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Hoofdstuk 5 
Kwalitatieve rechten en verplichtingen 

Wanneer een eigenaar met betrekking tot zijn goed een overeenkomst sluit, zal het soms aan de 
bedoeling van partijen beantwoorden dat de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst op 
opvolgers onder bijzondere titel overgaan (§ 1). Tot 1905 aanvaardde de Hoge Raad deze 
overgang, wat de verplichtingen betreft eerst op grond van de nemo plus-regel (§ 2), later op 
grond van zijn uitleg van art. 1354 oud-BW (§ 3). In 1905 verwierp de Hoge Raad op 
historisch en systematisch juiste gronden de overgang van contractuele verplichtingen en aan
vaardde hij slechts de overgang van rechten (§ 4-5). Naar huidig recht is de overgang van met 
een goed verbonden rechten nog steeds regel. Tevens bestaat de mogelijkheid sommige met een 
goed verbonden verplichtingen te laten werken tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel en 
enkele andere derden. Op de autonomie van betrokkenen maakt een en ander slechts een zeer 
bescheiden inbreuk (§ 6). 

1 Inleiding 

189. Indien een eigenaar met betrekking tot zijn goed een overeenkomst sluit, zal 
het soms aan de bedoeling van de partijen bij deze overeenkomst beantwoorden dat 
de rechten en verplichtingen daaruit op de opvolgende eigenaar van het goed over
gaan. Bij rechten uit de overeenkomst zal de voormalige eigenaar vaak geen belang 
meer hebben, terwijl de nieuwe eigenaar ervan kan profiteren. Verplichtingen uit de 
overeenkomst zal de voormalige eigenaar vaak niet meer kunnen nakomen, terwijl 
de wederpartij graag zal zien dat zij haar rechten ook tegenover de nieuwe eigenaar 
geldend kan maken. 

Het BW kent voor dergelijke gevallen een algemene regeling. Kort gezegd 
bepaalt art. 6:251 dat rechten waarbij alleen de rechthebbende op een goed belang 
heeft op de opvolgende verkrijgers van dat goed overgaan (kwalitatieve rechten), 
terwijl art. 6:252 aan partijen bij een overeenkomst de bevoegdheid toekent ver
plichtingen ten aanzien van een registergoed in de openbare registers in te schrijven 
en daarmee hun overgang op verkrijgers van dat goed te bewerkstelligen (kwalitatie
ve verplichtingen). 

Voor andere gevallen waarin de wet kwalitatieve overgang van rechten of verplichtingen 
regelt, verwijs ik naar nr. 79 e.V.. Hier volsta ik met het noemen van art. 7A:1612 ('koop 
breekt geen huur'). 

190. Naar de algemene beginselen van het Nederlandse vermogensrecht gaan rech
ten en verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard niet met een goed op een 
rechtsopvolger onder bijzondere titel over. Een verbintenis is een rechtsbetrekking 
tussen personen. Al heeft zij betrekking op een aan de crediteur of de debiteur 
toebehorend goed, zij is verbonden aan de persoon van de crediteur of de debiteur 
en niet aan het goed waarop zij betrekking heeft. Als de crediteur het goed aan een 
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derde overdraagt, verkrijgt deze in beginsel niet het recht nakoming van de verbinte
nis te vorderen. Als de debiteur het goed aan een ander overdraagt, wordt zijn 
rechtsopvolger niet als debiteur aan de verbintenis gebonden. Daarin verschilt de 
relatief werkende verbintenis van de absoluut werkende zakelijke rechten en lasten. 
Deze laatste zijn als het ware verbonden aan het goed waarop zij betrekking hebben, 
en zij kunnen door dan wel tegen de opvolgende rechthebbende op dat goed wor
den uitgeoefend. De regel dat een verbintenis met betrekking tot een goed niet 
werkt ten gunste often laste van degene die dat goed onder bijzonder titel verkrijgt, 
vormt aldus een deel van de scherpe grens tussen het goederenrecht en het verbin
tenissenrecht. 

Op 3 maart 1905 werd het genoemde deel van de grens in het Nederlandse recht 
gesloten. De Hoge Raad besliste op die datum in het arrest Blaauboer/Berlips428 dat 
contractuele verplichtingen met betrekking tot een goed niet overgaan op de verkrij
ger onder bijzondere titel van dat goed. De Raad kwam daarmee terug van de sinds 
1841 in zijn jurisprudentie neergelegde leer dat de verkrijger van een goed gehouden 
is de verplichtingen na te komen die zijn rechtsvoorganger ten aanzien van dat goed 
is aangegaan. De overgang van met een goed verbonden rechten bleef de Raad wel 
aanvaarden, maar daarvoor bood de wet in art. 1354 oud-BW een duidelijke grond
slag. Bovendien bestaan daartegen, zoals in het navolgende nader zal blijken, zowel 
met het oog op de autonomie van betrokkenen als in verband met de belasting van 
de eigendom veel minder bezwaren. 

Twee terminologische opmerkingen. Bij het beschrijven van het vóór 1992 geldende recht, 
zal ik, om de aansluiting met de bronnen niet te verliezen, de term 'zaak' soms gebruiken 
in zijn oude betekenis. Omdat kwalitatieve rechten en verplichtingen doorgaans met zaken 
(in de huidige betekenis) verbonden zijn, behoeft dat geen verwarring te wekken. Voorts 
zal ik in het navolgende bij het bespreken van de positie van rechtsopvolgers, als de context 
dat toelaat, de toevoeging 'onder bijzondere titel' weglaten: dat rechtsopvolgers onder 
algemene titel mede treden in verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen, mag ik 
bekend veronderstellen. 

191. De rechtspraak van de Hoge Raad van 1838 tot 1905 is het belangrijkste onder
werp van dit hoofdstuk. Ik richt mijn aandacht daarbij in het bijzonder op de over
gang van contractuele verplichtingen. Een analyse van de rechtspraak over deze 
kwestie biedt inzicht in de grens tussen relatieve en absolute rechten en daarmee in 
de werkingssfeer van het beginsel van-de relativiteit van de contractswerking.429 Mijn 
bespreking valt in drie delen uiteen. De eerste twee delen betreffen de grondslagen 
waarop de rechtspraak van de Hoge Raad (waarschijnlijk) heeft berust, het derde 

428. W. 8191 (1905). 
429. Zie daarover met name Rank-Berenschot, Over de scheidslijn (diss. 1992), ï.h.b. p. 145 e.v., met 

-erdere verwijzingen. Zie ookAsser-Vranken (1995), nr. 82 e.v. ver 
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deel de argumenten die uiteindelijk tot het afwijzen van de overgang van ver
plichtingen hebben geleid. 

De Hoge Raad heeft de leer van de overgang van rechten en verplichtingen met 
het goed waarmee zij zijn verbonden, voor het eerst neergelegd in een arrest over de 
Leidse schouwburg uit 1841.430 In dat arrest lijkt de Raad de leer te baseren op de 
gedachte dat indien de vervreemder van een goed de verkrijger bij beding een ver
plichting oplegt, deze verplichting volgens de nemo plus-rege\ de eigendom beperkt, 
zodat ook latere verkrijgers aan het beding zijn gebonden. Deze opvatting, die ik zal 
aanduiden als de leer van de lex dicta of lex venditionis, zou teruggaan op het Romein
se recht. Ik bespreek haar in § 2. 

In latere arresten, in ieder geval vanaf 1884,431 heeft de Raad art. 1354 oud-BW 
aan zijn leer ten grondslag gelegd. De Franse voorloper van deze bepaling, art. 1122 
Cc, was door een van de advocaten in het arrest van 1841 al voorgedragen als grond
slag voor de leer. 

Art. 1354 oud-BW luidde: 
Men wordt voorondersteld bedongen te hebben voor zich zelven, en voor zijne erfgena
men en regtverkrijgenden, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk bepaald zij, of uit den aard 
der overeenkomst mögt voortvloeijen. 

Art. 1122 Cc luidt: 
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit 
exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. 

De Raad begreep in deze arresten onder het begrip 'bedongen' niet alleen het be
dingen van rechten, maar ook het aangaan van verplichtingen, en beschouwde mede 
als 'regtverkrijgenden' de opvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van het 
goed waarmee het betrokken recht of de betrokken verplichting verband hield. Aan 
art. 1354 is § 3 gewijd. 

