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Verzwaring erfdienstbaarheid,
mede als gevolg van een
'vergroting'vanhet heersend
erf

mr. K. Everaars1

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg
van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erf-
dienstbaarheid en meer specifiek op een verzwaring als gevolg van een'vergroting'van het heersend
erf. 

1. Inleiding

Een erf ten gunste waarvan een erfdienstbaarheid
van weg is gevestigd, krijgt een nieuwe bestemming,
waardoor van de weg intensiever gebruik wordt ge-
maakt. Een weiland met woonhuis maakt plaats
voor een kampeerterrein2 of een herenhuis maakt
plaats voor een laboratorium.3 Dergelijke verzwa-
ringen van een erfdienstbaarheid komen regelma-
tig voor. Een bijzonder geval is een verzwaring als
gevolg van het feit dat de eigenaar van een heer-
send erf een mede aan het heersend erf grenzend
erf in eigendom verkrijgt. Het is de vraag of de ei-
genaar van een heersend erf een erfdienstbaarheid
van weg ook mag (laten) gebruiken ten gunste van
een aan het heersend erf grenzend erf. In deze bij-
drage bespreek ik de problematiek van een verzwa-
ring van een erfdienstbaarheid, mede als gevolg van
een 'vergroting' van het heersend erf. De kwestie
van een 'vergroting' van een heersend erf is in 1981,
in 2017 en in 2020 aan de Hoge Raad voorgelegd. In
paragraaf 2 bespreek ik allereerst de problematiek
van een verzwaring van een erfdienstbaarheid in al-
gemene zin. In paragraaf 3 ga ik voorts specifiek in
op de 'vergroting' van een heersend erf. Ik sluit in
paragraaf 4 af met een conclusie.4

1. Kirsten Everaars is universitair docent Burgerlijk recht
bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht
(OO&R) van de Radboud Universiteit.

2. Vgl. Hof 's-Gravenhage 15 november 1961, NJ 1962/513 en
Rb. Zwolle 25 juni 1971, NJ 1971/498.

3. Vgl. Hof Leeuwarden 27 september 1933, NJ 1934/398.
4. Deze bijdrage is afgerond in april 2021. Nadien versche-

nen literatuur is kort verwerkt in de voetnoten.

2. Verzwaring erfdienstbaarheid

Er zijn onder het Oud en Nieuw BW talloze uitspra-
ken gewezen over een (al dan niet geoorloofde) ver-
zwaring van een erfdienstbaarheid.5 De verzwarin-
gen zien bijvoorbeeld op een nieuwe bestemming
van het heersend erf, zoals een weiland met woon-
huis dat plaatsmaakt voor een kampeerterrein of
een herenhuis dat plaatsmaakt voor een tandtech-
nisch laboratorium.6 Voor een verzwaring van een
erfdienstbaarheid is het niet noodzakelijk dat het
heersend erf een nieuwe bestemming krijgt. Ten
gunste van een erf met een meubelfabriek en meu-
belwinkel is bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van
weg gevestigd. De eigenaar van het heersend erf
breekt de meubelwinkel af en bouwt een groot win-
kelpand dat hij verhuurt aan een derde. Daardoor
wordt van de weg meer gebruik gemaakt dan voor-
heen.7 Voor een verzwaring is het zelfs niet nood-
zakelijk dat de staat van het heersend erf wijzigt.8

Ten laste van een erf met woonhuis is bijvoorbeeld
een erfdienstbaarheid van weg gevestigd en de eige-
naar van het heersend erf rijdt met zwaarder mate-
rieel over het dienend erf dan voorheen.9

Onder het Oud BW was aan een verzwaring van
een erfdienstbaarheid een specifieke wetsbepaling

5. Op 15 januari 2021 levert de zoekterm 'verzwaring erf-
dienstbaarheid' via www.rechtspraak.nl 148 treffers op
en de zoekterm 'verzwaring dienend erf' levert via
www.rechtspraak.nl 199 treffers op. J.Th. Smalbraak,
Burenrecht en erfdienstbaarheden, Deventer: Kluwer 1980,
p. 168-170 geeft een beknopt overzicht van rechtspraak
onder het Oud BW.

6. Vgl. Hof's-Gravenhage 15 november 1961, NJ 1962/513; Rb.
Zwolle 25 juni 1971, NJ 1971/498 en Hof Leeuwarden 27
september 1933, NJ 1934/398.

7. Zie HR 7 februari 1936, NJ 1936/440, m.nt. P. Scholten.
8. Zie ook E.F. Verheul, 'Verzwaring van een erfdienstbaar-

heid', NTBR 2021/11, afl. 4, p. 87 die het type verzwarin-
gen indeelt in drie categorieën.

9. Zie HR 7 januari 1994, NJ 1994/321.
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gewijd. Art. 738 lid 2 Oud BW bepaalde dat de eige-
naar van het heersend erf op het heersend erf geen
verandering mocht aanbrengen, waardoor de toe-
stand van het dienend erf zou worden verzwaard.10

Aan de hand van dit wetsartikel werden verzwarin-
gen als gevolg van een nieuwe bestemming van het
heersend erf en verzwaringen als gevolg van een
intensiever gebruik van bijvoorbeeld een erfdienst-
baarheid van weg opgelost. Volgens de Hoge Raad
komt het bij beantwoording van de vraag of een ver-
boden verzwaring inzake een erfdienstbaarheid van
weg aanwezig is erop aan''of de gewijzigde staat van
het heerschend erf en het daaruit voortvloeiend ge-
bruik van den weg blijven binnen de grenzen van
den last, welke bij de akte van vestiging op het dienst-
baar erf is gelegd en welke meer kan omvatten dan
het gebruik, dat de rechthebbende, gezien den staat
van het heerschend erf tijdens de vestiging, te dien
tijde van de erfdienstbaarheid zoude maken.''11 Door
Beekhuis wordt art. 738 lid 2 Oud BW naar aan-
leiding van het arrest van de Hoge Raad samenge-
vat tot de regel dat ''[d]e eigenaar van het heersend
erf (…) niet door wijziging aan te brengen in de toe-
stand, waarin zich de beide erven bij het tot stand-
komen van de erfdienstbaarheid bevinden, de uitoe-
fening daarvan voor het dienend erf meer bezwaar-
lijk [mag] maken dan bij de totstandkoming van de
erfdienstbaarheid redelijkerwijs kon worden voor-
zien.''12

Art. 738 lid 2 Oud BW is in het Nieuw BW niet over-
genomen, omdat volgens de Toelichting-Meijers aan
die bepaling – mede gelet op het hiervoor geciteerde
arrest – ''vrijwel iedere zelfstandige betekenis [is]
ontnomen.''13 Of naar huidig recht een verzwaring
van een erfdienstbaarheid is geoorloofd of niet, moet
(ook) worden beantwoord in de sleutel van inhoud
van de erfdienstbaarheid.14 Art. 5:73 lid 1 BW bepaalt
dat de inhoud en wijze van uitoefening van een erf-
dienstbaarheid in eerste instantie worden bepaald

10. L.C. Besier, 'Conclusie bij: HR 7 februari 1936', NJ
1936/440 merkt treffend op dat de''beeldspraak [van art.
738 lid 2 Oud BW, toevoeging] (…) eenigszins [hinkt]: wat
„verzwaard'' wordt kan alleen de op dit erf rustende last
zijn.''

11. HR 7 februari 1936, NJ 1936/440, m.nt. P. Scholten.
12. J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening

van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel
II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 210.

13. Parl. Gesch. BW Boek 5 1981, p. 264 (TM). Verwezen wordt
naar HR 7 februari 1936, NJ 1936/440, m.nt. P. Scholten
en naar HR 19 januari 1912, W 9314.

14. Zie in dezelfde zin E.B. Rank-Berenschot, 'Conclusie
bij: HR 8 september 2017', ECLI:NL:PHR:2017:429, NJ
2017/345, nr. 2.8 en E.F. Verheul,'Verzwaring van een erf-
dienstbaarheid', NTBR 2021/11, afl. 4, p. 87 en 89.

door de akte van vestiging.15 Volgens vaste recht-
spraak komt het bij de uitleg van de akte van vesti-
ging van een erfdienstbaarheid aan op de in de nota-
riële akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling,
die moet worden afgeleid uit de in de akte gebezigde
bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatsta-
ven in het licht van de gehele inhoud van de akte.16

Een verzwaring van een erfdienstbaarheid is al snel
ongeoorloofd als de erfdienstbaarheid in de akte van
vestiging precies is omschreven.17 Een precieze om-
schrijving kan bijvoorbeeld zijn dat een erfdienst-
baarheid van weg is gevestigd om te komen en te
gaan met de fiets, zodat het niet geoorloofd is te ko-
men en te gaan met de auto of dat een erfdienstbaar-
heid van weg is gevestigd waarbij de breedte van de
weg specifiek is bepaald op drie meter, zodat met
voertuigen breder dan drie meter niet over de weg
gereden mag worden. In een akte van vestiging kun-
nen ook bepalingen als 'op de wijze als vanouds',
'als op heden'of'op de bestaande wijze'worden op-
genomen.18 In die gevallen zal een verzwaring ook
snel ongeoorloofd zijn.19 Hetzelfde geldt als in de
vestigingsakte expliciet is opgenomen dat een ver-
zwaring van de erfdienstbaarheid ongeoorloofd is.20

Om te kunnen beoordelen of in dergelijke gevallen
sprake is van een verzwaring of niet, moet eerst vast

15. Voor zover in de akte van vestiging regels ontbreken over
de inhoud en wijze van uitoefening, wordt de inhoud en
wijze van uitoefening bepaald door de plaatselijke ge-
woonte. Is een erfdienstbaarheid te goeder trouw ge-
ruime tijd zonder tegenspraak op een bepaalde wijze uit-
geoefend, dan is in geval van twijfel deze wijze van uit-
oefening beslissend. De 'wijze van uitoefening' wordt
in art. 5:73 lid 1 BW overigens mijns inziens onterecht
naast de 'inhoud' geplaatst, omdat de wijze van uitoefe-
ning van een erfdienstbaarheid onderdeel is van de in-
houd van een erfdienstbaarheid. Onder 'akte van vesti-
ging' in de zin van art. 5:73 lid 1 BW is ook een akte van
wijziging begrepen. Zie Parl. Gesch. BW Boek 5 1981, p.
256 (TM). Zie over de wijziging van beperkte rechten ook
K. Everaars, Wijziging van beperkte rechten (diss. Nijme-
gen), Deventer: Wolters Kluwer 2021.

16. HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9168, NJ 2004/251
(Teijsen/Marcus); HR 2 december 2005, ECLI:NL:HR:
2005:AU2397, NJ 2007/5 (WE/Henselmans); HR 17 decem-
ber 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, NJ 2011/9 (Genco/De
Heer) en HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2904, NJ
2013/240 (Hennekam/Maatschappij van welstand).

17. Zie ook P. Scholten,'Annotatie bij: HR 7 februari 1936', NJ
1936/440: ''In het eerste geval [waarin de omvang precies
is omschreven, toevoeging] is uitbreiding ongeoorloofd
(…).''

18. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 165.

19. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 165.

20. Zie bijvoorbeeld recent Rb. Midden-Nederland 9 okto-
ber 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4356, r.o. 2.2: ''Koper zal
alles nalaten hetwelk als een verzwaring van de op ge-
meld pad gevestigde erfdienstbaarheid kan worden be-
schouwd.''
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komen te staan wat het toegestane gebruik was ten
tijde van de vestiging.21

Als een verzwaring valt binnen de inhoud van de erf-
dienstbaarheid, dan zal de eigenaar van het dienend
erf de verzwaring moeten dulden. De eigenaar van
het dienend erf kan in dat geval echter bij de rech-
ter wijziging en/of opheffing van de erfdienstbaar-
heid vorderen, indien sprake is van onvoorziene om-
standigheden die van dien aard zijn dat naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de erfdienstbaarheid niet van
hem kan worden gevergd (art. 5:78 aanhef en sub
a BW).22 Onvoorziene omstandigheden zijn omstan-
digheden die zich voordoen na de vestiging van de
erfdienstbaarheid en die niet in de akte van vesti-
ging zijn verdisconteerd.23 De omstandigheden kun-
nen onvoorzien zijn omdat partijen de afwezigheid
ervan hebben verwacht of omdat partijen in het ge-
heel niet aan de omstandigheden hebben gedacht.24

Aan de hand van uitleg van de vestigingsakte moet
worden bepaald of partijen de omstandigheid bij de
vestiging van de erfdienstbaarheid hebben verdis-
conteerd. Als inderdaad sprake is van onvoorziene
omstandigheden, dan is wijziging en/of opheffing al-
leen mogelijk als de omstandigheden van dien aard
zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid ongewijzigde instandhouding van de erfdienst-
baarheid niet van de eigenaar van het dienend erf
kan worden gevergd. Het is moeilijk te voorspellen
hoe de toets van de redelijkheid en billijkheid uitvalt,
omdat de beoordeling afhangt van alle omstandighe-
den van het geval. Ik geef twee voorbeelden.

21. Zie ook Rb. Midden-Nederland 9 oktober 2020, ECLI:NL:
RBMNE:2020:4356, r.o. 3.10: ''Maar om te kunnen beoor-
delen of het huidige gebruik een verzwaring is ten op-
zichte van het gebruik bij vestiging, moet vaststaan dat
het toegestane gebruik bij vestiging anders is dan het hui-
dige gebruik. Zoals hiervoor is overwogen, kan dat uit
de akte niet worden afgeleid.'' Zie over het gebruik van
de feitelijke situatie ten tijde van de vestiging bij de uit-
leg van onder andere erfdienstbaarheden V. Tweehuy-
sen, 'De feitelijke situatie bij objectieve uitleg van regis-
tergoedakten', NTBR 2021/8, afl. 3.

