht
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1 .5 Goederen

Behalve dat goederen worden onderverdeeld in zaken en vermogensrechten is
er nog iets speciaals met het onderwerp goederen. Goederen worden namelijk
ook nog onderverdeeld in:
1. registergoederen;
2. niet-registergoederen.

In figuur 1.5 is dat schematisch weergegeven.

Goederen

Registergoederen Niet-registergoederen

GoederenFiguur 1.5

Registergoederen zijn goederen waarbij voor de eigendomsoverdracht of voor
de vestiging van bepaalde rechten, inschrijving in openbare registers noodzakelijk
is (art. 3:10 BW). Deze registers worden bijgehouden door het Kadaster. Enkele
voorbeelden van onderwerpen die via het Kadaster officieel geregeld worden,
zijn eigendomsregistratie van grond, bedrijfspanden en woningen en het
registreren van diverse rechten zoals het recht van erfpacht. Zie voor meer
informatie over het Kadaster: www.kadaster.nl. Hierna volgt de opsomming van
en uitleg over registergoederen.
Registergoederen zijn:

• alle onroerende zaken;

• geregistreerde schepen en luchtvaartuigen;

• beperkte rechten op onroerende zaken, schepen en vliegtuigen, zoals hypo-
theekrecht en het recht van erfdienstbaarheid.

Voor vliegtuigen geldt een speciaal Luchtvaartuigregister en voor boten geldt
een speciaal scheepsregister. Hierna volgt tekst die afkomstig is van de website
van het Kadaster.

1 Vermogensrecht
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Teboekstelling schip

Bron: wwww.kadaster.nl, ingezien
op 25 september 2014.

Te boek stellen betekent dat u uw
boot of schip laat registreren in de
openbare registers van het Kadaster,
zodat het eigendom wordt vastge-
legd. Uw schip krijgt een brand-
merk: een uniek nummer waarmee
uw schip te identificeren is. U ont-

vangt een bewijs van inschrijving.
Registratie van uw schip heeft een
aantal voordelen:

• Als een boot na eventuele diefstal
wordt teruggevonden, is snel
bekend wie de rechtmatige eige-
naar is.

• U kunt een hypotheek aanvragen
op uw boot of schip.

Voor niet-registergoederen, zoals auto’s, medische apparatuur, graafmachines
en fietsen is het niet nodig dat er voor de eigendomsoverdracht inschrijving in
de openbare registers bij het Kadaster plaatsvindt. Het verschil tussen een
registergoed en een niet-registergoed is onder andere van belang bij:

• eigendomsoverdracht;

• kredietverlening op basis van pand- en hypotheekrecht.

Pand- en hypotheekrecht zijn voor de praktijk belangrijke onderwerpen. Beide
onderwerpen worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 4. In het kader van de
uitleg over registergoederen volgt hierna wel een korte uitleg over hypotheek-
recht.

Om een hypothecaire lening voor de aankoop van een bedrijfspand of woning
te kunnen krijgen, moet de geldlener met de hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld
een bank, zekerheid van terugbetaling van de lening en rente afspreken. Je
maakt daardoor bij een hypothecaire lening eigenlijk twee afspraken. Een
afspraak gaat over de lening zelf en de andere afspraak gaat over de zekerheid
van terugbetaling. Omdat de afspraak over terugbetaling simpelweg kan worden
geschonden – je betaalt niet terug – heeft het rechtssysteem het volgende gere-
geld. Je spreekt met de hypotheekverstrekker af, dat deze een bepaald recht op
het bedrijfspand of de woning krijgt, namelijk hypotheekrecht. Dat is een
zekerheidsrecht met betrekking tot de (terug)betaling van de lening en rente.
De hypotheekverstrekker krijgt hypotheekrecht en de lener ontvangt het hypo-
theekgeld. Mocht de lener niet (terug)betalen, dan heeft de hypotheekverstrekker,
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bijvoorbeeld de bank, op basis van het hypotheekrecht, het recht om het
bedrijfspand of de woning te verkopen.
Nou zou het voor menig particulier en/of ondernemer een uitkomst zijn dat je
voor de aankoop van ieder product zoals een bedrijfsauto of een bankstel, een
hypothecaire lening kan verkrijgen, maar dat kan niet volgens de wet. Waarom
niet? Volgens de wet kan je een hypothecaire lening alleen bij registergoederen
afspreken.
Voor de aanschaf van een bedrijfspand, voor een woning en voor een geregis-
treerd vliegtuig kan wel een hypothecaire lening worden verstrekt, maar niet
voor de aanschaf van een ‘gewone’ roerende zaak want dat is geen registergoed.
Hiermee zijn we aan het einde van de theorie van dit hoofdstuk gekomen.