De argumenten tegen de leer van de overgang en de gronden waarop de Hoge 
Raad in 1905 van zijn leer is teruggekomen, komen aan de orde in § 4. Tot slot van 
mijn analyse van de 19e-eeuwse rechtspraak dient een conclusie in § 5. Vervolgens 
wijd ik ter afsluiting van het hoofdstuk een korte beschouwing aan de regeling van 
kwalitatieve rechten en verplichtingen in het thans geldende BW (§ 6). Ook daarbij 
concentreer ik mij op de verhouding tussen kwalitatieve verbintenissen en het 
beginsel van de relativiteit van de contractswerking. 

430. HR 28januari 1841, W. 157 (1841). 
431. HR 24 april 1884, W. 5031 ( 1884). 
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2 D e nemo plus-regel als grondslag voor de overgang in 1841 

'Al komt het arrest van 1841 blijkbaar met de ons bekende 
beginselen in strijd, de omstandigheid dat het door ons 
hoogste rechtscollege gewezen werd, sluit de mogelijkheid 
eener foutieve beslissing zonder meer vrijwel uit.'432 

2.1 Inleiding 
192. In zijn arrest over de Leidse schouwburg uit 1841 lijkt de Hoge Raad zijn oor
deel dat rechtsopvolgers onder bijzondere titel zijn gebonden aan de contractuele 
verplichtingen die hun rechtsvoorganger is aangegaan, te baseren op de opvatting dat 
een verplichting die bij een eerdere overdracht van het betrokken goed is opgelegd, 
de eigendom daarvan beperkt (§ 2.2). In de literatuur is verdedigd dat deze opvatting 
zou kunnen steunen op het Romeinse recht, maar die zienswijze blijkt bij onder
zoek van de Romeinsrechtelijke teksten niet juist. Deze constatering doet er evenwel 
niet aan af dat men in de 19e eeuw heeft gemeend de leer van de overgang te kun
nen baseren op de gerecipieerde Romeinsrechtelijke dogmatiek (§ 2.3). 

2.2 Het arrest inzake de Leidse schouwburg 
193. Het arrest waarin de Hoge Raad zijn leer over de overgang van verplichtingen 
ten aanzien van een goed voor de eerste maal neerlegde, had betrekking op de Leidse 
schouwburg.433 Krachtens overgangsrecht was het (Franse) recht van vóór 1838 van 
toepassing, en daarmee de Code civil. 

Van Romburgh en anderen verenigen zich in 1809 om de Leidse schouwburg te laten her
rijzen. Om de concurrentie af te snijden kopen zij op 7 februari 1814 het - voor het geven 
van toneelvoorstellingen zeer geschikte - koffiehuis 'de Eendragt' en verkopen dat op 9 
maart 1814 aan Marbus onder de voorwaarde dat Marbus en de latere verkrijgers het kof
fiehuis nimmer tot schouwburg of liefhebberij-komedie zullen (laten) gebruiken. De erven 
Marbus verkopen in 1835 het pand in het openbaar aan Paddenburg (met vermelding van 
de voorwaarde in de akte). In 1836 verkoopt Paddenburg het pand aan Vermey (zonder 
vermelding van de voorwaarde). Vermey richt het koffiehuis in tot liefhebberij-komedie en 
opent het toneel met een gelegenheidsstukje genaamd: Wij zullen comédie spelen'. De 
rechtsopvolgers van Van Romburgh e.a. vorderen daarop voor de Rechtbank Leiden staking 
van de voorstellingen. 

De rechtbank te Leiden wijst de vordering af De schouwburgeigenaren gaan in 
hoger beroep. Hun advocaat, mr. W Wintgens jr., voert tegen het vonnis twee 
argumenten aan. Het eerste argument is dat Van Romburgh volkomen gerechtigd 
was bij de verkoop aan Marbus een deel van het eigendomsrecht te behouden, zoals 
het recht om toneelvoorstellingen te geven. De kennis van het bestaan van het 

432. Dullemond, De historische interpretatie fan art. 1354 (diss. 1920), p. 17. 
433. HR 28 januari 1841, W. 157 (1841). 
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beding bij de verkrijger acht Wintgens niet van belang. Maar bovendien had Vermey 
het beding kunnen kennen uit de oude koopakten waarin het stond vermeld. Het 
tweede argument voor toewijzing van de vordering ontleent Wintgens aan art. 1122 
Cc. Uit dit artikel (aangehaald in nr. 191) volgt, zo betoogt de advocaat, dat de 
appellanten als rechtsopvolgers van Van Romburgh gerechtigd zijn deze actie in te 
stellen (actieve overgang). Maar bovendien volgt daaruit dat de huidige eigenaar van 
'de Eendragt' als ayant-cause ('regtverkrijgende') van Marbus gehouden is de door 
Marbus in 1814 aangegane verplichting na te komen. 

194. Het Provinciaal Geregtshof van Holland beslist bij arrest van 25 januari 1840434 

in het voordeel van de eigenaren van de schouwburg. Het overweegt dat het beding 
dat geen toneelvoorstellingen mochten worden gegeven, vermeld stond in de 
veilingvoorwaarden bij de verkoop aan Paddenburg, terwijl in de koopakte waarbij 
Vermey het koffiehuis kocht naar deze veilingvoorwaarden werd verwezen. Vermey 
kon het beding dus kennen, aldus het hof Omdat een koper niet meer rechten kan 
verkrijgen dan de verkoper had, moet het er rechtens voor gehouden worden dat 
Vermey het koffiehuis niet anders dan onder de last van het beding heeft verkregen 
en aanvaard. 

De wet geeft koper en verkoper de vrijheid bijkomende bedingen te maken, mits 
deze niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Het in deze 
zaak gemaakte beding is daarmee niet in strijd en dus bestaanbaar. Ook het Romein
se recht kende soortgelijke stipulaties, aan welke het de kracht van een lex venditioni 
gaf. N u het beding duidelijk mede geschreven is voor de opvolgende bezitters en 
verkrijgers van het koffiehuis, is het ook voor hen verbindend. De rechtbank heeft 
in deze zaak, die uitsluitend naar het recht van koop en verkoop moet worden 
beoordeeld, ten onrechte de beginselen van het recht van de erfdienstbaarheden 
toegepast, zo besluit het hof. 

195. Vermey gaat tegen het arrest in cassatie. Zijn advocaat, mr. Donker Curtius, 
richt tegen de uitspraak twee cassatiemiddelen. In het eerste middel stelt hij dat het 
betrokken beding onbestaanbaar is volgens het recht van de erfdienstbaarheden. 
Anders dan in het Romeinse recht, kunnen persoonlijke dienstbaarheden onder de 
Code civil niet meer gevestigd worden. Het beding geen toneelvoorstellingen te 
geven is een persoonlijke dienstbaarheid, omdat het ten behoeve van de verkopers 
gemaakt is, zonder te vermelden dat dit geschiedde ten behoeve van hen als bezitters 
van een ander pand. Een beding als dit is niet geldig, waaraan niets kan veranderen 
dat het bij een koopovereenkomst is gemaakt. Het Franse recht op dit punt is geheel 
anders dan het Romeinse, aldus de toelichting bij het middel. 

In het tweede middel stelt Donker Curtius dat het beding - al zou het bestaan
baar zijn - volgens art. 1165 Cc (gelijk aan art. 1376 oud-BW; zie nr. 3) nimmer 

434. W. 79(1840). 
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opvolgende kopers kan verbinden. Omdat door het maken van het beding noch een 
erfdienstbaarheid, noch een hypotheekrecht is gevestigd, heeft de verplichting uit 
het beding een persoonlijk karakter. Door de opvolgende kopers desondanks gebon
den te achten, heeft het hof art. 1165 Cc geschonden. 