22. Zie ook E.B. Rank-Berenschot, 'Conclusie bij: HR 8 sep-
tember 2017', ECLI:NL:PHR:2017:429, NJ 2017/345, nr. 2.8;
S.E. Bartels & A.A. van Velten, Mr. C. Assers Handleiding
tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5.
Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Deventer: Wol-
ters Kluwer 2017/185 en W.M.H. Reehuis & A.H.T. Heister-
kamp, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goede-
renrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019/622. Vgl. ook
Parl. Gesch. BW Boek 5 1981, p. 264 (TM). Zie uitgebreid
over een wijziging van een erfdienstbaarheid via art. 5:
78 aanhef en sub a BW K. Everaars, Wijziging van be-
perkte rechten (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Klu-
wer 2021, par. 2.2. Ook een beroep op art. 5:79 BW be-
hoort tot de mogelijkheden. Zie ook E.B. Rank-Beren-
schot, 'Conclusie bij: HR 8 september 2017', ECLI:NL:
PHR:2017:429, NJ 2017/345, nr. 2.12. Zie uitgebreid over
een opheffing van een erfdienstbaarheid via art. 5:79 BW
K. Everaars, 'Opheffing', in: S.E. Bartels, J.B. Spath & K.
Everaars, Tenietgaan van beperkte rechten, Deventer: Wol-
ters Kluwer 2017 en K. Everaars, 'Annotatie bij HR 21 de-
cember 2018, ECLI:NL:HR:2018:2372', TvAR 2019/5977.

23. Parl. Gesch. BW Boek 5 1981, p. 276-277 (MvA II). Zie ook K.
Everaars, Wijziging van beperkte rechten (diss. Nijmegen),
Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 2.2.6.

24. Vgl. Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 969 (TM).

Stel dat sprake is van een algemeen geformuleerde
erfdienstbaarheid van weg ten gunste van een erf
met een woning die wordt bewoond door twee per-
sonen. Als de eigenaren van het heersend erf hun
erf overdragen aan een groot gezin met vier kinde-
ren, dan is goed denkbaar dat van de erfdienstbaar-
heid van weg intensiever gebruik wordt gemaakt.
De eigenaar van het dienend erf moet die verzwa-
ring mijns inziens in beginsel dulden, met name als
bij de vestiging was te voorzien dat de woning op
het erf bewoond zou kunnen worden door meer dan
twee personen.25 De verzwaring als gevolg van de
overdracht van het heersend erf kan echter een on-
voorziene omstandigheid zijn als partijen daar geen
voorziening voor hebben getroffen in de vestigings-
akte. Is de onvoorziene omstandigheid een omstan-
digheid die naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid van dien aard is dat ongewijzigde instand-
houding niet van de eigenaar van het dienend erf
kan worden gevergd? Opheffing ligt mijns inziens
niet voor de hand. Een wijziging in die zin dat het ge-
bruik van de erfdienstbaarheid wordt beperkt mijns
inziens ook niet. Een wijziging in de zin dat de re-
tributie wordt verhoogd, zou wel een mogelijkheid
kunnen zijn, maar dat hangt ook af van de huidige
hoogte van de retributie.
Stel dat de eigenaren van het heersend erf hun erf
niet overdragen, maar een tulpenkwekerij beginnen,
dan is nog steeds denkbaar dat de eigenaar van het
dienend erf de verzwaring in beginsel moet dulden.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als bij de vesti-
ging bekend was dat het erf naast een woonbestem-
ming ook een agrarische bestemming had. De ver-
zwaring als gevolg van de exploitatie van de tulpen-
kwekerij kan echter een onvoorziene omstandigheid
zijn als partijen daar geen voorziening voor hebben
getroffen in de vestigingsakte. Is de onvoorziene om-
standigheid een omstandigheid die naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid van dien aard is dat
ongewijzigde instandhouding niet van de eigenaar
van het dienend erf kan worden gevergd? Ophef-
fing ligt mijns inziens ook in deze casus niet direct
voor de hand. Een wijziging in de zin dat het ge-
bruik van de erfdienstbaarheid wordt beperkt wel-
licht wel, omdat bij de vestiging bijvoorbeeld wel be-
kend was dat het erf ook een agrarische bestemming
had, maar dat de landbouwvoertuigen toen van heel
andere orde waren dan nu. Een wijziging in de zin
dat de retributie wordt verhoogd is ook denkbaar,
maar ook dat hangt af van de huidige hoogte van de
retributie.
Als een verzwaring niet valt binnen de inhoud van de
erfdienstbaarheid, dan zal de eigenaar van het die-
nend erf de verzwaring niet hoeven te dulden. De
eigenaar van het heersend erf kan in dat geval ech-
ter bij de rechter wijziging van de erfdienstbaarheid
vorderen, indien door onvoorziene omstandigheden
de uitoefening blijvend of tijdelijk onmogelijk is ge-
worden of het belang van de eigenaar van het heer-
send erf aanzienlijk is verminderd, mits de wijziging

25. Als de woning een 'tiny house' is, dan zou de uitkomst
wel eens anders kunnen zijn.
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naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van
de eigenaar van het dienend erf kan worden gevergd
(art. 5:80 BW).26 Stel dat een erfdienstbaarheid van
weg is gevestigd waarin de breedte van de voertui-
gen die over de weg mogen rijden, is bepaald op drie
meter. Met voertuigen breder dan drie meter mag
dan niet over de weg gereden worden, maar de eige-
naar van het heersend erf wenst dat wel. Denkbaar
is dat het heersend erf een agrarische bestemming
heeft en bij de vestiging niet is voorzien in de mo-
gelijkheid dat landbouwvoertuigen in de toekomst
een breedte van meer dan drie meter kunnen heb-
ben. Door een dergelijke onvoorziene omstandig-
heid zou het belang van de eigenaar van het heer-
send erf – afhankelijk van de omstandigheden van
het geval – aanzienlijk kunnen zijn verminderd, zo-
dat een wijziging van de erfdienstbaarheid mogelijk
zou zijn, mits de wijziging naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid van de eigenaar van het die-
nend erf kan worden gevergd.

3. Vergroting heersend erf

Naast een verzwaring als gevolg van een nieuwe be-
stemming van het heersend erf en een verzwaring
als gevolg van een intensiever gebruik van de erf-
dienstbaarheid, is een verzwaring denkbaar als ge-
volg van de 'vergroting' van het heersend erf.27 Ten
laste van erf X is bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid
van weg gevestigd ten gunste van erf Y en de eige-
naar van het heersend erf verkrijgt aan zijn erf gren-
zend erf Z in eigendom. Erf Z is twaalf keer groter
dan erf Y en de eigenaar van het heersend erf laat ar-
beiders ten behoeve van de tuin- en bouwgrond van
erf Z gebruik maken van de erfdienstbaarheid van
weg om vanaf erf Z via erf Y en erf X – waar de erf-
dienstbaarheid op rust – op de openbare weg te ko-
men. Daardoor wordt van de erfdienstbaarheid van
weg intensiever gebruik gemaakt dan voorheen.28

De vraag is of de eigenaar van het heersend erf de
erfdienstbaarheid van weg ook mag (laten) gebrui-
ken ten behoeve van het aangrenzende erf.
Volgens Smalbraak mag de 'vergroting' an sich niet
beslissend zijn, maar komt het aan op de vraag of
sprake is van een al dan niet (on)geoorloofde ver-
zwaring in de zin van art. 738 lid 2 Oud BW.29

Smalbraak verwijst naar lagere rechtspraak waar-
uit zou blijken dat rechters de problematiek van een
'vergroting' van het heersend erf beslechten aan

26. Zie uitgebreider over een wijziging van een erfdienst-
baarheid via art. 5:80 BW K. Everaars, Wijziging van be-
perkte rechten (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer
2021, par. 2.2.

27. Volgens J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarhe-
den, Deventer: Kluwer 1980, p. 167 is de 'vergroting' van
een heersend erf onder het Oud BW zelfs een''bijna klas-
siek geval van verzwaring van een erfdienstbaarheid in
de rechtspraktijk (…).''

28. De casus is gebaseerd op de uitspraak van Rb. Rotterdam
22 december 1919, NJ 1920/877.

29. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 167.

de hand van de vraag of sprake is van een verzwa-
ring.30 Volgens Smalbraak is beslissend wat partijen
''als redelijke mensen gewild [zouden] hebben, in-
dien zij de 'vergroting' van het heersend erf zou-
den hebben voorzien.''31 Hij verwijst daarmee (im-
pliciet) naar art. 738 lid 2 Oud BW, omdat de regel
van dat artikel in de literatuur zo is samengevat dat
de eigenaar van het heersend erf de uitoefening van
de erfdienstbaarheid voor het dienend erf niet be-
zwaarlijker mag maken dan bij de totstandkoming
van de erfdienstbaarheid redelijkerwijs kon worden
voorzien.32 Ook Beekhuis verwijst naar rechtspraak
waaruit zou blijken dat de casus van een'vergroting'
van het heersend erf wordt opgelost via beantwoor-
ding van de vraag of sprake is van een ongeoorloofde
verzwaring in de zin van art. 738 lid 2 Oud BW.33

De eerder geschetste casus over erf X, Y en Z is ge-
baseerd op een uitspraak van de rechtbank Rotter-
dam waar Smalbraak en Beekhuis beiden naar ver-
wijzen.34 De rechtbank overweegt in de casus ech-
ter kort en bondig dat de eigenaar van het heersend
erf de erfdienstbaarheid van weg alleen mag (laten)
gebruiken ten behoeve van het aangrenzende erf als
ten behoeve van het aangrenzende erf een erfdienst-
baarheid van weg is gevestigd, hetgeen niet het geval
is.35 De handelingen van de eigenaar van het heer-
send erf zijn dus niet geoorloofd, maar er wordt niet
verwezen naar art. 738 lid 2 Oud BW en ook het be-
grip 'verzwaring' komt in de uitspraak niet voor.36

30. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 167.

31. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 167-168.

32. J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel
II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 210.

33. J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel
II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 211.

34. Rb. Rotterdam 22 december 1919, NJ 1920/877.
35. Rb. Rotterdam 22 december 1919, NJ 1920/877: ''O. echter,

dat gedaagde alleen recht zou hebben om van eischers
perceel op gemelde wijze gebruik te maken ten behoeve
van zijn bouw- of tuingrond, — want daartoe strekt toch
hetgeen hij doet of laat doen door zijn arbeiders met
of zonder gereedschappen en kruikarren — indien ook
voor dat land een zoodanig recht van rijpad of dreef be-
stond of eischer zulks goedvond, hetgeen ten dezen niet
het geval is, of indien gedaagde zich daartoe kon beroe-
pen op eenig ander verworven recht om aldus te mogen
handelen, waarop gedaagde zich echter niet beroept, en
van welk recht ook niet gebleken is (…).''

36. Hetzelfde geldt voor de lagere rechtspraak waar Smal-
braak verder naar verwijst. Zie Rb. 's-Hertogenbosch 4
januari 1918, NJ 1919/115 (gebruik ten behoeve van een
aan het heersend erf grenzen erf echter wel geoorloofd)
en Rb. Rotterdam 23 oktober 1929, NJ 1930/865. Beekhuis
verwijst nog naar Rb. Zwolle 18 januari 1993, NJ 1936/939,
waar art. 738 lid 2 Oud BW inderdaad ter sprake komt,
maar mijns inziens is ook die casus niet opgelost aan de
hand van de vraag of sprake is van een al dan niet (on)ge-
oorloofde verzwaring, omdat de rechtbank al tot de con-
clusie komt dat de eigenaar van het dienend erf het ge-
bruik ten behoeve van een aan het heersend erf grenzend
erf niet hoeft te dulden op grond van het enkele feit dat
ten gunste van het aangrenzend erf de erfdienstbaarheid
niet is gevestigd.
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In 1981 komt de problematiek van een 'vergroting'
van een heersend erf bij de Hoge Raad.37 De casus
was als volgt. Ten behoeve van het erf van Van Maar-
seveen en ten laste van het erf van Agterberg bestaat
een erfdienstbaarheid van weg. De erfdienstbaar-
heid heeft als inhoud het recht om te komen en te
gaan naar de Koningsweg. Van Maarseveen heeft ten
zuidwesten van het heersend erf nog twee erven in
eigendom verkregen. Op het achterste erf staat het
woonhuis van het gezin van Van Maarseveen. Van
Maarseveen heeft van het woonhuis naar het heer-
send erf een betonnen weg laten aanleggen. In cassa-
tie gaat het uitsluitend om de vraag of een erfdienst-
baarheid van weg voor de eigenaar van het heersend
erf ook het recht omvat het dienend erf te gebruiken
als verbinding, via het heersend erf, met een aan het
heersend erf grenzend erf dat de eigenaar van het
heersend erf mede in eigendom heeft. Van Maarse-
veen trekt aan het kortste eind: de Hoge Raad over-
weegt kort en krachtig dat ''[v]oor zover uit de akte
van vestiging of uit de kennelijke functie van het
heersend erf niet het tegendeel voortvloeit, (…) deze
vraag in beginsel ontkennend [dient] te worden be-
antwoord.''
Bij de rechtbank en het hof trok Van Maarseveen ook
al aan het kortste eind. De rechtbank stelde vast dat
de erfdienstbaarheid niet was gevestigd ten gunste
van de aangrenzende erven en dat het Van Maarse-
veen verboden was de erfdienstbaarheid anders dan
ten behoeve van het heersend erf te gebruiken. Het
hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
In cassatie werd aangevoerd dat de – niet met zoveel
woorden uitgesproken – opvatting van het hof dat
het gebruik van de erfdienstbaarheid ten gunste van
de aangrenzende erven in strijd is met het bepaalde
in art. 738 BW onjuist is. Volgens de klacht hangt
het kortgezegd af van uitleg of de erfdienstbaarheid
ook kan strekken ten gunste van aan het heersend
erf grenzende erven. Volgens A-G Haak ziet de op-
vatting dat een erfdienstbaarheid ook kan strekken
ten gunste van aan het heersend erf grenzende er-
ven eraan voorbij dat het strijdig is met het goederen-
rechtelijk systeem van erfdienstbaarheden. Volgens
Haak is op zichzelf niet uitgesloten de problematiek
te benaderen via de vaststelling dat van een verzwa-
ring in de zin van art. 738 lid 2 Oud BW sprake is,
maar dat heeft het hof volgens Haak niet gedaan en
dat behoefde het hof ook niet te doen. Ook volgens
de Hoge Raad heeft het hof zijn uitspraak niet geba-
seerd op art. 738 lid 2 Oud BW, zodat de klacht bij
gemis aan feitelijke grondslag faalt.38

Kleijn wijst er in zijn annotatie bij het arrest van de
Hoge Raad op dat de kwestie van een 'vergroting'
van het heersend erf op twee manieren kan wor-
den benaderd. Hij stelt terecht voorop dat van een

37. HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160, NJ 1982/38,
m.nt. W.M. Kleijn (Van Maarseveen/Agterberg).

38. Volgens K.F.M. Berger, Burenrecht, mandeligheid en erf-
dienstbaarheden, Deventer: Kluwer 2001, nr. 46 (p. 200)
kreeg Agterberg van de rechtbank en het hof gelijk op het
gebied van art. 738 Oud BW, maar de uitspraak van het
hof is niet gebaseerd op art. 738 lid 2 Oud BW (en die van
de rechtbank mijns inziens ook niet).