1 .6 Belangr i jke wetsart ike len in dit hoofdstuk

goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechtenart. 3:1 BW

zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objectenart. 3:2 BW

zaken zijn onroerend of roerendart. 3:3 BW

vermogensrechten zijn rechten die overdraagbaar en/of waarde hebbenart. 3:6 BW

registergoederen in relatie tot inschrijving in openbare registersart. 3:10 BW

1 .7 Samenvatt ing

Het vermogensrecht is opgebouwd uit het goederen- en het verbintenissenrecht.
Een vermogen bestaat uit goederen waarop de schulden in mindering worden
gebracht. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Zaken zijn de
voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten en zaken zijn onroerend
of roerend. Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Vermogens-
rechten zijn rechten die overdraagbaar zijn en/of waarde hebben en vermogens-
rechten zijn absoluut of relatief.
Tussenvormen tussen absolute en relatieve vermogensrechten zijn de kwalitatieve
verplichting en het kettingbeding.
Goederen zijn registergoederen of niet-registergoederen. Registergoederen zijn
goederen waarbij voor de overdracht van eigendom of vestiging van bepaalde
rechten, inschrijving in openbare registers bij het Kadaster wettelijk verplicht
is.
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1 .8 Kennisvragen

1. Vul het onderstaande schema in en geef bij de onderdelen B, E, F, en I een
voorbeeld.

A
Vermogen

D
Zaken

F

G
OnroerendB

C
Onroerend

H
Absoluut

I

E

VermogenFiguur 1.6

2. Geef in de onderstaande situaties aan of er sprake is van een absoluut recht
of van een relatief recht.
a. Het auteursrecht van John Ewbank op het door hem voor Marco Borsato

geschreven muzieknummer ‘Rood’.
b. Het recht van de leverancier op betaling van de door de koper verschul-

digde koopprijs.
c. Het recht van Philips op het gebruik van haar eigen merknaam Philips

‘Sonicare’.
d. Het recht van KLM op de levering van een door de KLM besteld vliegtuig

bij vliegtuigfabrikant Boeing.
e. Een aan BV X toegewezen hypothecaire geldlening bij ABN AMRO Bank.
f. Het hypotheekrecht van ABN AMRO Bank op het bedrijfspand van

dezelfde BV X.

1 .9 Open vragen

1. BV Paint & More is een groothandelsbedrijf in verf. De organisatie is
gevestigd aan de Kwaststraat 10 in Zwolle. Op dit bedrijfspand rust sinds
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5 mei 2010 het hypotheekrecht van de SNS Bank wegens een verstrekte
hypothecaire lening van € 500.000. Hiervan moet nog € 100.000 worden
terugbetaald. Verf BV heeft op BV Paint & More een vordering van € 10.000
wegens een op 10 oktober 2016 geleverde hoeveelheid verf. Datex heeft bij
BV Paint & More op 3 januari 2014 computerapparatuur geplaatst. Het
hiervoor verschuldigde bedrag is € 22.500.
a. Welke schuldeisers hebben een absoluut vermogensrecht?
b. Welke schuldeisers hebben een zekerheidsrecht?
c. Geef aan welke schuldeiser zich kan beroepen op een relatief vermogens-

recht.
d. Geef aan welke schuldeiser het sterkste recht heeft als BV Paint & More

failliet is verklaard.