Wintgens brengt namens de schouwburgeigenaren tegen het betoog van Donker 
Curtius over erfdienstbaarheden in dat art. 686 Cc slechts ziet op erfdienstbaar-
heden gevestigd door een eigenaar die het goed behoudt. Bij overdracht van het goed 
kunnen wel lasten worden opgelegd als het verbod toneelvoorstellingen op te voe
ren. De eigendom van het koffiehuis is door het gemaakte beding een 'gebrekkelij-
ke' geworden.435 

Tegen het tweede middel voert Wintgens aan dat hier niet art. 1165 Cc van 
toepassing is, maar art. 1122 Cc. Vermey is als ayant-cause titulo singulari (rechtsopvol
ger onder bijzondere titel) opgevolgd in de rechten en verplichtingen van Marbus 
(en Paddenburg) ten aanzien van het koffiehuis. Ook op andere plaatsen in het 
wetboek is sprake van verplichtingen die op derden overgaan, zo betoogt Wintgens 
onder verwijzing naar art. 1654 Cc (ontbindingsrecht verkoper bij wanbetaling 
koper; art. 1553 oud-BW) en art. 1664 Cc (beding van wederinkoop; art. 1555 e.v. 
oud-BW). Art. 1122 Cc drukt dus een algemeen beginsel uit: 'quod ipsis qui contraxe-
runt obstat, et successoribus eorum obstabit',436 Dat geldt zeker waar, zoals hier, uitdrukke
lijk ook ten laste van de opvolgers is bedongen, aldus Wintgens, die besluit: 

'Men wachte zich wel in dit geding, om zich door uit de lucht gegrepene onderscheidingen 
der scholiacten [scholiasten], niet der Romeinsche regtsgeleerden, van personele regten, 
qui (zoo als zij zich uitdrukten) personae cohaerent sicuti lepra cuti,431 en zakelijke regten, het 
pad der gezonde rede te verlaten, en daarop te besluiten, dat iemand verleent of overdraagt 
een regt, hetwelk hij zelf niet bezit.' 

196. De Hoge Raad verwerpt het eerste cassatiemiddel. Art. 686 Cc is volgens de 
Raad niet geschonden: 

'O., dat de strekking van die bepaling notoir alleen is, om te beletten, dat geen persoon 
worde onderworpen aan eene vaste dienstbaarheid of slavernije ten behoeve van eenen 
persoon of eene zaak, noch eenige zaak of persoon aan eene vast dienstbaarheid (service) aan 
eenen persoon, en dat dus geen persoon zij onderworpen aan personele dienstpraestatien, 
tegen den aard van een servituut, hetgeen bij art. 637 is gedefinieerd, als te zijn een last, 
opgelegd aan een erf, ten dienste en nutte van een erf, aan een ander behoorende; 

435. Wintgens ontleent deze terminologie aan De Groot, Inieidinge, II.3 nr. 9-11. 
436. D. 50.17.143 Ulpianus libro sexagensimo secundo ad edictum. Vertaling: Ulpianus, Edicts

commentaar, boek 62. Alles wat in de weg staat aan hen die contracteerden, zal ook in de weg 
staan aan hun opvolgers. Zie over deze tekst hierna nr. 205. 

437. Deze fijngevoelige uitdrukking luidt vertaald: 'die met personen verbonden zijn, zoals lepra 
met de huid'. 
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O., dat intusschen juist uit deze bepaling van een servituut volgt, dat in cas subject de 
regelen omtrent servituten, niet van toepassing zijn, en dat partijen door het beding in ver
schil geen servituut hebben willen vestigen op een pand, ten behoeve van een pand, noch 
eenige dienst of slavernije opleggen aan eenen persoon; maar dat het doel des verkoopers 
en dat des koopers voor zich en zijne successeuren alleen is geweest, aan de eene zijde, om 
de eigendomsoverdragt van het verkochte pand aan eene beperkende voorwaarde van genot 
te onderwerpen en, aan de andere zijde, om zich een bepaald genot daarvan af te snijden, 
doch dat daardoor niet het erf wordt onderworpen aan eene dienstpraestatie ten behoeve 
van eenen persoon, noch een persoon aan eenige dienstpraestatie ten behoeve van een 
persoon of erf; maar aan een beperkt genot van zijn eigendom, en aan de verplichting om 
daarin iets na te laten in het belang des verkoopers'. 

Het hof heeft het betrokken beding, zo vervolgt de Hoge Raad, terecht als een geldig 
pactum contractui venditionis adjectum (aan de koopovereenkomst toegevoegd beding) 
beschouwd. Men zou de heilzame bedoeling van art. 686 Cc om persoonlijke erf-
dienstbaarheden en slavernij af te snijden te ver uitstrekken indien men daaraan het 
gevolg verbond dat het sluiten van bedingen als deze zou zijn verboden. 

Ten aanzien van het tweede middel, het beroep op schending van art. 1165 Cc, 
overweegt de Hoge Raad dat vaststaat dat de oorspronkelijke koper van het koffie
huis de beperkte eigendom niet alleen heeft verkregen voor zich, maar dat hij ook 
zijn opvolgers, de verdere verkrijgers van het pand, aan die beperking heeft onder
worpen, zodat hij dus alleen eigenaar was en alleen de eigendom kon overdragen 
met die beperking. De Hoge Raad vervolgt: 

'en dat alsmede in facto is aangenomen, dat de tegenwoordige eigenaar, de «scher in cassa
tie, bij den koop van het pand die beperking heeft gekend, of immers heeft kunnen of 
behooren te kennen; dat hij dus, in de plaats en regten des eersten koopers tredende, is 
deszelfs verbonden succcesseur, en geenszins als een derde in de zin van art. 1165 Wetb. 
Nap. [Wetboek Napoleon] kan worden aangemerkt, en dat alzoo ook dit artikel niet is 
geschonden'. 

197. Ik merkte reeds op dat het arrest inzake de Leidse schouwburg krachtens 
overgangsrecht niet naar het Nederlandse BW maar naar de Franse Code civil werd 
gewezen. Op het eerste gezicht lijkt de toepassing van Frans recht voor de prece
dentwerking van het arrest in de 19e-eeuwse Nederlandse rechtspraak zonder 
belang, omdat de voor de beslissing relevante wetsartikelen van de Code civil in het 
BW van 1838 waren overgenomen. Beziet men echter niet slechts de artikelen van 
de wet, maar ook het wettelijk systeem, dan blijken er tussen de Code civil en het 
oude BW fundamentele verschillen te bestaan. De Nederlandse codificatoren heb
ben het onderscheid tussen het lus ad rem en het lus in re (tussen vorderingsrechten 
en zakelijke rechten en daarmee tussen het verbintenissenrecht en het zakenrecht) 
in uitdrukkelijke afwijking van de Code civil aan het systeem van Nederlandse 
wetboek ten grondslag gelegd (zie hierna nr. 229). Daaraan ging men in de 19e eeuw 
voorbij toen men de beslissing in het Leidse schouwburgarrest zonder meer op het 
Nederlandse recht toepaste. Maar juist omdat men destijds dit onderscheid tussen 
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het Franse en het Nederlandse recht niet maakte, moet ik het arrest ook hier tot 
uitgangspunt nemen. 

198. Uit het betoog van Wintgens en uit de arresten van hof en Hoge Raad kan men 
drie argumenten voor het aannemen van overgang afleiden. 

1) Een beding gemaakt bij de koopovereenkomst (lex venditionis) werkt in verband 
met de nemo plus-rege\ tegen rechtsopvolgers. 

2) Een verplichting waarmee de verkrijger bekend was, gaat op hem over. 
3) Art. 1122 Cc brengt mee dat bedingen ten aanzien van een goed werken jegens 

rechtsopvolgers. 

Wintgens noemt alle drie de argumenten, maar acht de kennis van het beding niet 
werkelijk van belang. Het hof" en de Hoge Raad hechten aan de kennis van het 
beding duidelijk meer waarde; de verhouding tussen het kenbaarheidsargument en 
het argument van de lex venditionis is daarbij echter niet helder. In de beslissing van 
het hof neemt art. 1122 Cc geen belangrijke plaats in; de Hoge Raad noemt dit 
artikel zelfs in het geheel niet. De kern van de beslissing van de Hoge Raad lijkt zijn 
overweging dat de oorspronkelijke koper van het koffiehuis voor zich en zijn opvol
gers de - door het beding bij zijn koopovereenkomst - beperkte eigendom heeft 
verkregen. Het vermoeden is derhalve gerechtvaardigd dat aan het arrest inzake de 
Leidse schouwburg de leer van de lex venditionis ten grondslag ligt, in combinatie met 
het kenbaarheidsargument. Ik zal de oorsprong van deze leer in de navolgende 
subparagrafen nader bezien. In § 3 ga ik in op de rol die de Nederlandse opvolger 
van art. 1122 Cc, art. 1354 oud-BW, in de 19e-eeuwse rechtspraak heeft gespeeld. 