'echte' vergroting van het heersend erf geen sprake
is als een aan het heersend erf grenzend erf in ei-
gendom wordt verkregen. De aangrenzende erven
van Van Maarseveen zijn niet ook heersend erf ge-
worden, omdat de erfdienstbaarheid niet ten gunste
van deze erven is gevestigd.39 De eerste benadering
is dat het dus in strijd is met het goederenrechtelijk
systeem als de eigenaar van het heersend erf de erf-
dienstbaarheid gebruikt ten gunste van de aan het
heersend erf grenzende erven. De tweede benade-
ring is dat het gebruik van de erfdienstbaarheid ten
gunste van de aan het heersend erf aangrenzende er-
ven ontoelaatbaar is als sprake is van een ongeoor-
loofde verzwaring, maar eventueel toelaatbaar als
sprake is van een geoorloofde verzwaring.
Met Rank-Berenschot ben ik van mening dat het ar-
rest van de Hoge Raad in de eerstgenoemde sleu-
tel staat.40 Ten onrechte volgens Beekhuis, omdat
het gebruik van een erfdienstbaarheid van weg vol-
gens hem niet aan een bepaald doel is gebonden.41

Volgens hem kan de eigenaar van het heersend erf
de erfdienstbaarheid ook gebruiken ten behoeve van
een achterliggend erf, tenzij de toestand van het
dienend erf hierdoor wordt verzwaard en is het af-
hankelijk van uitleg van de vestigingsakte of sprake
is van een ongeoorloofde verzwaring.42 Voor deze
meer praktische benadering valt zeker iets te zeggen,
omdat het (bijna) ondoenlijk is om te controleren of
de gebruikers van de erfdienstbaarheid van weg zich
wel begeven naar het heersend erf en niet naar een
achterliggend erf.43

39. W.M. Kleijn,'Annotatie bij HR 13 maart 1981', NJ 1982/38,
par. 2. Zie ook J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot
de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zaken-
recht. Deel II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 209.

40. E.B. Rank-Berenschot, 'Conclusie bij: HR 8 september
2017', ECLI:NL:PHR:2017:429, NJ 2017/345, nr. 2.11. De
uitspraak Van Maarseveen/Agterberg wordt in de litera-
tuur echter wel genoemd in het kader van een verzwa-
ring van een erfdienstbaarheid in de zin van art. 738 lid
2 Oud BW. Zie J.G. Gräler, Mandeligheid en erfdienstbaar-
heden (Mon. BW nr. B27) 2014/40.3 en S.E. Bartels & A.A.
van Velten, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van
het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Zakenrecht. Eigendom
en beperkte rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2017/185
(voor het eerst te lezen in C.C. van Dam, F.H.J. Mijnssen
& A.A. van Velten, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefe-
ning van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Goederenrecht.
Deel II. Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer 2002/185).

41. J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoe-
fening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zaken-
recht. Deel II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrech-
ten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 209. Het ar-
rest van de Hoge Raad wordt door W.C.L. van der Grinten,
'Boekbeschouwing', RM Themis 1985, p. 51 onderschre-
ven, omdat het gebruik van de erfdienstbaarheid van weg
dienstbaar moet zijn aan het gebruik van het heersend
erf.

42. J.H. Beekhuis, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Zakenrecht. Deel
II. Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 209.

43. Zie ook W.M. Kleijn, 'Annotatie bij HR 13 maart 1981', NJ
1982/38, par. 2: ''Kan de eigenaar van het dienend erf een
soort controle gaan uitoefenen of de gebruikers van de
weg zich wel begeven naar perceel A en niet naar perceel
B of C?''
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Alhoewel inmiddels sprake is van bestendige recht-
spraak – de Hoge Raad herhaalt de regel uit het arrest
Van Maarseveen/Agterberg in 201744 en in 202045 –
luidt het antwoord op de vraag of een erfdienstbaar-
heid van weg ook het recht omvat het dienend erf
te gebruiken ten behoeve van een aan het heersend
erf grenzend erf niet absoluut ontkennend. De regel
dat een erfdienstbaarheid van weg voor de eigenaar
van het heersend erf in beginsel niet het recht om-
vat de erfdienstbaarheid te gebruiken ten gunste van
aan het heersend erf grenzende erven, betekent vol-
gens de Hoge Raad niet altijd dat de eigenaar van het
heersend erf de erfdienstbaarheid niet mag gebrui-
ken ten behoeve van een aangrenzend erf. Ten eer-
ste kan uit de akte van vestiging anders voortvloeien
en ten tweede kan uit de kennelijke functie van het
heersend erf anders voortvloeien.46

In het arrest van 2017 was sprake van een uitzon-
dering op de door de Hoge Raad in 1981 geformu-
leerde 'in beginsel-regel'.47 School Vest (ook aan-
geduid als de Dordtse Schoolvereniging) is eigenaar
van een stuk grond inclusief schoolgebouw. De ei-
gendom van de grond bestond vroeger uit meerdere
kadastrale percelen. Ten behoeve van een van deze
percelen – die op dat moment niet aan de openbare
weg grensde – en ten laste van het perceel van Van
Lelieveld c.s. is een erfdienstbaarheid van weg geves-
tigd. In de notariële vestigingsakte is opgenomen dat
de erfdienstbaarheid te allen tijde zal kunnen wor-
den verzwaard indien de bestemming van het heer-
send erf mocht worden gewijzigd. Van Lelieveld c.s.
heeft het dienend erf afgesloten met een betonnen
schutting, waardoor er geen doorgang meer moge-
lijk is. In de procedure staat de vraag centraal of de
erfdienstbaarheid van weg mede strekt tot het feite-
lijk gebruik van het dienend erf om (via het heersend
erf) ook het overige deel van het perceel van School
Vest te bereiken ten behoeve waarvan de erfdienst-
baarheid niet is gevestigd. Het hof heeft geoordeeld
dat de erfdienstbaarheid in kwestie ook strekt tot het
feitelijk gebruik van het dienend erf om via het heer-
send erf het aan het heersend erf aangrenzend erf te
bereiken ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid
niet is gevestigd.
Dit keer trekt de eigenaar van het dienend erf bij
de Hoge Raad – net als bij het hof – aan het kort-
ste eind: volgens de Hoge Raad heeft het hof geoor-
deeld dat de in het arrest van 1981 voorziene uitzon-
dering van toepassing is en is het hof gebleven bin-
nen de in het arrest van 1981 – bovendien als 'in-be-
ginsel'– geformuleerde regel. Volgens de Hoge Raad
heeft het hof''doorslaggevende betekenis toegekend
aan de combinatie van de omstandigheid enerzijds

44. HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ
2017/345.

45. HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1309, NJ 2020/249.
46. Zie HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160, NJ

1982/38, m.nt. W.M. Kleijn (Van Maarseveen/Agterberg);
HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ 2017/345
en HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1309, NJ 2020/249.

47. HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ
2017/345.

dat het schoolgebouw en het schoolplein maatschap-
pelijk gezien als één geheel moeten worden gezien,
ook voor zover deze op het aan het heersend erf
grenzende perceel zijn gelegen, en de omstandigheid
anderzijds dat de vestigingsakte uitdrukkelijk ver-
zwaring van de erfdienstbaarheid toestaat indien de
bestemming van het heersend erf wordt gewijzigd
(waarvan naar de vaststelling van het hof sprake
is).''48

Ik interpreteer het arrest zo dat het betrekking
heeft op de tweede uitzondering uit het arrest Van
Maarseveen/Agterberg.49 Uit de functie van het
heersend erf vloeit voort dat de erfdienstbaarheid
ook strekt tot het feitelijk gebruik van de erfdienst-
baarheid ten gunste van een aan het heersend erf
grenzend erf. Volgens Rank-Berenschot ligt de
tweede uitzondering in het verlengde van de eer-
ste uitzondering, in die zin dat ''voor een uitzon-
dering op de hoofdregel plaats is hetzij indien par-
tijen dat door middel van een beding bewust zijn
overeengekomen, hetzij indien de kennelijke func-
tie van het heersend erf zo evident in de richting
van'uitbreiding'wijst dat het vermoeden gewettigd
is dat partijen dit zijn overeengekomen.''50 Het peil-
moment voor beoordeling van de 'kennelijke func-
tie'van het heersend erf is volgens haar de vestiging
van de erfdienstbaarheid, zodat de eigenaar van het
heersend erf niet na de vestiging de'kennelijke func-
tie' met de daaraan verbonden verzwaring kan cre-
ëren. Bij toepassing van de uitzondering is volgens
de Hoge Raad schijnbaar niet vereist dat het moet
gaan om de kennelijke functie van het heersend erf
ten tijde van de vestiging van de erfdienstbaarheid.51

Dat is mijns inziens te verklaren door aan te nemen
dat als aan de tweede uitzondering is voldaan, alsnog
getoetst kan worden of sprake is van een verboden
verzwaring en daarbij kan de staat van het heersend
erf ten tijde van de vestiging wel een rol spelen. Het
hof heeft in de uitspraak inzake School Vest overwo-
gen dat de gewijzigde inrichting van het heersend erf
een verzwaring betekent van de erfdienstbaarheid,
maar de akte van vestiging stond een verzwaring ex-
pliciet toe, zodat van een verboden verzwaring geen

48. HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ
2017/345, r.o. 3.3.5.

49. Zie ook E.B. Rank-Berenschot, 'Conclusie bij: HR 8 sep-
tember 2017', ECLI:NL:PHR:2017:429, NJ 2017/345, nr.
2.15, onder h: ''[D]e aard en de (huidige) inrichting en
functie van het heersend erf brengen mee dat School Vest
de erfdienstbaarheid mag uitoefenen om te komen van
en te gaan naar het gehele perceel 6775 (het schoolplein
en het schoolgebouw) (7e volzin)'' en nr. 2.16: ''(…) ken-
nelijk tot het oordeel gekomen dat sprake is van één van
de twee daarin genoemde uitzonderingsgronden, te we-
ten die van de 'kennelijke functie van het heersend erf'
(…).''

50. E.B. Rank-Berenschot, 'Conclusie bij: HR 8 september
2017', ECLI:NL:PHR:2017:429, NJ 2017/345, nr. 2.20.

51. De Hoge Raad gaat op deze klacht niet expliciet in. Vol-
gens de Hoge Raad stuiten alle klachten van onderdeel I
– waar de klacht over het peilmoment onderdeel van is
– af op het feit dat het hof is gebleven binnen de in het
arrest Van Maarseveen/Agterberg geformuleerde regel.
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sprake was.52 Dit oordeel schendt volgens de Hoge
Raad geen rechtsregel.53

Het arrest van het hof wordt toch vernietigd, omdat
het hof de devolutieve werking van het hoger beroep
heeft miskend. Het hof heeft niet beslist op de door
eiser in eerste aanleg in reconventie subsidiair ge-
vorderde wijziging van de erfdienstbaarheid via art.
5:78 aanhef en sub a BW. Zoals besproken in de vo-
rige paragraaf kan de eigenaar van het dienend erf
een vordering tot wijziging instellen als de verzwa-
ring van de erfdienstbaarheid valt binnen de inhoud
van de erfdienstbaarheid. Dat was in deze casus het
geval, omdat de vestigingsakte een verzwaring expli-
ciet toeliet. In de procedure na verwijzing voert Van
Lelieveld c.s. ten eerste aan dat bij de vestiging geen
rekening is gehouden met het feit dat het heersend
erf zelf bereikbaar zou worden via de openbare weg.
Ten tweede wordt aangevoerd dat er geen rekening
mee is gehouden dat op het heersend erf een school-
plein zou komen of dat het heersend erf zou worden
gesplitst als gevolg waarvan veel meer partijen over
het dienend erf zouden kunnen komen en gaan. Vol-
gens het hof na verwijzing is de omstandigheid dat
het heersend erf inmiddels zelf bereikbaar is via de
openbare weg, ''niet een omstandigheid die leidt tot
verzwaring van de uitoefening van de erfdienstbaar-
heid.''54 Ik lees dit oordeel zo dat deze op zichzelf on-
voorziene omstandigheid niet van dien aard is dat
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-
gewijzigde instandhouding niet van de eigenaar van
het dienend erf kan worden gevergd. Volgens het hof
is voor het overige geen sprake van onvoorziene om-
standigheden, omdat bij de vestiging juist rekening
is gehouden met een verzwaring van de erfdienst-
baarheid.55 Dat oordeel lijkt mij juist.
In het recente arrest van 2020 ging het om de vol-
gende casus.56 Ten behoeve van het erf van verweer-
ster en ten laste van het erf van eisers bestaat een erf-
dienstbaarheid van weg. De erfdienstbaarheid heeft
als inhoud het recht om te komen en te gaan naar
de openbare weg, te voet, per rijwiel, per auto of
met welk voertuig ook. Verweerster heeft ook een
erf in eigendom dat gedeeltelijk grenst aan het heer-
send erf en gedeeltelijk aan het dienend erf. Tus-
sen het heersend erf en het aangrenzende erf stond
een schutting die verweerster heeft verwijderd. Via
het aangrenzende erf is het heersend erf bereikbaar
vanaf de openbare weg en omgekeerd is vanaf de
openbare weg het heersend erf bereikbaar. Primair
staat de opheffing van de erfdienstbaarheid inge-
volge art. 5:79 BW centraal en subsidiair staat de
wijziging van de erfdienstbaarheid ingevolge art. 5:
78 aanhef en sub a BW centraal. Uiterst subsidiair
wordt gevorderd de eigenaar van het heersend erf te

52. HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ
2017/345, r.o. 3.2.3.

53. HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ
2017/345, r.o. 3.3.5.

54. Hof Amsterdam 31 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:
1181, r.o. 3.6.

55. Hof Amsterdam 31 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:
1181, r.o. 3.7.

56. HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1309, NJ 2020/249.

verbieden gebruik te (laten) maken van de erfdienst-
baarheid door alle verkeer en personen die niet als
eindbestemming het heersend erf hebben.
De rechtbank en het hof hebben de vorderingen af-
gewezen. Het hof overweegt dat het bereiken van een
aan het heersend erf grenzend erf niet door de vesti-
gingsakte wordt uitgesloten, zodat – kort gezegd – op
die grond de meest subsidiaire vordering moet wor-
den afgewezen. De Hoge Raad herhaalt de regel uit
het arrest Van Maarseveen/Agterberg en overweegt
dat het hof niet heeft vastgesteld dat uit de akte van
vestiging of uit de kennelijke functie van het heer-
send erf voortvloeit dat de erfdienstbaarheid ook het
recht omvat om de erfdienstbaarheid ook te gebrui-
ken ten gunste van een aan het heersend erf gren-
zend erf.57 Het is aldus niet voldoende dat de in
de akte van vestiging gebezigde bewoordingen geen
aanknopingspunten bieden voor het oordeel dat par-
tijen aan de erfdienstbaarheid bepaalde beperkin-
gen hebben willen verbinden en dat het kunnen be-
reiken van een ander erf via het heersend erf niet is
uitgesloten. De uitspraak van het hof is vernietigd en
het verwijzingshof zal moeten beoordelen of sprake
is van een uitzondering op grond van de akte van ves-
tiging of de kennelijke functie van het heersend erf
op de hoofdregel dat een erfdienstbaarheid van weg
niet het recht omvat om de erfdienstbaarheid te (la-
ten) gebruiken ten gunste van een aan het heersend
erf grenzend erf dat de eigenaar van het heersend
ook in eigendom heeft.