2. Wat is een belangrijk verschil tussen registergoederen en niet-registergoede-
ren?

1 .10 Meerkeuzevragen

1. Met het systeem van erfpacht bezit een woningkoper het huis maar niet de
grond daaronder. De grond behoort in eigendom toe aan de eigenaar. Dat
kan de gemeente zijn maar ook een ondernemer, landgoedeigenaar of kerk.
Het eigendomsrecht is een:
a. Absoluut recht.
b. Relatief recht.
c. Verbintenis.

2. Stelling: Een in het juiste register geregistreerde mammoettanker is een
registergoed en ook een onroerende zaak.
Deze stelling is:
a. Juist.
b. Onjuist.

3. Stelling: Een in het juiste register geregistreerde mammoettanker is een
registergoed.Deze stelling is:
a. Juist.
b. Onjuist.
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4. BV Smart is schuldeiser van BV Phone wegens op 1 juni 2012 geleverde
producten. Op 1 maart 2016 is ING Bank schuldeiser van BV Phone wegens
een hypothecaire lening in verband met de aanschaf van een tweede
bedrijfspand door BV Phone. Op 1 januari 2017 besluit ING Bank dit
bedrijfspand te verkopen in verband met betalingsachterstand.
Nu geldt dat:
a. BV Smart als eerste van de twee schuldeisers betaald moet worden.
b. ING Bank als eerste van de twee schuldeisers betaald moet worden.

5. Stelling: Als een Boeing 747 is geregistreerd in het Luchtvaartuigregister,
dan kan de KLM voor de aanschaf van dit vliegtuig een hypothecaire lening
regelen.
Deze stelling is:
a. Juist.
b. Onjuist.

6. Stelling: Een in het kentekenregister van de RDW geregistreerde auto is een
registergoed.
Deze stelling is:
a. Juist.
b. Onjuist.

7. De hypotheekmarkt is vanuit commercieel oogpunt gezien een interessante
markt. Kan een hypotheekbank een hypothecaire lening verstrekken in ver-
band met de aanschaf van een caravan?
a. Ja, want een caravan heeft dezelfde kentekengegevens als de bijbehorende

auto.
b. Nee, want een caravan is geen registergoed.
c. Nee, want een caravan kan worden verplaatst.

8. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van het Parool,
www.parool.nl, ingezien op 11 januari 2017.

Monopolist

Nu ING de nichemarkt verlaat blijft de Rabobank als monopolist over.
Daar komt bij dat de Rabobank alleen de boten financiert en niet de lig-
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plaatsen, waardoor eigenaren voortaan niet meer dan voor de helft van
de waarde van hun boot hypotheek kunnen krijgen. Eerder stopte SNS
met hypotheken voor woonboten.

Volgens de ING geldt dat bij de Watervillahypotheek de woonboot het
onderpand is. Om de hypotheek af te sluiten heb je dan nodig:
1. Ligplaats met vergunning voor permanente bewoning.
2. Taxatierapport, opgesteld door een ING-erkende banktaxateur Woonsche-

pen.
3. Inschrijving bij het Kadaster.

Twee van deze drie eisen worden door ING Bank zelf gesteld en een van
deze drie eisen vloeit voort uit de wet. Welke eis vloeit voort uit de wet?
a. Nummer 1.
b. Nummer 2.
c. Nummer 3.

9. Projectontwikkelaar BV Project Development geeft kavels uit waarop parti-
culieren hun eigen recreatiewoning kunnen realiseren. Bij de uitgifte van
de kavels worden afspraken gemaakt over (kosten van) het onderhoud en
het beheer van de rest van het park (zwembad, wegen en receptie).
Op welke manier zal het worden geregeld dat ook de toekomstige eigenaren
van de recreatiewoningen zullen meebetalen aan de onderhouds- en
beheerkosten? Door middel van een:
a. Kettingbeding.
b. Kwalitatieve verplichting.
c. Relatief vermogensrecht.
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