2.3 De Romeinsrechtelijke grondslag van de jurisprudentie 

2.3.1 Inleiding 
199. Voorafgaande aan mijn behandeling van de Romeinsrechtelijke grondslag van 
de rechtspraak van de Hoge Raad past een waarschuwing. Ik bied de lezer geen 
reconstructie van het Romeinse recht zoals dat bijvoorbeeld door de advocaat Wint
gens of door de leden van de Hoge Raad in 1841 werd opgevat. Voor een dergelijke 
reconstructie - die uit het oogpunt van de geschiedenis van de rechtsontwikkeling 
zeer interessant zou zijn - is een uitgebreid onderzoek noodzakelijk naar de ver
spreidingvan Romeinsrechtelijk georiënteerde literatuur vanaf het einde van de 18e 
eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw en naar de wijze waarop het Romeinse recht 
in deze periode aan de universiteiten werd gedoceerd. Mijn weergave van het Ro
meinse recht, en, in vervolg daarop, van het oud-Hollandse recht, is niet een zuivere 
schets van een historische ontwikkeling, maar houdt mede een beoordeling achteraf 
in van de juistheid van de argumenten voor of tegen de leer van de overgang van 
verbintenissen met een goed die men in de rechtspraak aan het Romeinse recht 
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heeft willen ontlenen. O m deze reden komen naast de teksten die in 1841 door 
Wintgens voor de Hoge Raad werden aangehaald, ook de opvattingen van Jhering, 
Dullemond en Hallebeek en de door deze schrijvers behandelde teksten aan de 
orde. 

2.3.2 D e Romeinsrechtelijke hoofdregel: obligatio non sequitur fundum 
200. Uitgangspunt in het Romeinse recht was dat verbintenissen niet met de grond 
overgingen op rechtsopvolgers: obligatio non sequitur fundum. De formulering van 
deze regel komt voort uit de woorden 'neque enim aeris alieni personalis actio fundum 
sequitur'43" in D. 36.1.1.16, waarin het vraagstuk van de overgang slechts terloops aan 
de orde komt. 

Voor rechten is het uitgangspunt, dat zij niet met de grond mee overgaan, te vin
den in D. 45.1.136.1: 

Paulus libro quinto sententiarum. 1. Si, qui viam. ad fundum suum dari stipulatus fuerit, postea 
fundum partemve eius ante constitutam servitutem alienaverit, evanescit stiputatio. 

Paulus' Sententiae, boek 5. 1. Als iemand zich bij stipulatie ten behoeve van zijn grond het 
vestigen van een erfdienstbaarheid van weg heeft laten beloven en hij vervolgens de grond 
of een deel daarvan heeft vervreemd voordat de erfdienstbaarheid is gevestigd, vervalt de 
stipulatio. 

Het persoonlijke recht op de vestiging van de erfdienstbaarheid gaat niet over op de 
verkrijger van het stuk grond. Uit de tekst valt af te leiden dat ook de verkoper geen 
nakoming van de stipulatie meer kan vragen, een punt waarop hier niet hoeft te 
worden ingegaan. 

De overgang van rechten met het goed waarop zij betrekking hebben wordt 
soms afgeleid uit D. 2.14.17.5: 

Paulus libro tertio ad edktum. 5. Pactum conventum cum venditore factum si in rem constituatur, 
secundum plurium sententiam et emptori prodest, et hoc iure nos uti Pomponius scribit: secundum 
Sabini autem sententiam etiam si in personam conceptum est, et in emptorem valet: qui hoc esse existi-
mat et si per donadonem successio facta sit. 

Paulus, Edictscommentaar, boek 3. 5. Een pactum [door een derde, EdP] gemaakt met de 
verkoper komt, indien het in rem is geformuleerd, volgens velen ook ten gunste aan de 
koper, en Pomponius schrijft dat wij deze regel toepassen. Volgens Sabinus geldt het 
beding zelfs voor de koper indien het in personam is opgesteld. En hij is van mening dat dit 
ook zo is indien de opvolging door schenking geschied is. 

438. Vertaling: want ook de persoonlijke actie met betrekking tot een schuld volgt het stuk grond 
niet. 
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Z o u m e n deze tekst zo a lgemeen opvat ten als hij geformuleerd is, dan zou hij bete

kenen dat een d o o r de verkoper voor zijn goed b e d o n g e n recht z o n d e r cessie zou 

overgaan op de opvolgers o n d e r b i jzondere titel ten aanzien van dat goed. Deze 

au tomat i sche overgang past niet in he t systeem van he t R o m e i n s e recht , waar in de 

overdracht van vorder ings rech ten in he t a lgemeen slechts indirect mogeli jk was. 

Hallebeek lijkt te verdedigen dat een recht met het goed waarop het betrekking had over
ging, indien het beding waarbij het recht werd verleend uitdrukte dat het voor het goed 
werd gemaakt.439 De tekst uit het 70ste boek van het Edictscommentaar van Ulpianus die 
hij voor deze opvatting aanhaalt (D. 43.20.1.43), gaat blijkens de context van de paragrafen 
38-44 van hetzelfde fragment echter niet over een contractueel bedongen recht, maar over 
een keizerlijke concessie. 

Doorgaans w o r d t D . 2.14.17.5 dan o o k zo gelezen dat deze tekst geen be t rekking 

heeft op de u i toefen ing van een cont rac tuee l recht , maa r op he t in roepen van een 

contractueel ve rwee rmidde l op g rond van een pactum de non petendo (een bed ing dat 

i emand geen vo rde r ing zal instellen).4 4 1 D e z e beperk te betekenis blijkt uit de overige 

paragrafen van D . 2.14.17 en eveneens ui t D . 2.14.19, he t f ragment dat volgens 

Lenel aan D . 2.14.17 voorafgaat.442 O o k Lenels recons t ruc t ie van de i n h o u d van het 

edict wijst op deze beperk te betekenis.4 4 3 O p he t u i tgangspunt dat rech ten niet over

gaan, maakt de tekst dus slechts een zeer beperk te u i t zonder ing . 

Hetzelfde geldt voor D. 2.14.21.5 en D. 2.14.23, eveneens stammend uit het derde boek 
van Paulus' Edictscommentaar, welke vaak in samenhang met D. 2.14.17.5 tot steun van de 
overgang van rechten in het algemeen worden aangehaald. 

2 0 1 . D a t ve rp l i ch t ingen nie t m e t de g r o n d overgaan, volgt o n d e r m e e r uit 

D . 18.1.81.1: 

Scaevola libro septimo digestorum. 1. Lucius Titius promisit de /undo suo centum milia modiorum 
frumenti annua praestare praediis Gaii Seii: postea Lucius Titius vendidit fundurn odditis verbis his: 
'quo iure quaque condicione ea praedia Lucii Titii hodie sunt, ita veneunt itaque habebuntur': quaero, 
an emptor Gaio Seio ad praestationem frumenti sit obnoxius. respondit emptorem Gaio Seio secundum 
ea quae proponerentur obligatum non esse. 

Scaevola, Digesten, boek 7. 1. Lucius Titius beloofde bij stipulatie jaarlijks honderdduizend 
schepels koren afkomstig van zijn grond te leveren ten behoeve van stukken grond van 

439. Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 46. 
440. Lenel, Palingenesia II, kol. 830, fragm. 1577. 
441. Aldus Meijers, Een nieuwe studie omtrent art. 1354 B.W. (1920), p. 58-61; Dullemond, De 

historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 29 e.v. en Philips, Het overgaan van verbintenis
sen (diss. 1882), p. 11 e.v. Deze auteurs geven verdere verwijzingen. 

442. Palingenesia I, kol. 971, fragm. 127. 
443. Lenel, Das Edictum Perpetuum, p. 64-65. 
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Gaius Seius. Lucius Titius verkocht vervolgens zijn grond en maakte daarbij het beding: 
'De stukken grond van Lucius Titius worden verkocht en zullen worden gehouden in de 
rechtspositie waarin zij zich thans bevinden.' Ik stel de vraag of de koper jegens Gaius Seius 
is gehouden tot levering van het koren. Hij [i.e. Scaevola] antwoordt dat de koper, onder 
deze omstandigheden, niet jegens Gaius Seius verplicht is. 

De verkrijger is niet aan de verplichting koren te leveren gebonden, ondanks het bij 
de verkoop gemaakte, in de tekst aangehaalde beding, dat deze verplichting overi
gens niet expliciet noemt. Welke rechtsgevolgen een expliciete vermelding zou 
hebben gehad, kan in het midden blijven. Van overgang van de verplichting van 
rechtswege is in ieder geval geen sprake. 