4. Conclusie

In deze bijdrage stond de problematiek van een ver-
zwaring van een erfdienstbaarheid, mede als gevolg
van een 'vergroting' van het heersend erf centraal.
In paragraaf 2 ging ik in op een verzwaring van een
erfdienstbaarheid in algemene zin. Of een verzwa-
ring van een erfdienstbaarheid is geoorloofd of niet,
moet in eerste instantie worden beantwoord in de
sleutel van inhoud van de erfdienstbaarheid. Een
verzwaring van een erfdienstbaarheid is al snel on-
geoorloofd als de erfdienstbaarheid in de akte van
vestiging precies is omschreven. Hetzelfde geldt als
in de akte van vestiging bepalingen als 'op de wijze
als vanouds', 'als op heden' of 'op de bestaande
wijze'zijn opgenomen of als in de vestigingsakte ex-
pliciet is opgenomen dat een verzwaring van de erf-
dienstbaarheid ongeoorloofd is. Als de verzwaring
valt binnen de inhoud van de erfdienstbaarheid, dan
zal de eigenaar van het dienend erf de verzwaring
moeten dulden, maar kan hij een beroep doen op art.
5:78 aanhef en sub a BW of op art. 5:79 BW. Als de ver-
zwaring niet valt binnen de inhoud van de erfdienst-
baarheid, dan zal de eigenaar van het dienend erf de
verzwaring niet hoeven te dulden, maar kan de eige-
naar van het heersend erf een beroep doen op art. 5:
80 BW.

57. HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1309, NJ 2020/249, r.o.
3.2.3.
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Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

In paragraaf 3 kwam specifiek de 'vergroting' van
een heersend erf aan bod. Deze kwestie is in 1981, in
2017 en in 2020 aan de Hoge Raad voorgelegd. Van
een 'echte' vergroting is geen sprake als een aan het
heersend erf grenzend erf in eigendom wordt ver-
kregen. Een aangrenzend erf wordt niet ook heer-
send erf, omdat de erfdienstbaarheid niet ten gunste
van dit erf is gevestigd. Iets anders is het feitelijk ge-
bruik. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt
dat de eigenaar van het heersend erf in beginsel geen
recht heeft de erfdienstbaarheid te (laten) gebruiken
ten gunste van een aangrenzend erf. Op deze regel
kan een uitzondering worden gemaakt als dit blijkt
uit de akte van vestiging of uit de kennelijke functie
van het heersend erf. In het eerste geval blijkt bij-
voorbeeld uit de vestigingsakte dat het gebruik ten
gunste van een aangrenzend erf is toegestaan. Het
arrest van de Hoge Raad uit 2017 geeft een goed voor-
beeld van de tweede uitzondering. Daarbij is volgens
de Hoge Raad schijnbaar niet vereist dat het moet
gaan om de kennelijke functie van het heersend erf
ten tijde van de vestiging van de erfdienstbaarheid.
Als het gebruik ten gunste van een aangrenzend erf
toelaatbaar is, kan mijns inziens aan de hand van
uitleg van de vestigingsakte worden getoetst of deze
verzwaring geoorloofd is of niet. Geconcludeerd kan
worden dat ''bij de vestiging van een erfdienstbaar-
heid niet genoeg aandacht kan worden besteed aan een
nauwkeurige omschrijving van haar inhoud en vooral
aan de vraag of al dan niet een toekomstige ontwikke-
ling van de erfdienstbaarheid geoorloofd zal zijn.''58

58. J.Th. Smalbraak, Burenrecht en erfdienstbaarheden, De-
venter: Kluwer 1980, p. 165-166. Zie ook E.F. Verheul,
'Verzwaring van een erfdienstbaarheid', NTBR 2021/11,
afl. 4, p. 90.
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Illegaal gebruik en
verjaringsverkrijging van
overheidsgrond

prof. mr. dr. B. Hoops1

Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens
overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echter steeds
moeilijker om als illegale gebruiker bezitter te worden omdat de lagere rechter steeds strengere eisen
stelt aan de inbezitneming. Voor de gebruiker te goeder trouw blijkt dit makkelijker omdat de lagere
rechter minder strenge eisen stelt aan diens bezit.

1. Update over illegaal gebruik en verja-
ringsverkrijging van overheidsgrond

Overheidsgrond wordt veelvuldig zonder recht of ti-
tel (oftewel: illegaal) gebruikt.2 Burgers nemen de
stoep of berm in gebruik om hun tuin uit te breiden
of te verfraaien of om een oprit aan te leggen. Wordt
er een erfafscheiding omheen geplaatst, dan wordt
de gebruiker vaak bezitter en zal de overheid deze
grond na 20 jaar door verjaring verliezen. Wordt
een perceel met de erbij getrokken overheidsgrond
verkocht, dan is het niet onwaarschijnlijk dat de ko-
per te goeder trouw is en na tien jaar eigenaar wordt
door verjaring. Al dit leidt tot een verlies van pu-
blieke gelden en grond die mogelijkerwijs in de toe-
komst nodig is voor cruciale infrastructuur.

Deze korte bijdrage analyseert in onderdeel 2 kwan-
titatieve gegevens om een beeld te geven over hoe
vaak overheidsgrond illegaal wordt gebruikt in Ne-
derland. Onderdelen 3 en 4 geven – na mijn artike-
len uit 2017 over dit onderwerp3 – een update over
de toepassing van bezit en goede trouw in het kader
van art. 3:99 en 3:105 BW op overheidsgrond. Over de
vordering uit onrechtmatige daad waaraan een ver-
jaringsverkrijger te kwader trouw blootstaat, is re-
centelijk uitgebreid geschreven.4 Dit vraagstuk blijft
hier daarom buiten beschouwing.

1. Björn Hoops is als Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en
duurzaamheid verbonden aan de Vakgroep privaatrecht
en notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen.
Tevens is als adviseur verbonden aan Olenz Notarissen
te Veenendaal.

2. B. Hoops, Landjepik in Nederland, Den Haag: Boom, 2018.
3. B. Hoops, 'Het ene hek is het andere niet: Hoe de omge-

ving van grond en zijn eigenaar het bezitsvereiste in ver-
jaringszaken inkleuren', WPNR 2017, 1045-1053 (Hoops
2017a); en B. Hoops, 'Te goeder trouw, te kwader trouw
of geen van beide? Wegwijs in de nieuwe verjaringsver-
krijgingsjungle', WPNR 2017, 983-990 (Hoops 2017b).

4. B.T. Verdam,'Toepassing van de Heusdense vordering in
de lagere rechtspraak: a bumpy ride', WPNR 2020/7278.

2. Kwantitatieve gegevens uit tien ge-
meenten

Door middel van een kwalitatieve analyse is eerder
aangetoond dat het gebruik van gemeentegrond zon-
der recht of titel in verschillende vormen en om-
gevingen optreedt in Nederland.5 Burgers nemen
bermen, fietspaden, oevers, openbaar groen en stoe-
pen in gebruik. Deze gemeentegrond wordt bijvoor-
beeld gebruikt als achter-, voor- of zijtuin, oprit of
als grond voor een schuur of veranda. Een kwantita-
tief element van dat onderzoek was dat in vijf Neder-
landse gemeenten het percentage van huishoudens
(in één bepaalde wijk of de hele gemeente) is vast-
gesteld dat gemeentegrond zonder recht of titel ge-
bruikte. Deze kwantificering was echter niet repre-
sentatief omdat zij maar vijf gemeenten betrof.  

Om een meer representatief beeld te krijgen van il-
legaal grondgebruik in Nederland is het nodig om
gegevens te verzamelen uit meer gemeenten. Voor
betrouwbare gegevens moet ten eerste worden on-
derzocht waar de feitelijke grens tussen de gemeen-
tegrond en de particuliere grond afwijkt van de ju-
ridische grens. Ten tweede dient te worden nage-
gaan of de particulier de gemeentegrond gebruikt op
basis van een deugdelijke juridische grondslag zo-
als een bruikleen- of huurovereenkomst. Metafoor
Vastgoed heeft mij de gegevens over illegaal grond-
gebruik in tien gemeenten ter beschikking gesteld.6

Aangezien deze gegevens zijn gebaseerd op volle-
dige inventarisaties waarbij Metafoor de genoemde
twee stappen heeft uitgevoerd, geven deze gegevens
een tamelijk betrouwbaar beeld van illegaal grond-
gebruik in de tien gemeenten. Deze gegevens laten

5. Zie de case studies in Hoops 2018, a.w.
6. Ik bedank in het bijzonder mr. Deirdre Swiers hiervoor

heel hartelijk. Metafoor Vastgoed en Software is een
advies- en detacheringsbureau dat overheidsorganisaties
ondersteunt op het gebied van vastgoed en grondzaken.
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echter niet zien hoeveel m2 grond illegaal worden ge-
bruikt zodat een groot aantal van relatief kleine af-
wijkingen van de juridische grens kunnen leiden tot
veel illegaal grondgebruik.

In de tabel hierna wordt per gemeente aangegeven
hoe hoog de graad van verstedelijking is, hoeveel
adressen er zijn in de gemeente (of een deel daarvan),
hoeveel gevallen van illegaal grondgebruik er zijn
vastgesteld en welk percentage van huishoudens ge-
meentegrond illegaal gebruikt. De graad van verste-
delijking dient ertoe vast te stellen of in meer stede-
lijke gebieden illegaal grondgebruik minder vaak of
juist vaker optreedt dan in meer landelijke gebieden.

Ge-
meente
(of een
deel
daar-
van)

Graad
van
verste-
delijking
(volgens
CBS)

Aantal
onder-
zochte
adres-
sen

Aantal
gevallen
illegaal
grondge-
bruik

Percen-
tage
illegaal
grondge-
bruik

A Matig 14.400 618 4,3%

B (één
wijk)

Sterk 7.786 1.127 14,5%

C Sterk 99.170 1.593 1,6%

D
(diverse
wijken
binnen
de ge-
meente)

Sterk 5.623 378 6,7%

E Sterk 16.252 246 1,5%

F Weinig 6.575 330 5%

G
(diverse
wijken
binnen
de ge-
meente)

Sterk 7.035 210 3%

H Weinig 7.138 284 4%

I Weinig 20.022 895 4,5%

J Sterk 12.854 514 4%

Wat de verstedelijking betreft en het aantal onder-
zochte adressen betreft, verschillen de tien gemeen-
ten aanzienlijk van elkaar. Zes gemeenten zijn sterk
verstedelijkt, één matig en drie gemeenten weinig
verstedelijkt. In vijf gemeenten zijn minder dan
10.000 adressen onderzocht, in vier tussen de 10.000
en de 20.000 en in één gemeente zelfs bijna 100.000
adressen. In alle gemeenten, stedelijk of landelijk,
is illegaal grondgebruik vastgesteld. De percentages
lopen echter sterk uiteen. In één wijk van gemeente
B is 14,5% van alle huishoudens betrokken bij illegaal
grondgebruik. In gemeente C en E heeft daarentegen
maar 1,6% respectievelijk 1,5% van de huishoudens
gemeentegrond illegaal in gebruik.

De verstedelijking beïnvloedt mogelijkerwijs het

percentage. In meer landelijke gebieden kan het
vanwege de grootte van het grondgebied van de ge-
meente moeilijker en kostbaarder zijn om afwijkin-
gen van de juridische grens vast te stellen. Een ge-
brek aan ruimte in stedelijke gebieden kan echter
ertoe leiden dat eerder grenzen niet in acht wor-
den genomen, opzettelijk of onoplettend. Tegelij-
kertijd kan juist een gebrek aan ruimte leiden tot
meer conflicten over de beschikbaarheid van grond
en daarom tot meer inventarisaties. Dit leidt overi-
gens niet per se tot hogere percentages omdat hier-
door ook het aantal onderzochte adressen stijgt. Een
(positieve of negatieve) correlatie tussen verstedelij-
king en illegaal grondgebruik kan echter niet wor-
den vastgesteld. In de weinig of matig verstedelijkte
gemeenten heeft telkens tussen vier en vijf procent
van de huishoudens gemeentegrond illegaal in ge-
bruik. De sterk verstedelijkte gemeenten laten een
grotere spreiding zien, van 1,5% tot 14,5% van de huis-
houdens. De hoge waarde in gemeente B kan wel-
licht verklaard worden door het feit dat deze inven-
tarisatie slechts één wijk betrof. Dit doet vermoe-
den dat de gemeente de opdracht aan Metafoor gaf
omdat al bekend was dat in de wijk illegaal grond-
gebruik op grote schaal optrad. Het gemiddelde
percentage in de overige sterk stedelijke gemeenten
(rond 3,4%) is niet aanzienlijk lager dan in de meer
landelijke gemeenten.

Het percentage van huishoudens dat gemeente-
grond illegaal gebruikt, is in deze tien gemeenten
lager dan in de vijf gemeenten die ik eerder kwan-
titatief onderzocht. In vier van de vijf gemeenten
had tussen 8 en 18% van de huishoudens gemeen-
tegrond illegaal in gebruik.7 De wijk in gemeente B
laat echter zien dat de in deze vier gemeenten vastge-
stelde percentages niet per se onrepresentatief zijn.
Al dit doet vermoeden dat er grotere verschillen be-
staan tussen de gemeenten die onder andere ver-
klaard kunnen worden door het handhavingsbeleid
dat aan de inventarisatie voorafging.8

3. Bezit van overheidsgrond

Het bezit is de belangrijkste voorwaarde voor een
verkrijging door verjaring. Bezit betekent dat de ge-
bruiker van de grond de grond voor zichzelf houdt,
aldus art. 3:107 lid 1 BW. In de praktijk gaat aan
een verjaringsverkrijging in de regel een inbezitne-
ming vooraf, óf door de verjaringsverkrijger zelf óf
door één van zijn voorgangers. Een inbezitneming
in de zin van art. 3:113 BW houdt in dat de machts-
uitoefeningen voortdurend zijn en daardoor het be-
zit van de oorspronkelijke bezitter teniet wordt ge-
daan.9 Hiernaast dient het gebruik openbaar te

7. Zie case studies 2 t/m 5 in Hoops 2018, a.w.
8. N.E. Parrello & B. Hoops, 'Grondgebruik zonder recht:

Wat is de juridische positie van de gemeente als grondei-
genaar en hoe wordt de eigendom in de praktijk gehand-
haafd?', Gemeentestem 2018/77, 404-411.

9. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743, NJ 2016/78,
m.nt. Verstijlen, ro. 3.4.2; Vgl. J.E. Jansen, Bezit te kwa-
der trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, diss. RuG,
Den Haag: Boom, 2011, p. 272.
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zijn en ondubbelzinnig op een eigendomspretentie
te duiden. Ondubbelzinnig handelt de gebruiker die
zich zodanig gedraagt dat de eigenaar uit de machts-
uitoefening naar objectieve maatstaven niet anders
kan afleiden dan dat de gebruiker pretendeert eige-
naar te zijn.10 Dat ook een huurder of pachter de
grond op dezelfde manier zou kunnen of pleegt te
gebruiken, staat niet in de weg aan ondubbelzinnig-
heid. Er moet sprake zijn van objectieve aanwijzigin-
gen, zoals een eerdere huurovereenkomst, die erop
duiden dat de gebruiker houder voor iemand anders
is.11

Deze abstracte regels bieden weinig houvast en
daarom moet worden gekeken hoe rechtbanken en
hoven deze regels toepassen. Eerder heb ik laten
zien dat de functie van de grond en de aard van de
eigenaar van de grond de bezitseisen inkleuren en
dat in het bijzonder overheidsgrond beter wordt be-
schermd tegen verlies door verjaring dan particu-
liere grond.12 Teneinde een update te geven over
de uitleg van het bezit van overheidsgrond, heb ik
38 uitspraken over de verkrijging van overheids-
grond door verjaring geanalyseerd die tussen janu-
ari 2017 en april 2020 zijn gewezen.13 Zoals hierna
nader wordt uiteengezet, zet de lagere rechter de
trend richting hogere eisen voor de inbezitneming
van overheidsgrond voort, ook al zitten er tamelijk
grote verschillen tussen de jurisprudentie van ver-
schillende rechtbanken en hoven.

3.1. Overheidsgrond met een belangrijke
publieke functie

Eerder is een onderscheid gemaakt tussen'normale'
overheidsgrond en overheidsgrond met een belang-
rijke publieke functie.14 Men denke aan bermen,
fietspaden, stoepen en wegen. Voor de inbezitne-
ming van overheidsgrond met een belangrijke pu-
blieke functie was in 2017 al vereist dat de gebruiker
een omheining had geplaatst om de overheidsgrond
heen die toegang tot de grond effectief beperkte. Al-
leen het Hof Den Bosch stelde nog hogere eisen waar-
van de inhoud niet helemaal duidelijk was.

De trend dat overheidsgrond met een belangrijke pu-
blieke functie in de regel niet kan worden verkre-
gen (door een bezitter niet te goeder trouw) zet zich

10. HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, JOR 2017/186,
m.nt. Bartels & Tweehuysen, ro. 3.3.2, verwijzend
naar HR 15 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993: ZC0826, NJ
1993/178, ro. 3.2. Vgl. Jansen, a.w., p. 273 e.v.

11. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743, NJ 2016/78,
m.nt. Verstijlen, ro. 3.4.3. Bevestigd in: HR 24 februari
2017, ECLI:NL:HR:2017:309, JOR 2017/186, m.nt. Bartels &
Tweehuysen, ro. 3.5.

12. Hoops 2017a, a.w., p. 1048-1051.
13. Ik bedank Yassine Hasnaoui heel hartelijk voor zijn on-

dersteuning bij het opzoeken en samenvatten van deze
uitspraken.

14. Hoops 2017a, a.w., p. 1048-1051.

voort. In één zaak had een gebruiker een gemeente-
lijke berm bij zijn tuin getrokken door een laurier-
haag eromheen te plaatsen. De gebruiker verkocht
de grond en de koper nam aan dat de in gebruik
genomen grond bij het perceel hoorde. De laurier-
haag was inmiddels manshoog, ondoordringbaar en
ondoorzichtig. Desondanks oordeelde het Hof Den
Bosch – in tegenstelling tot de rechtbank – dat de ko-
per geen bezitter was geworden omdat het niet on-
gebruikelijk was dat burgers gemeentegrond in ge-
bruik namen om hun woongenot te vergroten.15 Het
Hof Den Bosch leidt hieruit dus een verkeersopvat-
ting af dat uit een ondoordringbare haag geen vol-
doende exclusiviteit van bezit kan worden afgeleid
of dat de exclusiviteit niet van doorslaggevend be-
lang is voor de vraag of sprake is van inbezitneming.
Het lijkt erop dat het Hof Den Bosch van mening
is dat de gebruiker alleen dan bezitter wordt als hij
de eigendom van de overheid openlijk tegenspreekt.
Door de achterdeur lijkt het Hof Den Bosch het En-
gelse systeem van verkrijgingen van geregistreerde
grond door langdurig gebruik in te voeren; ook daar
moet de eigenaar worden gewaarschuwd voordat de
gebruiker door adverse possession eigenaar kan wor-
den.16 In andere zaken oordeelde het Hof Amster-
dam dat een stevig gefundeerde en met een muur af-
gebakende oprit op een berm17 en een terrasmuur en
een terrasschot op een straat onvoldoende waren18

voor bezit.

Een fenomeen dat al eerder is geconstateerd, was
dat de lagere rechter lagere eisen stelt aan het be-
zit te goeder trouw dan aan het bezit niet te goe-
der trouw.19 Ook al blijft onduidelijk in hoeverre de
goede trouw van belang is voor de verkeersopvatting
of iemand bezitter of houder is, deze trend lijkt voort
te duren. Er is een reeks van zaken waarin bermen
langs een provinciale weg20 of overheidsgrond langs
een spoorweg21 door middel van een hek of haag is
omheind door de voorganger van de huidige gebrui-
ker. Deze gebruiker meent eigenaar van de over-
heidsgrond te zijn en heeft ook geen reden om hier-
aan te twijfelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het
Hof Den Bosch in de hierboven beschreven uitspra-
ken, oordeelden de rechters in de zaken echter dat de
gebruiker bezitter te goeder trouw was.

15. Hof Den Bosch 24 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:
1059, ro. 6.20 e.v. Vgl. Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:
GHSHE:2017:1902, waarin een beroep op verjaring werd
afgewezen omdat men over het hek nog heen kon stap-
pen.

16. B. Hoops, 'Pye v. United Kingdom: Hoe het constitutio-
nele goederenrecht een kans miste onbillijke verjarings-
verkrijgingen tegen te gaan', Maandblad voor Vermogens-
recht 2019, 255-262.

17. Hof Amsterdam 7 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:
27, ro. 3.8 e.v.

18. Hof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:34,
ro. 3.7 e.v.

19. Hoops 2017a, p. 1049.
20. Rb. Midden-Nederland 12 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:

2020:965, ro. 2.8 en Rb. Gelderland 31 mei 2017, ECLI:NL:
RBGEL:2017:3329, ro. 4.7.

21. Rb. Noord-Nederland 27 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:
2784, ro. 4.5.
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3.2. Andere overheidsgrond

Overheden zijn ook eigenaar van grond die geen be-
langrijke publieke functie vervult. Men denke aan
bospercelen en groenstroken langs parken en sport-
velden. Eerder is geconcludeerd dat een gebrui-
ker bezitter zal zijn indien hij de toegang tot derge-
lijke overheidsgrond met een omheining effectief be-
perkt.22 In 2017 leverde de jurisprudentie al een ta-
melijk wispelturig beeld; de recente uitspraken blij-
ken echter nog verder uiteen te lopen.

Een voorbeeld van een uitermate strenge benade-
ring is te vinden in een zaak die berecht is door
de Rechtbank Noord-Holland. Daarin had een wo-
ningeigenaar een groenstrook langs een trottoir ge-
heel afgesloten met een hek en coniferen en op de
strook een overkapping geplaatst en een vijver aan-
gelegd. Desondanks concludeerde de Rechtbank dat
geen sprake was van ondubbelzinnigheid omdat een
huurder of erfpachter de grond ook zo had kun-
nen gebruiken.23 Deze benadering doet denken aan
de Bossche jurisprudentie over overheidsgrond met
een belangrijke publieke functie en wellicht wilde de
rechter bij deze jurisprudentie aansluiten omdat hij
een groenstrook naast een trottoir ook heeft gekwa-
lificeerd als overheidsgrond met een belangrijke pu-
blieke functie. Deze benadering stoelt in ieder geval
op een ondeugdelijke motivering. In het Landgraaf-
arrest besliste de Hoge Raad dat het enkele feit dat
ook een huurder of (erf)pachter de grond op dezelfde
manier zou gebruiken, niet meebrengt dat sprake is
van dubbelzinnigheid.24 De Rechtbank Noord-Hol-
land voegde 'ten overvloede' nog toe dat het feit dat
de gebruiker na voltooiing van de verjaringstermijn
een aanbod tot huur of koop had gedaan met betrek-
king tot de gebruikte overheidsgrond, in ieder geval
mee zou hebben gebracht dat de gebruiker geen be-
zitter was.25 Ook deze redenering snijdt geen hout.
De schijn van eigendom gedurende 20 jaar kan niet
achteraf teniet worden gedaan door een aanbod tot
huur of koop omdat anders het doel van de verjaring,
het bevorderen van de rechtszekerheid, in het ge-
drang zou komen.26 Zelfs als de gebruiker de grond-
eigendom van de ander gedurende de verjaringster-
mijn had gerespecteerd, mag deze subjectieve factor
geen rol spelen tenzij hij naar buiten bleek.

Over het algemeen bleek een schutting of een hek
dat de toegang effectief voorkomt, echter voldoende

22. Hoops 2017a, a.w., p. 1050-1051.
23. Rb. Noord-Holland 13 maart 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:

1955, ro. 5.8.
24. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743, NJ 2016/78,

m.nt. Verstijlen, ro. 3.4.3.
25. Rb. Noord-Holland 13 maart 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:

1955, ro. 5.12-5.14.
26. B. Hoops & E.J. Marais, 'Betalen van een gebruiksver-

goeding na verloop van de verjaringstermijn - wordt de
verjaringsverkrijger achteraf tot houder gedegradeerd?',
WPNR 2019, 662-668.

voor bezit.27 Ook andere vormen van gebruik kun-
nen voldoende zijn voor een inbezitneming. Een
aangelegd pad werd door het Hof Arnhem-Leeuwar-
den voldoende geacht voor bezit van de bosgrond
onder het pad, maar een huisnummerbord en stoot-
band waren niet voldoende voor het bezit van de rest
van het bosperceel.28 Soms hangt de invulling van de
bezitseisen af van de geografische situatie. Een land-
tong kan volgens de Rechtbank Noord-Holland door
het enkele exclusieve gebruik in bezit worden geno-
men als de landtong alleen via het perceel van de ge-
bruiker kan worden bereikt.29 Niet voldoende was
in andere zaken het bestraten en opslaan van con-
tainers op een leeg stuk grond,30 en het plaatsen van
een vlonder op en het gebruik als tuin van een stuk
groen langs een oever.31

4. Goede trouw

De bezitter te goeder trouw hoeft maar tien jaar be-
zitter te zijn om eigenaar te worden door verkrij-
gende verjaring op grond van art. 3:99 BW. Procedu-
reel is de positie van de bezitter relatief comfortabel
omdat hij volgens art. 3:118 lid 3 BW vermoed wordt
te goeder trouw te zijn. De eigenaar zal moeten stel-
len dat de gebruiker twijfels behoorde te hebben over
de eigendomssituatie, bijvoorbeeld op grond van een
grenspaal of afwijkingen van het perceel van de ge-
bruiker van de eenvormige vormgeving van andere
percelen in de buurt. De vraag of een bezitter te goe-
der trouw is of niet, is dus van groot belang voor de
effectieve bescherming van de grondeigendom van
overheden. De gebruiker die de grond in bezit neemt,
is doorgaans niet te goeder trouw.32 In de praktijk
bestaat echter weleens het misverstand dat met be-
trekking tot grond helemaal geen sprake kan zijn
van goede trouw, vanwege art. 3:23 BW, de open-
bare registers en de Basisregistratie Kadaster. Niets
is echter minder waar. Art. 3:23 BW ziet op de open-
bare registers, maar niet de Basisregistratie Kadas-
ter,33 en de akten die in de openbare registers wor-
den ingeschreven, bevatten in de regel geen situatie-
schets.34 De erfgrenzen kunnen dus in de regel niet
zonder meer uit de openbare registers worden afge-
leid en vallen daarom in de regel niet onder Art. 3:
23 BW. De Basisregistratie Kadaster en daarmee de

27. Rb. Gelderland 13 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1639,
ro. 5.7; Rb. Overijssel 28 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:
2018:1431, ro. 4.11; en Hof Den Bosch 13 februari 2018,
ECLI:NL:GHSHE:2018:572, ro. 6.4.1 e.v.

28. Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:
2018:6144, ro. 6.12 e.v.

29. Rb. Noord-Holland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:
2018:8775, ro. 4.2 e.v.

30. Rb. Amsterdam 15 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
10631, ro. 4.5 e.v.; en Rb. Zeeland-West-Brabant 1 maart
2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1272, ro. 3.7 e.v.