202. Hoofdregel is naar Romeins recht derhalve dat verbintenissen zowel actief als 
passief niet overgaan met het goed waarop zij betrekking hebben. Deze hoofdregel 
blijft bij de receptie van het Romeinse recht bestaan. Wel worden uit de Diges-
tenteksten in enkele bijzondere gevallen uitzonderingen afgeleid, die later onder 
invloed van het feodale recht worden uitgebreid. 

2.3.3 D e lex dicta als uitzondering? 

2.3.3.1 Inleiding 
203. In zijn in 1871 verschenen artikel Passive Wirkungen der Rechte445 heeft Jhering 
verdedigd dat het in het Romeinse recht door middel van een lex dicta mogelijk was 
verbintenissen ten aanzien van een zaak zakelijke werking te geven. Een lex dicta, of 
lex contractus, is volgens Käser een eenzijdig aan een formele handeling of vormloos 
contract toegevoegde, meestal beperkende, bepaling. Volgens Olde Kalter, die de 
lex dicta behandelt in het kader van de koopovereenkomst, hetgeen in het verband 
van mijn onderzoek het meest interessant is, werd de bepaling vóór de eigen
domsoverdracht door de verkoper geformuleerd (zij heet dan een lex venditionis). Bij 
de mancipatio werd de inhoud van de bepaling vermeld; vanaf de tijd dat men van de 
mancipatio een akte ging opmaken, werd de inhoud van de bepaling in deze akte 

447 

o p g e n o m e n . 

In de Digestenteksten staat in plaats van 'legem mancip(at)io(ni) dicere' in verband met de 
afschaffing van de mancipatio 'legem traditioni dicere' (Zie D. 8.4.6.pr). Duidelijk is dat ook 
hier de Justiniaanse compilatoren het woord 'mancipatio' door 'traditio' hebben vervangen. 

444. Ik verwijs voor een beschrijving van deze ontwikkeling naar Dullemond, De historische interpre
tatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 35-59; zie voor het Romeinse recht ook Meijers' bespreking 
van de dissertatie van Dullemond: Een nieuwe studie omtrent art. 1354 B.W. (1920). 

445. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871). 
446. Käser, Das Römische Privatrecht I (1971), p. 229. 
447. Olde Kalter, Dicta etpromissa (diss. 1963), p. 15-17. 
448. Aldus Olde Kalter, Dicta et promissa (diss. 1963), p. 15-16. 
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Jhering wilde met zijn betoog over de werking van de lex dicta zijn theorie onder
steunen dat de zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde niet verklaard 
moest worden door de fictie van de terugwerkende kracht van de voorwaarde, maar 
door de zakelijke bescherming van de aan de hoofdovereenkomst toegevoegde bepa
ling dat de zaak onder de genoemde voorwaarde bij de vervreemder terug zou 
keren.449 Doordat bij de eigendomsoverdracht een ontbindende voorwaarde is opge
nomen, gaat op de verkrijger een eigendomsrecht over dat is beperkt door het 
voorwaardelijke recht van de vervreemder op de eigendom, aldus Jhering. Wanneer 
de voorwaarde in vervulling gaat, keert de eigendom bij de vervreemder terug.450 

Volgens Jhering is het niet juist om te stellen dat de eigendom door de voorwaarde 
beperkt is (in plaats van door het voorwaardelijk recht van de vervreemder). Het is 
namelijk niet de overdracht van de eigendom, maar de terugkeer ervan die voor
waardelijk is. Het recht dat de vervreemder op de zaak heeft indien de voorwaarde 
in vervulling gaat, is verbintenisrechtelijk van aard en oorsprong. Maar in de loop 
van de geschiedenis van het Romeinse recht heeft een dergelijk recht uit een ontbin
dende voorwaarde zakelijke werking gekregen. 

Jhering benadrukt steeds dat de rechten van de vervreemder verbintenisrechtelijk van aard 
zijn. Zo wijst hij er in verband met aan de verkoop van slaven verbonden nevenbedingen 
(zie daarover hierna) op dat uit het beding dat de slaaf zou moeten worden vrijgelaten een 
verplichting tot vrijlating ontstond. De zakelijke bescherming kwam tot uiting in twee 
rechtsgevolgen: 1) de verplichting ging ook over op rechtsopvolgers onder bijzondere titel, 
2) werd aan de verplichting niet voldaan, dan trad het door de vervreemder beoogde resul
taat van rechtswege in.452 Men ziet in zulke gevallen de verandering van een verbintenis in 
een zakelijk recht, zo stelt Jhering bij zijn behandeling van het fideïcommis.453 

Aan deze opvatting van Jhering heeft Dullemond in zijn dissertatie uit 1920 uitge
breid aandacht besteed.434 Hij heeft daarbij in het midden gelaten in hoeverre zij 
naar Romeins recht juist was, omdat de leer van de lex dicta door de Franse juristen 
uit de 16e eeuw in ieder geval in het Romeinse recht gelezen werd. Via deze juristen 
heeft zij haar invloed op het moderne recht uitgeoefend, aldus Dullemond.435 

204. Dullemond heeft de leer van de lex dicta in verband gebracht met de leer van de 
overgang van verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel die in de 19e 
eeuw de heersende was. Hij gaat daarmee verder dan Jhering. Deze wilde in zijn 

449. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 537 e.v. 
450. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 542. 
451. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 544. 
452. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 521 en 548. 
453. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 515. 
454. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 83 e.v. 
455. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 90-91. 
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artikel slechts de gedachte van de gebondenheid van het rechtsobjeet456 en van de 
zakelijk beschermde verbintenis (dinglich geschützte Obligation)**7 een plaats in de 
rechtstheorie geven. Jhering kent in zijn artikel niet in het algemeen, buiten de door 
hem behandelde gevallen, zakelijke werking toe aan verbintenissen voortkomend uit 
een lex dicta. Zijn artikel is beperkt tot een analyse van gevallen uit de bronnen438 en 
de rechtstheorie. Jhering stelt de rechtsgevolgen van de lex dicta in het algemeen niet 
aan de orde. 

De opvatting van Dullemond dat een verplichting naar Romeins recht waar
schijnlijk en naar oud-Frans recht zeker - in afwijking van de hoofdregel dat ver
bintenissen een zaak niet volgen - met de zaak op de verkrijger overging, indien de 
verplichting in de vorm van een lex dicta werd gegoten, noemde Meijers in zijn 
bespreking van de dissertatie van Dullemond een 'methodische fout'. Hij stelde: 

'Tusschen een overgang van contractueele rechten en verplichtingen op verkrijgers onder 
bijzonderen titel en hetgeen Dullemond de lex dicta gelieft te noemen, is geen enkel 
verschil te constateeren; het is hetzelfde. Wie een dergelijken overgang van rechten en 
verplichtingen voorstaat, die verdedigt de lex dicta. En wie de lex dicta verkondigt, die zegt 
niets anders dan dat met de zaak ook de door den vroegere eigenaar gemaakte bedingen 

»459 

overgaan. 

Deze kritiek van Meijers is onjuist. Kenmerkend voor de lex dicta is dat er sprake is 
van een bij de overdracht van een goed door de vervreemder gemaakt beding. Ik neem 
ter illustratie de casus van het arrest over de Leidse schouwburg: de vervreemder 
bedingt bij de overdracht dat de verkrijger geen toneelvoorstellingen mag geven. Er 
is een verschil tussen deze constructie en het geval waarin A met zijn buurman 
afspreekt dat A in zijn koffiehuis geen toneelvoorstellingen zal geven, waarna A zijn 
koffiehuis overdraagt aan C. Indien het beding bij de overdracht wordt gemaakt, ligt 
de gedachte dat de vervreemder een deel van de eigenaarsmacht aan zich heeft ge
houden, meer voor de hand.460 Men moet daarom een scherp onderscheid maken 
tussen het geval dat het beding bij de overdracht van het goed is gemaakt en het 
geval dat het beding onafhankelijk van een overdracht van het goed is totstandgeko
men. 