31. Rb. Rotterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:
9529, ro. 4.7 e.v., i.h.b. 4.14.

32. HR 20 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2399, NJ 1999, 301,
m.nt. W.M. Kleijn, ro. 3.5.

33. Inv. Boek 3, 5 en 6, p. 1057.
34. Hoops 2017b, p. 984.
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kadastrale kaarten moeten alleen worden geraad-
pleegd indien er twijfel bestaat over de juistheid van
de feitelijke grenzen. Eerder is geconstateerd dat met
name kopers die geen twijfel over de grootte van het
gekochte perceel hoefden te hebben, in de praktijk te
goeder trouw zijn.35

De meest recente jurisprudentie bevestigt dit beeld.
Is in de leveringsakte tussen de persoon die een
stukje grond bij zijn grond heeft getrokken en de ko-
per een situatieschets opgenomen en hoort het in be-
zit genomen stukje volgens de schets bij een ander
perceel, dan zal geen sprake zijn van goede trouw
aan de kant van de koper.36 Is er geen situatieschets
opgenomen en is er verder ook geen reden tot twij-
fel, dan is de bezitter te goeder trouw.37 Twijfels be-
hoorde een gebruiker te hebben die een oppervlakte
gebruikte die twee keer zo groot was als de opper-
vlakte die hij volgens de transportakte geleverd had
gekregen.38

7. De rechter op zoek naar balans
Een groot aantal huishoudens in Nederland heeft
overheidsgrond in gebruik zonder hierover afspra-
ken te hebben gemaakt met de betreffende gemeente
of andere overheidsinstantie. Het dreigende verlies
van overheidsgrond door verjaring lijkt daarom de
rechter ertoe te bewegen de eisen voor bezit in het
kader van art. 3:105 BW steeds meer aan te scherpen.
Zelfs exclusiviteit door een manshoge omheining is
geen garantie meer voor bezit. Dit heeft gedeeltelijk
te maken met de bescherming van overheidsgrond,
maar ook met de ontbrekende goede trouw bij de be-
treffende gebruikers. Het laatste wordt aangetoond
door het feit dat tegelijkertijd de eisen voor het be-
zit te goeder trouw verhoudingsgewijs laag blijven,
ook al is ook hiervoor doorgaans een effectieve erf-
afscheiding vereist. In dit verschil lijkt het waarde-
oordeel schuil te gaan dat de onoplettende of opzet-
telijke illegale grondgebruiker onbetamelijk handelt
en niet of niet zo snel met de grondeigendom be-
loond moet worden. De rechter vindt dus een ba-
lans tussen de bescherming van overheidsgrond, het
honoreren van gerechtvaardigde verwachtingen van
de bezitter te goeder trouw en het publieke belang bij
het ontmoedigen van illegaal grondgebruik. De keu-
zes van de wetgever om geen onderscheid te maken
tussen publieke en particuliere grond en om verkrij-
gingen te kwader trouw toe te laten, komt zo steeds
meer onder druk te staan.
   

35. Hoops 2017b, p. 985-987.
36. Rb. Rotterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:

9529, ro. 4.6; en Rb. Amsterdam 15 februari 2017, ECLI:
NL:RBAMS:2017:10631, ro. 4.3.

37. Rb. Noord-Nederland 27 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:
2784, ro. 4.6; en Rb. Gelderland 31 mei 2017, ECLI:NL:
RBGEL:2017:3329, ro. 4.10.

38. Rb. Oost-Brabant 18 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3493,
ro. 4.4.
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Opschoning vandekadastrale
registratie
Naar een eenvoudiger systeem van
uitschrijving van beperkte rechten?

mr. B. Legger1

Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan pro-
blemen van praktische aard opleveren. In een tweeluik wordt het huidige systeem vanuit de notari-
ële praktijk tegen het licht gehouden. Voorgesteld worden twee nieuwe manieren van uitschrijving,
waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de notaris die op verzoek van een cliënt het
initiatief tot uitschrijving neemt.

DEEL 1 - INSCHRIJVING ZONDER RECHTSGEVOLG

Inleiding
De vestiging van beperkte rechten op onroerende za-
ken vormt een belangrijk onderdeel van de notari-
ële vastgoedpraktijk. Het onderwerp wordt breed be-
licht in de notariële studie en beroepsopleiding, en
dagelijks worden vestigingsakten ter zake (bijvoor-
beeld) hypotheek- en erfpachtrechten getekend en in-
geschreven in de openbare registers. Een onderwerp
dat minder vaak aan de orde komt, is de beëindi-
ging van beperkte rechten en de uitschrijving daar-
van uit de kadastrale registratie. Dit onderwerp kan
echter de aanleiding zijn tot problemen in de dage-
lijkse praktijk.

Ik geef een aantal praktijkvoorbeelden. In een quasi-
Baarns beslag-situatie, waarin de leverings- en hy-
potheekakten op verschillende notariskantoren wor-
den verleden, wordt de hypotheekakte abusievelijk
eerder ter inschrijving aangeboden dan de leverings-
akte. Het hypotheekrecht komt hiermee niet tot
stand ten tijde van de inschrijving van de akte daar
de hypotheekgever op dat tijdstip niet beschikkings-
bevoegd was, hetgeen resulteert in een waardeloze
inschrijving. Hoe valt deze in de kadastrale registra-
tie door te halen? Een ander voorbeeld is een beslag
van vele tientallen jaren terug, dat bij de verkoop van
de woning naar boven komt. De beslaglegger blijkt
sinds jaar en dag ontbonden en uitgeschreven bij het
handelsregister, zodat evident is dat de inschrijving
geen doel meer heeft. Hoe om te gaan met deze in-
schrijving, zodat een koper de woning vrij van hypo-
theken en beslagen (en inschrijvingen daarvan) gele-
verd kan krijgen?

Ook op het vlak van erfpacht- of opstalrechten ko-
men problemen van praktische aard voor. Uit de

1. Bas Legger is kandidaat-notaris bij Dentons Europe LLP.

praktijk het volgende voorbeeld: in een splitsings-
akte zijn - onder de opschortende voorwaarde van
vervreemding van een appartementsrecht - opstal-
rechten gevestigd ten laste van alle separate apparte-
mentsrechten. Als de opstaller van zijn opstalrechten
af wil (omdat die geen enkele functie meer hebben),
wordt duidelijk dat het laten beëindigen en uitschrij-
ven geen eenvoudige kwestie is. Ofwel alle apparte-
mentseigenaren moeten meewerken aan afstand, of-
wel er moet per deurwaardersexploot opgezegd wor-
den aan alle appartementseigenaren. Beide opties
zijn een dure exercitie. Een probleem van geheel an-
dere aard doet zich voor wanneer een opstalrecht is
gevestigd ten aanzien van een (klein) gedeelte van een
zeer groot perceel. De inschrijving van dit opstal-
recht blijft zichtbaar op elk klein perceeltje dat na-
dien wordt afgesplitst van het meer omvattende per-
ceel, terwijl uit de akte blijkt dat het opstalrecht met
dit perceeltje niets van doen heeft.

In twee artikelen worden deze problemen uit de prak-
tijk vanuit notarieel en kadastraal perspectief be-
zien, om vervolgens een voorzet te doen voor een
simpeler systeem van uitschrijving. Dit eerste ar-
tikel spitst zich toe op inschrijvingen die geen en-
kel rechtsgevolg (meer) hebben. Hiervoor wordt aan-
gehaakt bij de hiervoor genoemde voorbeelden van
een te vroeg ingeschreven hypotheek en een opstal-
recht dat door kadastrale besmetting op niet-rele-
vante percelen staat geregistreerd. Het volgende arti-
kel – dat in een volgende uitgave zal verschijnen – be-
handelt in de openbare registers ingeschreven akten
die weliswaar een rechtsgevolg hebben, maar waar-
voor geldt dat partijen dit rechtsgevolg niet meer
wensen of waarbij duidelijk is dat het rechtsgevolg
nooit meer geëffectueerd kan worden. Daar wordt
dieper ingegaan op de genoemde voorbeelden van
een ontbonden beslaglegger of de opstalrechten die
zijn gevestigd ten laste van separate appartements-
rechten zodat beëindiging van die opstalrechten las-
tig te bewerkstelligen is.
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Opschoning van inschrijvingen zonder rechtsgevolg

Te vroeg ingeschreven hypotheek

Wanneer de leverings- en hypotheekakte op twee ver-
schillende notariskantoren worden verleden, komt
het met enige regelmaat voor dat de hypotheekakte
per abuis eerst ter inschrijving in de openbare re-
gisters wordt aangeboden. Een vergelijkbare situatie
kan ontstaan wanneer een leverings- en hypotheek-
akte tegelijkertijd worden aangeboden, maar de leve-
ringsakte niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.
In die gevallen komt geen hypotheekrecht tot stand,
aangezien degene die het hypotheekrecht poogt te
vestigen niet bevoegd is over het betreffende register-
goed te beschikken. De hypotheekakte zal evenwel
worden ingeschreven in de openbare registers - in-
schrijvingstechnisch is er niets mis met de aangebo-
den akte. Het gevolg is een waardeloze inschrijving
van de hypotheek.

Er zijn momenteel drie oplossingen voor deze waar-
deloze inschrijving. Ten eerste kan de inschrijving
waardeloos verklaard worden op grond van artikel
3:28 Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 35 Kadaster-
wet. Hiervoor is vereist dat degene ten behoeve van
wie de inschrijving strekt (in ons voorbeeld de hypo-
theekhouder) een schriftelijke verklaring afgeeft die
inhoudt dat de inschrijving waardeloos is, op basis
waarvan een notariële verklaring wordt opgemaakt
die ter inschrijving wordt aangeboden.

Een tweede optie is het inschrijven van een notariële
verklaring die inhoudt dat convalescentie is opgetre-
den zoals bedoeld in artikel 3:58 BW. Door de werking
van dit artikel komt de hypotheekvestiging alsnog
tot stand door latere inschrijving van de leverings-
akte, aangezien het gebrek dat aan de totstandko-
ming daarvan kleeft wordt verholpen daar de hypo-
theekgever alsnog beschikkingsbevoegd wordt. Op
grond van artikel 26 Kadasterwet vereist het Kadas-
ter hiertoe een notariële verklaring die voldoet aan
het bepaalde van artikel 37 uit die wet. Die notari-
ële verklaring moet dus - naast een verklaring van de-
gene die inschrijving verlangt dat de rechtshandeling
is verricht - ook een verklaring van de notaris inhou-
den dat:
– de hypotheekgever en de hypotheeknemer aan de

notaris hebben meegedeeld dat zij met de inschrij-
ving instemmen;

– bewijsstukken zijn overlegd aan de notaris die ge-
noegzaam aantonen dat de convalescentie zich
heeft voorgedaan; of

– dat hij niet aan de hiervoor genoemde punten kan
voldoen (in welk geval de akte geboekt wordt in het
register van voorlopige aantekeningen).

De derde oplossing is de meest pragmatische, maar
wellicht minder zuiver: men kan ook de hypotheek-
akte nogmaals ter inschrijving aanbieden als aanvul-
ling op het eerder ingeschreven stuk. Deze tweede
inschrijving kan vergezeld worden door een begelei-
dende tekst van de notaris in de voet van de akte,
waar enige context bij de tweede inschrijving wordt
geboden. De waardeloze (eerste) inschrijving blijft

hiermee echter in stand, zodat dit dogmatisch gezien
niet de beste oplossing is.

De vereisten die vergezeld gaan met de waardeloos-
heidsverklaring en de convalescentieverklaring lij-
ken wel erg zwaar wanneer men in aanmerking
neemt dat handhaving van de waardeloze inschrij-
ving voor niemand gewenst is; voor iedereen die bij
de registratieketen betrokken is, is duidelijk dat de
eerste inschrijving geen doel heeft. De hypotheekge-
ver en de hypotheekhouder hebben immers baat bij
een rechtsgeldig gevestigd hypotheekrecht, de nota-
ris wil dat zijn akte het beoogde rechtsgevolg heeft
en ook het Kadaster zelf zou de waardeloze inschrij-
ving liever kwijt dan rijk moeten zijn. Aan het eind
van dit artikel kom ik met een oplossingsrichting om
de gedachten over dit onderwerp te prikkelen.

Opstalrecht op gedeelte van (voormalig) perceel

Een ander voorbeeld uit de praktijk waarbij be-
hoefte is aan een eenvoudigere manier van opscho-
ning van de kadastrale registratie, betreft een in het
verleden gevestigd opstalrecht op een gedeelte van
een omvangrijk perceel (bijvoorbeeld een opstalrecht
voor een transformatorhuisje dat is gevestigd op een
groot bouwperceel, voorafgaand aan ontwikkeling
en (deel)verkoop van losse percelen met woningen).
Bij elk perceeltje dat hiervan wordt afgesplitst (en alle
percelen die daar weer uit afkomstig zijn) kan het op-
stalrecht aangetekend staan, terwijl uit de onderlig-
gende akte duidelijk is dat het opstalrecht daar ma-
terieel geen betrekking op heeft. Hoe kan men be-
werkstelligen dat dit opstalrecht niet meer staat in-
geschreven op de percelen waar dit niet op rust? Het
spreekt voor zich dat opzegging of afstand (of andere
vormen van tenietgaan) niet aan de orde zijn, omdat
het opstalrecht als zodanig wel bestaat en ook moet
blijven bestaan; het is enkel de inschrijving op niet-
betrokken percelen die moet worden weggepoetst.

Een bijhoudingsverklaring als genoemd in artikel
46a Kadasterwet kan een oplossing zijn wanneer een
akte wordt ingeschreven waarin een gedeelte van een
perceel is opgenomen, maar onduidelijk is welk ge-
deelte van het perceel dit betreft. Deze mogelijkheid
staat echter alleen open gedurende een periode van
10 dagen na inschrijving van de akte. Daarnaast is
het in het bovengenoemde voorbeeld juist wel duide-
lijk op welk gedeelte van een perceel de inschrijving
betrekking heeft (maar wil men af van de betreffende
inschrijving op andere percelen).

Wat resteert is een waardeloosheidsverklaring. Zo-
als hiervoor genoemd moet de opstalhouder hiervoor
een schriftelijke verklaring afgeven dat de inschrij-
ving doorgehaald kan worden. Dit kan ertoe lei-
den dat hij met enige regelmaat aangeschreven wordt
door partijen die een dergelijke verklaring van hem
wensen, omdat zij het ingeschreven opstalrecht ten
aanzien van een perceel dat voor hen relevant is wil-
len doorhalen. De vraag kan dan ook zijn waarom de
opstalhouder daar aan mee zou willen werken; het le-
vert hem immers geen voordeel op (met als resultaat
dat partijen het er maar bij laten).
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Ook in dit geval lijkt het vereiste van een schriftelijke
verklaring aan de zware kant. Kijkend naar de op-
stalakte is in voorkomende gevallen duidelijk genoeg
dat de inschrijving geen werking heeft ten aanzien
van het perceel waar het op aangetekend staat. Het
Kadaster kan echter uit zichzelf niet tot uitschrijving
overgaan; vanuit registratief oogpunt is er - net als bij
de te vroeg ingeschreven hypotheekakte - weinig aan
de hand.

Het is overigens duidelijk dat dit probleem minder
vaak voorkomt in de hedendaagse praktijk waarin
niet vaak meer met gedeeltelijke percelen wordt ge-
werkt, maar waar de betrokken percelen vooraf wor-
den gesplitst door middel van het vormen van voor-
lopige kadastrale grenzen (dit is ten eerste voor het
rechtsverkeer duidelijker; ten tweede probeert het
Kadaster door middel van hogere tarieven inschrij-
vingen met gedeelten van percelen te ontmoedigen).
In de praktijk komen eerdere inschrijvingen waarin
een gedeeltelijk perceel voorkomt echter nog vaak
voor, vooral ten aanzien van opstalrechten die zijn
gevestigd ten aanzien van een nutsvoorziening (of de
voorgangers daarvan: de naamloze zakelijke rechten
zoals die voorkwamen in de Belemmeringenwet Pri-
vaatrecht voor de invoering van het nieuwe BW).

Nieuwe verklaring van waardeloosheid

Zoals hiervoor nader uiteengezet, is het vereiste van
een schriftelijke verklaring van de partij ten behoeve
van wie de inschrijving strekt mijns inziens in de
praktijk soms te zwaar. Vanuit de historie is het ver-
eiste natuurlijk makkelijk te verklaren; het wettelijk
systeem van art. 3:28 BW gaat ervan uit dat een on-
middellijk belanghebbende een verklaring opvraagt
bij - bijvoorbeeld - een partij die als gerechtigde tot
een beperkt recht staat geregistreerd. Als de betref-
fende inschrijving inderdaad zonder waarde (meer)
is, is die gerechtigde verplicht een hiertoe strekkende
verklaring af te geven zodat de kadastrale registratie
in overeenstemming gebracht kan worden met de ju-
ridische werkelijkheid.

Dit wettelijke systeem gaat echter voorbij aan de no-
tariële praktijk van alledag, waarin men te maken
kan krijgen met inschrijvingen die - al dan niet met
betrekking tot een bepaald perceel - geen juridische
relevantie (meer) hebben. Het zou bijdragen aan de
rechtszekerheid als deze inschrijvingen op een een-
voudigere wijze opgeschoond kunnen worden. Deze
duidelijkheid omtrent inschrijvingen is immers in
het belang van de gerechtigden tot percelen maar ook
in het belang van derden, zoals potentiele kopers die
zich willen vergewissen van de rechtstoestand van
een perceel. Men hoeft immers geen tijdrovend on-
derzoek te doen naar de relevantie van een waarde-
loze inschrijving op een perceel als deze inschrijving
reeds is weggepoetst.

Een nieuw soort waardeloosheidsverklaring zou dit
probleem kunnen verhelpen. Het zou wat mij be-
treft mogelijk moeten zijn inschrijvingen waarvan
objectief gezien vaststaat dat deze waardeloos zijn,
bijvoorbeeld bij een te vroeg ingeschreven hypotheek

of omdat de inschrijving van een beperkt recht blij-
kens de onderliggende akte niet ziet op het perceel
waar dit op staat ingeschreven, door te halen op basis
van een verklaring van een notaris dat deze inschrij-
ving waardeloos is. Een dergelijke verklaring kan een
notaris vanuit zijn notariële kennis en verantwoor-
delijkheid prima afgeven - juist een notaris heeft ter
zake verstand van zaken en in het rechtsverkeer heeft
een notaris tal van vergelijkbare verantwoordelijkhe-
den.

Vanzelfsprekend heeft de betrokken notaris ook hier
zijn gebruikelijke zorgplicht; een te ruime gebruik-
making van zijn nieuwe bevoegdheid kan aansprake-
lijkheid jegens de benadeelde partij opleveren. Onder
een te ruime gebruikmaking valt wat mij betreft in ie-
der geval het waardeloos verklaren van de eerder ge-
noemde inschrijvingen die wel een rechtsgevolg heb-
ben, maar waarbij geldt dat partijen dit rechtsgevolg
niet meer wensen. Bij dit onderwerp zal nader wor-
den stilgestaan bij het tweede deel van dit artikel.

In voorkomende gevallen zal een notaris eerst in
overleg moeten treden met de betrokken partij(en)
voordat hij van zijn bevoegdheid gebruik kan maken.
Wat mij betreft zijn er echter ook gevallen denkbaar
waarin overleg vooraf gezien de beperkte materiali-
teit niet noodzakelijk is. Een en ander is uiteraard –
zoals zoveel zaken in de notariële praktijk – ter beoor-
deling van de passerend notaris.

Inschrijving in de openbare registers kan plaatsvin-
den door middel van een registerverklaring, waarin
de notaris een onderbouwing opneemt van zijn con-
clusie dat de inschrijving geen waarde meer heeft.
Wanneer men op basis van bewijsstukken tot deze
conclusie is gekomen, is het raadzaam deze met de
verklaring mee in te schrijven. Hierna zal een voor-
zet worden gedaan om deze notariële verklaring een
plek in het wettelijke systeem te geven.

Wetsvoorstel

Teneinde de hiervoor genoemde notariële verklaring
van waardeloosheid in de wet te verankeren, kunnen
de huidige artikelen 3:28 BW en 35 Kadasterwet wor-
den aangevuld met een nieuw lid als volgt.

Artikel 3:28 BW
1. Is een inschrijving waardeloos, dan zijn degenen
te wier behoeve zij anders zou hebben gestrekt, ver-
plicht van deze waardeloosheid aan hem die daarbij
een onmiddellijk belang heeft, op diens verzoek een
schriftelijke verklaring af te geven. De verklaringen
vermelden de feiten waarop de waardeloosheid be-
rust, tenzij de inschrijving een hypotheek of een be-
slag betreft.
2. Is een inschrijving waardeloos, dan kan een
notaris door hem die daarbij een onmiddellijk be-
lang heeft worden verzocht van deze waardeloos-
heideenschriftelijkeverklaringaf te geven. Dever-
klaring vermeldt de feiten waarop de waardeloos-
heid berust.
3. Verklaringen als in lid 1 en lid2 bedoeld kunnen in
de registers worden ingeschreven. Indien de inschrij-
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ving een hypotheek of een beslag betreft, machtigen
deze verklaringen na inschrijving gezamenlijk de be-
waarder tot doorhaling daarvan.

Artikel 35 Kadasterwet
1. Ter inschrijving van een of meer verklaringen van
waardeloosheid als bedoeld in artikel 28 lid 1 van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden aangebo-
den authentieke afschriften van een door een nota-
ris opgemaakte verklaring, inhoudende dat degenen
te wier behoeve de inschrijving zou hebben gestrekt,
schriftelijk hebben verklaard dat zij waardeloos is, en
van deze schriftelijke verklaringen die aan die nota-
riële verklaring zijn gehecht.
2. Tenzij de inschrijving een hypotheek of een beslag
betreft, vermelden de in het eerste lid bedoelde schrif-
telijke verklaringen van degenen te wier behoeve de
inschrijving zou hebben gestrekt, tevens de feiten
waarop de waardeloosheid berust, en houdt de in dat
lid bedoelde verklaring van de notaris tevens in dat
de vermelde feiten een rechtsgrond voor de waarde-
loosheid van de inschrijving opleveren.
3. Ter inschrijving van een of meer verklaringen
van waardeloosheid als bedoeld in artikel 28 lid
2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden
aangeboden authentieke afschriften van een door
een notaris opgemaakte verklaring, die inhoudt
dat een inschrijving waardeloos is. De verklaring
vermeldt de feiten waarop de waardeloosheid be-
rust, en houdt tevens in dat de vermelde feiten
een rechtsgrond voor dewaardeloosheid van de in-
schrijving opleveren.
4. Ter inschrijving van een verklaring als bedoeld
in artikel 273 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
wordt aangeboden een authentiek afschrift van die
verklaring.
5. Ter inschrijving van een verklaring als bedoeld in
artikel 274 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
wordt aangeboden een authentiek afschrift van de
desbetreffende authentieke akte.

Conclusie

Zoals hiervoor besproken kan het vereiste van een
schriftelijke verklaring van degene ten behoeve van
wie de inschrijving strekt te zwaar uitpakken wan-
neer voor een ieder duidelijk is dat deze inschrijving
geen waarde meer heeft. Wanneer dat het geval is,
moet de inschrijving mijns inziens op een eenvoudi-
gere manier doorgehaald kunnen worden wanneer
een notaris vanuit diens  verantwoordelijkheid ver-
klaart dat de inschrijving zonder waarde is.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin een inschrij-
ving niet waardeloos is, terwijl echter duidelijk is dat
het rechtsgevolg van de inschrijving niet meer geëf-
fectueerd kan worden of dat de betrokken partijen
het rechtsgevolg niet meer wensen. Deze gevallen
worden besproken in een tweede deel van deze bij-
drage, dat later verschijnt.
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Hoge Raad

Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524
Kan de rangwisselingsregeling waarin de wet ten
aanzien van hypotheekrechten voorziet analoog
worden toegepast op pandrechten, en zo ja, welke
eisen gelden daarbij? (3:262 lid 1 BW)

Tot een groep vennootschappen behoren (i) Holding
A, (ii) Beheer B en (iii) Werkmaatschappij C. Holding
A houdt de aandelen van Beheer B, die op haar beurt
de aandelen van Werkmaatschappij C houdt. Op
enig moment heeft Werkmaatschappij C ten gunste
van de Bank een eerste stil pandrecht gevestigd op al
haar vorderingen op derden. Daarna, op 31 decem-
ber 2010, zijn er binnen de groep onderling zeker-
heden verstrekt. Beheer B en Werkmaatschappij C
hebben hun vorderingen op derden stil verpand aan
Holding A en in de betreffende pandakte (Pandakte 1)
verklaard dat de vorderingen eerst aan de Bank zijn
verpand. Op diezelfde dag heeft Werkmaatschappij
C haar vorderingen op derden stil verpand aan Be-
heer B en in die betreffende pandakte (Pandakte 2)
verklaard dat op de vorderingen zowel een eerste-
rangs pandrecht ten behoeve van de Bank als een
tweederangs pandrecht ten behoeve van Holding C
rust. Op 28 januari 2014 wordt het faillissement van
zowel Beheer B als Werkmaatschappij C uitgespro-
ken.
Na openbaarmaking van haar pandrecht int de Bank
de door Werkmaatschappij C aan haar in eerste rang
verpande vorderingen. Vervolgens ontstaat een ge-
schil tussen Holding A en de curator van Beheer
B omtrent de vraag wie recht heeft op het over-
schot nadat de Bank zich uit de ontvangsten had vol-
daan. Holding A meent dat zij een hoger gerang-
schikt pandrecht heeft dan Beheer B en vordert ver-
oordeling van de curator van Werkmaatschappij C
tot medewerking aan de betaling van het overschot
aan Holding A. De curator van Beheer B meent ech-
ter dat niet alleen Holding A maar ook Beheer B ge-
rechtigd is tot het overschot van de opbrengst van de
verpande vorderingen, nu Pandakte 1 en Pandakte
2 op dezelfde dag zijn ingeschreven. De rechtbank
gaat hier niet in mee en verklaart voor recht dat het
pandrecht van Holding A hoger in rang staat dan het
pandrecht van Beheer B. Het hof bekrachtigt dit oor-
deel.
De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof
niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. De
Hoge Raad overweegt dat indien op dezelfde dag
twee of meer pandrechten op hetzelfde goed wor-
den gevestigd, in beginsel twee of meer afzonderlijke
rechten met gelijke rang op dat goed ontstaan. Om

aan een behoefte in de praktijk tegemoet te komen
formuleert de Hoge Raad echter een uitzondering
op dit principe onder verwijzing naar de rangwisse-
lingsregeling die ex artikel 3:262 lid 1 BW op het recht
van hypotheek van toepassing is.
Artikel 3:262 lid 1 BW voorziet in de mogelijkheid om,
bij notariële akte, waarvan een afschrift wordt inge-
schreven in de openbare registers, te bepalen dat een
hypotheek ten aanzien van een andere hypotheek op
hetzelfde goed een hogere rang heeft dan haar vol-
gens het tijdstip van inschrijving toekomt, mits uit
de akte blijkt dat de gerechtigden tot die andere hy-
potheek daarin toestemmen. Deze rangwisselings-
regeling kan worden toegepast ter gelegenheid van
de vestiging van een nieuw hypotheekrecht en ook
naderhand.
De Hoge Raad oordeelt dat het recht van pand en het
recht van hypotheek soortgelijke zekerheidsrechten
zijn en neemt op die basis aan dat analoge toepassing
van de rangwisselingsregeling van artikel 3:262 lid 1
BW op het pandrecht past binnen het stelsel van de
wet. Voor het bewerkstelligen van een rangwisseling
ten aanzien van pandrechten zoekt de Hoge Raad
aansluiting bij de wettelijke rangwisselingsregeling
voor hypotheken. De vereiste toestemming voor
rangwijziging van het pandrecht dient te voldoen
aan hetzelfde vormvereiste als geldt voor de vesti-
ging van het pandrecht. Omdat voor de vestiging van
een stil pandrecht op vorderingen op naam (zoals in
deze zaak aan de orde) geen notariële akte vereist
is, kan ook de wijziging van de onderlinge rang van
dergelijke pandrechten bewerkstelligd worden door
middel van een authentieke of geregistreerde onder-
handse akte. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe
dat evenals bij rangwisseling van hypotheken, rang-
wisselingen van pandrechten zowel bij de vestiging
van het recht als naderhand kan worden bewerkstel-
ligd.
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Gerechtshoven

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021,
ECLI:NL:GHSHE:2021:362
 
Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verja-
ring eigenaarworden van eenweg? (3:111 BW)