N u kan aan Meijers worden toegegeven dat Dullemond deze twee soorten 
gevallen zelf in zijn proefschrift niet consequent uit elkaar houdt. Maar de mogelijk
heid dat naar Romeins recht op de hoofdregel dat verbintenissen niet overgaan op 

456. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 395. 
457. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 513. 
458. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 473. 
459. Meijers, Een nieuwe studie omtrent art. 1354 B.W. (1920), p. 61-62. 
460. Deze gedachte is reeds te vinden bij Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 549, 

aangehaald in Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 86. Dat de lex 
dicta kan worden gezien als een wet die een eigenaar over zijn zaak stelt, blijkt eveneens bij 
Lemosse, Le régime primitif de la lex dicta (1990). 
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opvolgers, een uitzondering werd gemaakt voor bij de overdracht opgelegde ver
plichtingen, kan niet worden uitgesloten enkel omdat een van de voorstanders van 
deze opvatting haar onvoldoende helder heeft verdedigd. De argumenten die Dulle-
mond voor het aannemen van deze uitzondering aandraagt, moeten daarom nader 
worden bezien en zo nodig worden aangevuld en verhelderd. 

2.3.3.2 D e in de Leidse s chouwburgzaak aangehaa lde teks ten 
205. De teksten die bij de behandeling en de beslissing van de zaak van de Leidse 
schouwburg werden aangehaald over de werking van een lex dicta, of lex venditionis, 
tegen de rechtsopvolger onder bijzondere titel, zeggen daarover weinig tot niets.461 

De tekst D. 2.14.48 ziet slechts op de geldigheid van bij de overdracht van een zaak 
gemaakte pacta en niet op de werking van een pactum jegens derden. Ook de door 
Wintgens aangehaalde passage van Voet ziet slechts op de geldigheid van pacta. De 
nemo plus-regel (D. 50.17.54) is geen zelfstandig argument, omdat deze regel slechts 
van toepassing is indien de eigendom door de bepaling wordt beperkt, en dat is juist 
hetgeen bewezen moet worden. 

De opvatting van Wintgens dat D. 50.17.143 steun voor de overgang biedt, 
wordt door Dullemond eveneens als een petitio principii afgedaan.462 

Ulpianus libro sexagensimo secundo ad edictum. Quod ipsis qui contraxerunt obstat, et successoribus 
eorum obstabit. 

Ulpianus, Edictscommentaar, boek 62. Alles wat in de weg staat aan hen die contracteer
den, zal ook in de weg staan aan hun opvolgers. 

Anders dan Dullemond meent, is het beroep op deze tekst geen petitio principii. De 
moeilijkheid is gelegen in het vaststellen van de betekenis van de tekst. Uit de 
context valt af te leiden dat deze waarschijnlijk betrekking heeft op de venditio 
bonorum (de Romeinse 'faillissementsprocedure', waarbij het vermogen van de 
'failliete' debiteur werd verkocht); de tekst houdt dan het beginsel in dat verweer
middelen die aan de bedoelde debiteur konden worden tegengeworpen, ook konden 
worden tegengeworpen aan de verkrijger van diens vermogen naar praetorisch recht 
(de bonorum emptor). Algemene conclusies kunnen aan de tekst derhalve niet worden 
verbonden. 

C. 4.54.9 is de enige van de in 1841 door Wintgens aangehaalde teksten die 
nadere aandacht verdient. Omdat de betekenis van de tekst beter kan worden be
paald in het verband waarin Jhering en Dullemond hem plaatsen, dan aan de hand 
van de contextloze vermelding ervan door Wintgens, bespreek ik C. 4.54.9 in de 

461. Aldus reeds Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 83-
462. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 83-84. 
463. Lenel, Palingenesk II, kol. 792, fragm. 1423. 
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volgende paragraaf, waarin ook de overige door Dullemond en Jhermg aangehaalde 
teksten aan de orde komen. 

2.3.3.3 D e door D u l l e m o n d behande lde teksten 
206. Tot de teksten die Dullemond - in navolging van Jhering - aanhaalt tot steun 
van de werking van de lex dicta tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel, behoren 
allereerst die welke betrekking hebben op overgedragen slaven. Bij de overdracht 
van een slaaf kon bijvoorbeeld worden bedongen dat de slaaf binnen een bepaalde 
termijn vrijgelaten zou moeten worden (ut manumittatur)463 of juist nooit vrijgelaten 
zou mogen worden (ne manumittatur),466 dat de overgedragen slavin niet zou mogen 
worden prijsgegeven aan ontucht (ne prostituatur)467 of dat de slaaf op bepaalde plaat
sen, bijvoorbeeld in steden of in Italië, niet zou mogen verblijven, hetgeen met zich 
bracht dat de slaaf uit de verboden gebieden moest worden weggevoerd (ut export
eur)46* 

Een dergelijk beding had ook gevolgen voor opvolgende verkrijgers van de slaaf 
en rustte als het ware op de slaaf zelf469 Als de koper of een opvolgende koper in 
strijd met het beding ut exportetur handelde, kon de oorspronkelijke verkoper de slaaf 
weer als zijn eigendom meenemen (manus iniectio) en indien nodig opvorderen, 
tenminste als hij deze mogelijkheid had bedongen, hetgeen gebruikelijk was.470 Het 
beding dat de slaaf op zeker moment vrij zou zijn, had indien niet tot vrijlating werd 
overgegaan van rechtswege de vrijheid van de slaaf tot gevolg, ook indien de slaaf 
inmiddels in handen van een opvolgende verkrijger was gekomen. Soortgelijke 
gevolgen waren verbonden aan het verbod de slaaf vrij te laten: het verhinderde 
vrijlating, ook door opvolgende verkrijgers.471 Aan een prostitutieverbod werd soms 
de clausule verbonden dat de slavin vrij zou zijn indien in strijd met het verbod zou 
worden gehandeld; ook deze clausule had de vrijheid tot gevolg indien een 
opvolgende koper in strijd met het beding handelde. Waarschijnlijk gold hetzelfde 
indien alleen een prostitutieverbod was bedongen, zonder de genoemde clausule. 

464. Ook chronologisch, zo stelt Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), 
p. 87-88. 

465. D. 2.4.10.pr, D. 18.7.3, D. 18.7.8 en D. 18.7.10. 
466. D. 40.9.9.2, D. 18.7.6.pr. 
467. D. 2.4.10.1, D. 18.7.6.pr. Hierover McGinn, Ne serva prostituatur (1990), p. 315-353. Op 

p. 316-320 behandelt McGinn de zakelijke werking van de vier genoemde bedingen in het 
algemeen. 

468. D. 18.7.1, D. 18.7.5, D. 18.7.7, D. 18.7.9. 
469. In elk geval naar Justiniaans recht. Wanneer de bedingen deze werking tegen opvolgers 

hebben verkregen, is moeilijk te bepalen, zie daarover McGinn, Ne serva prostituatur (1990), 
p. 318. Over de zakelijke werking van de bedingen ook Käser, Das Römische Privatrecht I 
(1971), p. 562 en 293. 

470. Buckland, The Roman Law of'Slavery (1908), p. 69-70. 
471. Buckland, The Roman Law of Slavery (1908), p. 71-72, 585 en 628 e.v. 
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H e t was ook mogel i jk aan schend ing van he t pros t i tu t ieverbod d o o r de koper o f zijn 

opvolgers de mogel i jkheid van manus iniectio te verbinden. 4 7 2 

Ter o n d e r s t e u n i n g van de w e r k i n g tegen rechtsopvolgers van bij de overdracht 

gemaakte bedingen , beroept D u l l e m o n d zich verder op twee Codex teks ten , waar

naar hij verwijzingen bij J h e r i n g heeft aangetroffen.473 

D e eerste tekst die D u l l e m o n d aanhaalt, is een const i tu t ie van J u s t i n i a n u s uit 

531 A .D . (C. 4.54.9). N a a r deze tekst verwees ook Win tgens in de zaak van de 

Leidse s c h o u w b u r g . 

Imp. Iustinianus A. Iohanni p. Si quis ita paciscatur in venditionis vel alienationis contractu, ut novo 
domino nullo modo liceat in loco vendito vel alio modo sibi concesso monumentum extruere vel alio 
modo humani iuris eum eximere, sancimus, licet hoc apud veteres dubitabatur, tale pactum ex nostra lege 
esse jovendum et immutilatum permanere. 1. Forsitan enim multum eius intererat, ne ei vicinus non 
solum quem nollet adgregetur, sed et pro quo specialiter interdictum est. cum etenim venditor vel aliter 
alienator non alia lege suum lus transferre passus est nisi talifretus conventione, quomodo ferendum est 
aliquant captionem ex varia pad eum interpretatione? 