Appellanten zijn sinds 1991 eigenaar van een perceel
grond met daarop een woonhuis en bedrijfsruimte.
De gemeente is eigenaar van het naastgelegen smalle
perceel onbebouwde grond. Op een deel van dit per-
ceel ligt een weg die vanaf de straat toegang biedt
tot het perceel van appelanten. Ten behoeve van het
perceel van appellanten en ten laste van het onbe-
bouwde perceel van de gemeente is in 1959 een erf-
dienstbaarheid van weg gevestigd.
Volgens de gemeente maken appelanten inbreuk op
haar eigendomsrecht doordat zij de weg hebben af-
gesloten, daar (vracht)auto's op hebben geparkeerd
en geweigerd hebben de gemeente toegang te ver-
lenen om langs de weg staande wilgen te knotten.
Appellanten menen echter dat zij door verjaring ei-
genaar van de weg zijn geworden (art. 3:105 jo. 3:
306 BW). Appellanten zouden namelijk sinds 1991 di-
verse bezitsdaden hebben verricht zoals het aanleg-
gen van beplantingen, het leggen van kabels, het af-
bakenen en onderhouden van de weg en het verle-
nen van toestemming aan de gemeente om de weg
te gebruiken. De rechtbank heeft kort gezegd geoor-
deeld dat deze daden niet kwalificeren als bezitsda-
den en de gemeente in het gelijk gesteld.
In hoger beroep stelt het hof dat appellanten recht-
hebbende en bezitter zijn van een (beperkt) recht van
erfdienstbaarheid en daarmee houder van de (eigen-
dom van de) weg zelf. De gemeente is als eigenaar
tevens bezitter van de weg. Volgens het hof kunnen
de daden van appellanten niet hebben geleid tot ei-
gendomsverkrijging, ongeacht of deze daden kwali-
ficeren als bezitsdaden of niet. Art. 3:111 BW bepaalt
immers dat een houder in beginsel geen bezitter kan
worden. Op grond van art. 3:111 BW zouden appel-
lanten alleen bezitter kunnen zijn geworden indien
en op het moment dat (i) dat is gebleken uit een han-
deling van de gemeente; of (ii) zij het recht van de ge-
meente hebben tegengesproken. Volgens het hof is
hiervan geen sprake geweest. Daarom komt het hof
niet toe aan de beoordeling van de aard van de daden
die door appelanten zijn verricht, noch aan de vraag
of zij te goeder trouw waren. De gemeente wordt in
het gelijk gesteld. 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 januari 2021,
ECLI:NL:GHSHE:2021:31
Kwalificeert overlast door bouwwerkzaamheden
als gebrek of als feitelijke stoornis door derden in-
diendeVvEhet uitvoeringsbesluit heeft genomen?
(7:204 lid 2 en 7:207 lid 3 BW)

In 2006 heeft Opdrachtgever A een appartementen-
complex door Bouwbedrijf B tot stand laten brengen
en vervolgens gesplitst in 86 woningen. Aanvanke-
lijk werden deze woningen door Opdrachtgever A

uitsluitend verhuurd. Vanaf maart 2011 werden de
huurders de mogelijkheid geboden het door hen ge-
huurde appartement te kopen. Ten tijde van het ge-
schil had Opdrachtgever A nog ongeveer de helft van
de appartementen in eigendom en uit dien hoofde
was Opdrachtgever A lid van de VvE. In 2015 wijst
een bouwkundig onderzoek uit dat sprake is van een
constructiefout als gevolg waarvan ingrijpende her-
stelwerkzaamheden aan de gevel noodzakelijk zijn.
Tussen Opdrachtgever A en Bouwbedrijf B wordt in
een vaststellingsovereenkomst neergelegd dat par-
tijen elk een deel van de herstelkosten zouden dra-
gen. De VvE neemt het besluit om de herstelwerk-
zaamheden te laten uitvoeren die uiteindelijk op 21
augustus 2017 aanvangen en tot in februari 2018
voortduren. Na verschillende klachten van huur-
ders over overlast door de werkzaamheden biedt Op-
drachtgever A haar huurders uit coulance 12% huur-
korting gedurende de maanden waarin het project
overlast tot gevolg heeft. Een deel van de huurders
wijst dit aanbod af en start een procedure bij de kan-
tonrechter (hierna: de Huurders). 
De Huurders menen dat de overlast kwalificeert als
een gebrek aan het gehuurde in de zin van artikel 7:
204 BW en vorderen op die grondslag een vermin-
dering van huur met 50% over september en okto-
ber 2017 en 25% over november 2017 tot en met fe-
bruari 2018 ex artikel 7:207 BW. Opdrachtgever A
stelt in haar verweer, onder andere, dat de overlast
moet worden gekwalificeerd als een feitelijke stoor-
nis door derden in de zin van artikel 7:204 lid 3 BW en
dus geen gebrek kan zijn. De kantonrechter oordeelt
echter dat de overlast kwalificeert als een gebrek en
wijst een huurvermindering toe van 25% over sep-
tember en oktober 2017 en 12% over november 2017
tot en met februari 2018 toe.
In hoger beroep herhaalt Opdrachtgever A haar stel-
ling dat de overlast kwalificeert als een stoornis door
derden en voert ter onderbouwing aan dat de VvE –
en dus niet Opdrachtgever A – het besluit nam tot
het (laten) uitvoeren van de herstelwerkzaamheden.
Het hof gaat daar niet in mee. Dat de besluitvor-
ming over kwesties ter zake het appartementencom-
plex via de VvE loopt (waarin Opdrachtgever A een
aanmerkelijk aantal stemmen heeft), verandert vol-
gens het hof niet de positie van Opdrachtgever A als
eigenaar en verhuurder van de aan Huurders ver-
huurde appartementen en leidt er niet toe dat de
overlast van de herstelwerkzaamheden in de relatie
tussen de Huurders en Opdrachtgever A alsnog als
een ''stoornis door derden'' zou moeten worden be-
stempeld. Opdrachtgever A heeft bovendien niet ge-
steld dat de VvE ter zake het laten uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden tot een onjuist besluit is ge-
komen; Opdrachtgever A vond de werkzaamheden
zelf ook noodzakelijk. De overlast kan dus niet wor-
den beschouwd als een ''feitelijke stoornis door der-
den'' in de zin van artikel 7:204 lid 3 BW.
Ten behoeve van de vervolgvraag of de overlast als
gebrek kwalificeert, stelt het hof voorop dat het be-
grip 'gebrek' uit artikel 7:204 BW het equivalent
van het begrip 'tekortkoming' uit artikel 6:265 BW
betreft, maar dan toegespitst op het te verwach-
ten huurgenot. Volgens het hof hadden de huur-
ders toen zij met Opdrachtgever A een huurover-

Nr. 1/2 – september 2021 Tijdschrift voor Zakenrecht 21



Jurisprudentieoverzicht

eenkomst sloten geen bijzondere aanleiding om te
veronderstellen dat als gevolg van een niet aan hen
toe rekenen omstandigheid zeer ingrijpende herstel-
werkzaamheden aan de gevels noodzakelijk zouden
zijn en dat hun huurgenot daardoor gedurende een
langere periode zou worden aangetast. Dat Op-
drachtgever A heeft getracht de overlast te beperken
laat volgens het hof onverlet dat de overlast als een
gebrek moet worden gekwalificeerd. Het betoog van
Opdrachtgever A dat pas aanleiding tot verminde-
ring van huurprijs bestaat nadat de verhuurder een
redelijke termijn heeft gekregen om de overlast te be-
perken, wordt eveneens door het hof van de hand
gewezen. Verzuim is (anders dan bij remedies bij
een tekortkoming op de voet van boek 6 BW) immers
geen vereiste voor het ontstaan van het recht op
huurvermindering. Dat recht ontstond reeds vóór
de aanvang van de werkzaamheden, namelijk vanaf
het moment dat Opdrachtgever A er in voldoende
mate mee bekend was dat de werkzaamheden aan-
zienlijke overlast ('het gebrek') zouden (gaan) ver-
oorzaken, aldus het hof. Resumerend bevestigt het
hof het oordeel van de kantonrechter dat de overlast
kwalificeert als een gebrek in de zin van artikel 7:204
BW. 

Rechtbanken

Rechtbank Noord-Holland 28 april 2021, ECLI:NL:
RBNHO:2021:3297
Heeft de verhuurder van een kavel op een chalet-
parkeenretentierechtopdealdaargeplaatstecara-
van? (art 3:291 lid 2 BW)

Ten aanzien van een kavel grond gelegen op een cha-
letpark is tussen Verhuurder A (het chaletpark) en
Huurder B een huurovereenkomst gesloten voor de
periode van 1 juni 2018 tot 31 december 2019. In
juli 2019 zegt Verhuurder A per brief de huurover-
eenkomst op met ingang van 31 december 2019. In
die brief laat Verhuurder A weten dat met Huurder
B geen nieuwe huurovereenkomst zal worden geslo-
ten omdat Huurder B zich zonder medeweten en toe-
stemming van Verhuurder A had ingeschreven in het
GBA van de gemeente van het chaletpark. Nadien
laat Huurder B de huurtermijnen over de maanden
september tot en met december 2019 onbetaald. Ver-
huurder A verwijdert de caravan die Huurder B op
de gehuurde kavel had geplaatst (maar mogelijk niet
aan Huurder B in eigendom behoort) en wil deze ca-
ravan onder zich houden totdat de huur volledig is
voldaan.
Verhuurder A vordert bij de kantonrechter de ach-
terstallige huurtermijnen alsmede de stallingskos-
ten die zij ten aanzien van de caravan maakt. Voorts
stelt Verhuurder A ten aanzien van de caravan dat zij
een retentierecht heeft en de caravan dus op grond
van artikel 3:291 lid 2 BW onder zich mag houden tot-
dat Huurder B de achterstallige huurtermijnen heeft
voldaan. Dat Huurder B mogelijk niet de eigenaar is
van de caravan staat volgens Verhuurder A niet aan
een beroep op een retentierecht in de weg.

De kantonrechter overweegt dat een retentierecht
op grond van artikel 3:291 lid 2 BW óók kan wor-
den inroepen tegen een derde met een ouder recht
op de zaak (in dit geval de eigenaar van de caravan),
indien de vordering van de schuldeiser voortspruit
uit een overeenkomst die schuldenaar bevoegd was
aan te gaan met betrekking tot de betreffende zaak.
Voor een geslaagde werking van het retentierecht te-
gen een derde met een ouder recht op een zaak moet
dus voldoende verband zijn tussen de vordering van
de schuldeiser en de zaak waarop hij een retentie-
recht wenst uit te oefenen. De kantonrechter oor-
deelt dat van dit verband geen sprake is nu de huur-
overeenkomst zag op een kavel grond en niet op de
caravan die daarop was geplaatst. Er was dan ook
geen sprake van een overeenkomst tussen partijen
op grond waarvan aan Verhuurder A ten aanzien
van de caravan een beroep op het retentierecht toe-
komt. Verhuurder A kwam dus geen retentierecht
op de caravan toe en de stallingskosten blijven voor
haar eigen rekening.
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 indeplaatsstelling en onderverhuur
 huurprijsherziening
 afwijkende bedingen
 exploitatieplicht
 beëindiging van de huurovereenkomst
 franchise
 mededingingsrecht
 zekerheden

Geactualiseerd en bewerkt.

De eerste druk van dit handboek verscheen in 2013 naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Sindsdien heeft het huurrecht 
bedrijfsruimte zich in de rechtspraak en de literatuur verder ontwikkeld. In deze 
tweede druk van het handboek zijn de bestaande hoofdstukken bewerkt dan wel 
herschreven en zijn drie hoofdstukken toegevoegd.

De auteurs van de verschillende hoofdstukken zijn in het 
huurrecht gespecialiseerde advocaten; de meesten zijn lid 
van de redactie of medewerkers van het Tijdschrift voor 
Huurrecht Bedrijfsruimte.

ca. 470 pagina’s

€85.-*
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Selectie & Essentie is een nieuwe digitale 
informatiebron die u op actuele basis een 
overzicht geeft van belangrijke zojuist 
verschenen uitspraken op uw rechtsgebied. 
Gezaghebbende juristen maken telkens een 
selectie van relevante actuele uitspraken en 
geven daarvan de essentie weer bestaande 
uit de rechtsoverwegingen in de uitspraak. 
De uitspraken worden voorzien van tref-
woorden en onderverdeeld in categorieën. 

Bij het raadplegen van het archief hebt u 
dus direct per onderwerp een overzicht van 
alle uitspraken die er toe doen en daarvan 
de essentie. Bij alle uitspraken kunt u direct 
doorklikken naar de volledige tekst.

Wat biedt Selectie & Essentie Huurrecht?

Iedere twee weken een deskundige selectie 

van de laatste belangrijke uitspraken.

Alleen de relevante rechtsoverwegingen 

worden (letterlijk) getoond.

Uitspraken worden naar inzicht van de redactie waar 

nodig voorzien van een kort praktisch commentaar.

Doorklik mogelijkheid naar de volledige uitspraak.

De redactie bestaat uitsluitend uit gespecialiseerde 

juristen van gezaghebbende kantoren.

Baanbrekende uitspraken worden onmiddellijk 

na publicatie via een alert toegezonden.

Een overzichtelijk archief. Uitspraken zijn voorzien 

van trefwoorden en ingedeeld in categorieën en 

daardoor gemakkelijk terug te vinden.

Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte
verschijnt één maal per twee weken.

Redactie:
Mr. K.M. Verdurmen (hoofdredacteur), Fort Advocaten
Mr. S. van der Kamp (hoofdredacteur), Hemwood
Mr. B.N. Cammelbeeck, Stibbe
Mr. N. Kooistra, Law&Pepper Advocaten
Mr. M. Lagerweij, Dentons Boekel
Mr. P. van Manen, Stibbe
Mr. I.C.K. Mol, Law&Pepper Advocaten
Mr. M. van Schie, Lexence Advocaten en notarissen

Abonnementsprijs: € 349 (excl btw) per jaar.

Huurrecht 
Bedrijfsruimte

Selectie & Essentie Huurrecht Woonruimte verschijnt 
één maal per twee weken en biedt u naast de essentie 
van geselecteerde uitspraken ook een korte duiding 
van de uitspraak.

Redactie:
Mr. H.M. Hielkema (hoofdredacteur), Hielkema & Co
Mr. P.F.M. Broos, Tomlow Advocaten
Mr. P. Eymaal, VBTM Advocaten
Mr. S. Faber, Hielkema & Co
Mr. T. de Groot, VBTM Advocaten
Mr. G. Scholten, Tomlow Advocaten

Huurrecht 
Woonruimte

Abonnementsprijs: € 349 (excl btw) per jaar.

Vanaf 
januari 
2021!

Dé digitale en meest 
actuele informatiebron 
voor uw rechtsgebied:

 is een nieuwe digitale 

voor uw rechtsgebied:
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