Keizer Justinianus aan Johannes, praefectus praetorio. Wanneer iemand in een verkoop- of 
vervreemdingscontract bepaalt dat het de nieuwe eigenaar niet toegestaan zal zijn op het 
hem verkochte of op andere wijze aan hem ter beschikking gesteld terrein een monument 
op te richten of deze op andere wijze aan het menselijk recht te onttrekken, dan bepalen 
wij, ofschoon dit bij de Ouden [i.e. de klassieke juristen] betwijfeld werd, dat zodanig 
beding naar ons recht begunstigd wordt en onverbrekelijk moet blijven. Want wellicht had 
hij er veel belang bij dat hem niet een buurman opgedrongen werd die hij niet alleen niet 
wilde, maar met betrekking tot wie ook een uitdrukkelijk verbod bestond. Want wanneer 
de verkoper of andere vervreemder zijn recht niet anders heeft willen overdragen dan op 
een dergelijk beding vertrouwend, hoe is het dan te verdragen dat hij door een afwijkende 
uitleg een of ander nadeel lijdt? 

Deze tekst is niet erg duidelijk. 

Philips merkt in zijn dissertatie op474 dat de tekst een slordig uittreksel is van het hele 
rescript. Naar zijn oordcel wilde Justinianus niet uitdrukken dat het beding geldig was voor 
opvolgers onder bijzondere titel, maar alleen dat het geldig was tussen de contractanten, in 
afwijking van het klassieke recht. 

D u l l e m o n d b reng t de tekst in verband m e t een const i tut ie van keizers Valerianus en 

Gal l ienus uit 275 A .D . (C . 4.6.3). 

Imp. Valerianus et Gallienus AA. Aurelio et Alexandra. Ea lege in vos collata donatio, ut neutri 
alienandae suae portionis facultas ulla competeret, id efficit, ne alteruter eorum dominium prorsus 
alienaret, vel ut donatori vel heredi eius condictio, si nonfuerit condicio servata, quaeratur. 

472. Buckland, The Roman Law of Slavery (1908), p. 70-71 en 603-604. 
473. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 1 
474. Het overgaan van verbintenissen (diss. 1882), p. 27-30. 
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Keizers Valerianus en Gallienus aan Aurelius en Alexander. De schenking die jullie is 
gedaan onder het beding dat geen van jullie enige bevoegdheid zal hebben zijn aandeel te 
vervreemden, heeft tot gevolg, dat ofwel geen van jullie zijn eigendom vervreemdt, ofwel 
dat door de schenker of diens erfgenaam de condictio verkregen wordt als niet aan het beding 
gevolg is gegeven. 

Bij de behandeling van deze teksten schrijft Dullemond aan Jhering een algemene 
theorie van de zakelijke werking van de lex dicta toe, welke ik in het werk van 
Jhering met vermag te lezen. Jhering stelt, zoals ik reeds signaleerde, niet dat alle bij 
de overdracht van een goed in de vorm van een lex dicta opgelegde verplichtingen 
werking hebben tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel. Hij betoogt slechts dat 
een eigenaar die bij de vervreemding van zijn zaak een lex dicta formuleerde een 
grotere 'Spielraum der Dispositionsbefugniß' had dan een eigenaar in andere gevallen. 
Het recht kende aan de eigenaar die bij de vervreemding van zijn zaak een lex dicta 
formuleerde een grotere mate van autonomie toe.476 De achtergrond hiervan was 
volgens Jhering dat men in gevallen waarin de geldigheid en de werking van een 
door de cigenaar-vervreemder aan de verkrijger van een zaak opgelegde beperking 
ter discussie staan, kan zeggen dat de vrijheid van de eigendom met zichzelf in 
conflict komt. Ontzegt men een dergelijke beperking werking ten aanzien van de 
zaak met een beroep op de vrijheid van de eigendom, dan beperkt men de vrijheid 
van de eigendom van de vervreemder. Daarom mag de eigenaar die het goed ver
vreemdt ten aanzien van dat goed beperkingen opleggen die buiten het geval van 
vervreemding als strijdig met de vrijheid van eigendom krachteloos zouden zijn of 
welke buiten dat geval slechts persoonlijke werking zouden hebben. Maar hoever 
deze 'Spielraum der Dispositionsbefugniß' zich uitstrekt, laat Jhering in het midden. Hij 
beperkt zich tot de voorbeelden die de teksten bieden. 

207. Ook uit drie door Jhering aangehaalde teksten over erfdienstbaarheden kan 
volgens Dullemond de werking van de lex dicta jegens rechtsopvolgers worden afge-
1 A 4 7 8 

leid. 

D. 8.1.19 
Labeo libro quarto posteriorum a Iavoleno epitomatorum. Ei fundo, quem quis vendat, servitutem 
imponi, et si non utilis sit, posse existimo: veluti si aquanx alicui [dedere ] ducere non expediret, nihilo 
minus constitui ea servitus possit: quaedam enim [debere ] habere possumus, quamvis ea nobis utilia 
non sunt. 

475. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 89. 
476. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 552. 
477. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 568. 
478. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 88. Vergelijk Jhering, Passive 

Wirkungen der Rechte (1871), p. 551 e.v. en 565 e.v. 
479. Volgens Mommsen dient dit woord te vervallen. 
480. Volgens Mommsen dient dit woord te vervallen. 
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Labeo, Postume werken, Samengevat door Javolenus, boek 4. Ik ben van mening, dat 
iemand een erfdienstbaarheid kan leggen op de grond die hij verkoopt, zelfs indien dat geen 
nut heeft. Als het bijvoorbeeld voor een verkoper geen nut heeft een erfdienstbaarheid van 
waterleiding te hebben, kan hij deze toch in het leven roepen. Want er zijn rechten die wij 
kunnen hebben hoewel zij voor ons niet nuttig zijn. 

D. 8.4.6.pr 
Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum. Si quis duas aedes habeat et alteras tradat, potest legem 
traditioni dicere, ut vel istae quae non traduntur servae sint his quae traduntur, vel contra ut traditae 
retentis aedibus serviant: parvique refert, vicinae sint ambae aedes an non. idem erit et in praediis 
rusticis: nam et si quis duosfitndos habeat, alium alii potest servum facere tradendo. duas autem aedes 
simul tradendo non potest ejficere alteras alteris servas, quia neque adquirere alienis aedibus servituten! 
neque imponere potest. 

Ulpianus, Commentaar op Sabinus, boek 28. Als iemand twee huizen heeft en een ervan 
overdraagt, kan hij bij de overdracht bepalen, ofwel dat het huis dat niet wordt overgedra
gen dienstbaar zal zijn aan het huis dat wordt overgedragen, ofwel, omgekeerd, dat het huis 
dat wordt overgedragen dienstbaar zal zijn aan het huis dat hij behoudt. Het is niet van 
groot belang of de beide huizen al dan niet naburig zijn. Hetzelfde geldt voor landelijke 
grond; want ook indien iemand twee stukken grond heeft, kan hij bij de overdracht het ene 
aan het andere dienstbaar maken. Als hij echter de twee huizen tegelijkertijd overdraagt, 
kan hij niet bewerkstelligen dat het ene aan het andere dienstbaar zal zijn, omdat hij noch 
ten gunste van noch ten laste van het huis van een ander een erfdienstbaarheid kan vesti
gen. 

D. 8.4.13.pr 
Ulpianus libro sexto opinionum. Venditor fundi Qeroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem 
dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus 
imponi privala lege non potest, quia tarnen bona fides contractus legem servari venditionis exposât, 
personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur. 

Ulpianus, Opinies, boek 6. De verkoper van het Geroniaanse stuk grond bedong ten 
voordele van het Botriaanse stuk grond, dat hij behield, dat de tonijnvisvangst er niet 
tegenover zou worden uitgeoefend. Hoewel men op de zee, die van nature aan allen 
openstaat, door een privaat beding geen erfdienstbaarheid kan leggen, worden de bezitters 
van het stuk grond en hun rechtsopvolgers wel aan het bij stipulatio of verkoop gemaakte 
beding gebonden, omdat de goede trouw die de koopovereenkomst beheerst, eist dat bij de 
verkoop gemaakte afspraken worden nagekomen. 

Tegen het be roep van D u l l e m o n d op de eerste twee teksten kan w o r d e n aangevoerd 

dat uit deze teksten hoogu i t volgt dat een bij overdracht v o o r b e h o u d e n of afgestane 

erfdienstbaarheid aan m i n d e r s trenge eisen hoeft te vo ldoen dan een los van een 

481. Er mocht dus niet worden gevist op de zee naast de Botriaanse grond. Deze interpretatie van 
'contra' lijkt mij te verkiezen, omdat alleen zo de verwijzing naar een erfdienstbaarheid op de 
zee zinvol is. In gelijke zin de vertaling van G. Macours en J.E. Spruit, in: Corpus Iuris Civilis, 
Teksten Vertaling, II, Digesten 1-10 (1994), p. 680. 
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overdracht gevestigde. Dat is wel een aanwijzing voor de juistheid van de stelling 
van Jhering omtrent de grotere 'Spielraum der Dispositionsbefugniß' bij het maken van 
een lex dicta, maar de werking van de lex dicta jegens rechtsopvolgers in het algemeen 
is op deze wijze niet aan te tonen. 

Sterker is het beroep van Dullemond op de derde tekst. Hier blijkt uitdrukkelijk 
dat het niet gaat om een erfdienstbaarheid, maar om een persoonlijke verplichting. 
De vraag is dan of de tekst inhoudt dat deze verplichting overgaat op de opvolgers 
onder bijzondere titel. Dullemond beantwoordt deze vraag bevestigend, en is daarin 
enige jaren geleden gevolgd door Hallebeek.482 Voor een beoordeling van het posi
tieve antwoord van deze auteurs is een analyse van de tekst noodzakelijk. 

208. Het belangrijkste probleem bij de analyse van D. 8.4.13.pr is welke betekenis 
moet worden gehecht aan de woorden personae possidentium aut in ius eorum succedenti-
um'. Dit probleem valt in twee vragen uiteen: 1) Wie zijn de 'personae possidentium'?, 
en 2) Wie moeten we onder de 'personae in ius succedentiurn' begrijpen? 

De betekenis van 'personaepossidentium' 
209. De reden waarom in de tekst de personae possidentium (de personen die het bezit 
van de grond hebben) worden genoemd, en niet de eigenaren van de grond, is waar
schijnlijk dat de tekst betrekking heeft op grond in de provincie, welke men tot in de 
na-klassieke tijd niet in eigendom kon hebben. De rechtspositie van de burger die 
rechthebbende was van provinciale grond werd daarom door de vermelding van zijn 
bezit en zijn vruchtgebruik gekarakteriseerd. 

Dat de tekst betrekking heeft op provinciale grond werd door Jhering reeds 
aangenomen484 en is door Hallebeek in een uitvoering betoog verdedigd.485 Halle
beek voert vier argumenten aan, waarvan ik het argument dat verwijst naar het 
gebruik van de uitdrukking 'personae possidentium' buiten beschouwing moet laten, 
omdat ik anders in een petitio principn verval. De drie overige argumenten van 
Hallebeek zijn: 1) De geografische aanduiding; in Afrika ligt tussen Carthago en 
Hadrumetum een plaats die Botria heet. 2) De tekst spreekt niet van een lex dicta bij 
een traditio, maar van een lex venditionis of lex stipulationis; indien het om grond in 
Italië zou zijn gegaan, zou in de pre-Justiniaanse tekst de mancipatio zijn vermeld, en 
deze zou door de compilatoren door traditio zijn vervangen. 3) De Libri Opinionum 
waren bedoeld als handboek voor provinciale gouverneurs. 

Op het omstreden auteurschap van Ulpianus ga ik niet in; Hallebeek besteedt daaraan in 
zijn artikel aandacht. 

482 
483 
484 
485 
486 

Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 39-48. 
Zie Käser, Das Römische Privaatrecht II (1975), p. 250 en Gaius, Inst. II, 7. 
Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 553-554 en 565 e.v. 
Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 39-48. 
Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 41. 
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De argumenten van Hallebeek zijn niet dwingend, maar wel overtuigend. Het eerste 
argument geeft in samenhang met het derde argument een sterke aanwijzing in 
provinciale richting. Het ontbreken van een verwijzing naar de mancipatio (Halle-
beeks tweede argument) is een verdere aanwijzing, waarbij echter een belangrijke 
kanttekening moet worden gemaakt. 

Ook in een aan een slavin gewijde tekst (D. 2.4.10.1) komt namelijk de term lex 
venditionis voor ter aanduiding van een lex dicta, en slaven waren res mancipi. Men mag 
dan ook aan het gebruik van de term lex venditionis niet de conclusie verbinden dat 
de grond in de tekst oorspronkelijk een res nee mancipi geweest zou moeten zijn en 
dus in de provincie zou hebben moeten liggen. 

Van belang hierbij is de wijze waarop de Justiniaanse compilatoren de afschaf
fing van de mancipatio in de Digestenteksten hebben verwerkt. Peters meent dat in 
D. 2.4.10.1 waarschijnlijk oorspronkelijk aan een lex mancipio dicta werd gerefereerd 
en dat de compilatoren deze verwijzing hebben vervangen door een verwijzing naar 
de lex venditionis.4 7 De verwijzing naar een lex venditionis of een lex stipulationis in 
D. 8.4.13.pr zou op dezelfde wijze verklaard kunnen worden; de tekst zou dan van 
oorsprong toch op een res mancipi betrekking gehad kunnen hebben. 

Een andere mogelijke verklaring voor de verwijzing naar een lex venditionis in de 
teksten is de mogelijkheid dat de juristen ook bij een mancipatio het bij de overdracht 
gemaakte beding soms aanduidden als een beding toegevoegd aan de venditio, waarbij 
zij dan verkoop en levering als eenheid beschouwden. De compilatoren zouden in 
dat geval de teksten D. 2.4.10.1 en D. 8.4.13.pr ongewijzigd hebben kunnen laten, 
hoewel zij op een res mancipi betrekking hadden. Een gelijksoortige verklaring biedt 
de theoretische mogelijkheid dat er in de teksten alleen traditio van res mancipi heeft 
plaatsgevonden. 

Het meest waarschijnlijk lijkt mij echter dat Ulpianus in D. 8.4.13.pr naar een 
lex venditionis of een lex stipulationis verwijst omdat deze tekst betrekking heeft op de 
werking van een beding dat is opgenomen in een koopovereenkomst of dat aan een 
koopovereenkomst verbonden is door middel van een stipulatio. Het argument dat 
Ulpianus ontleent aan de goede trouw die de koopovereenkomst beheerst, zou 
anders geen enkele kracht hebben als verklaring van de conclusie van de tekst. 

De geldigheid van het tweede argument van Hallebeek wordt door deze laatste 
verklaring van de verwijzing naar een lex venditionis niet aangetast. Wellicht heeft 
men voor provinciale grond de werking van bedingen in de koopovereenkomst 
gelijk gesteld aan de werking van bepalingen die als lex dicta bij de mancipatio van 
grond in Italië werden gemaakt, omdat mancipatio van provinciale grond nu eenmaal 

487. Peters, Die RücktriUsvorbehalte des Römischen Kaufrechts (1973), p. 189. Hij geeft als teksten 
waarin bij slaven naar een lex venditionis wordt verwezen naast de reeds genoemde D. 2.4.10.1 
ook D. 40.1.20.2 en C. 4.55.1.pr (zie zijn noot 21 t.a.p.). 
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onmogelijk was. Het feit dat er naar een lex venditioni! wordt verwezen, blijft dan een 
aanwijzing voor de ligging van de beide stukken grond in de provincie. 

Dit roept de vraag op in welke gevallen en hoe in de klassieke en na-klassieke tijd bij andere 
leveringsvormen dan de mancipatio het formuleren van een lex dicta mogelijk was. Dit 
onderwerp, dat ook in het betoog van Jhenng naar aanleiding van deze tekst aan de orde 
komt,488 is hier met van belang, omdat ik mij beperk tot het gerecipieerde (en dus het 
Justmiaanse) Romeinse recht. Het staat vast dat - na de afschaffing van de mancipatio - in 
het Justimaanse recht bij overdracht door traditio een lex dicta kon worden gemaakt. Een 
nader onderzoek naar de lex dicta in het pre-Justiniaanse recht, laat ik graag aan Romanisten 
over. 

Mijn slotsom is dat het aannemelijk is dat de woorden 'personae possidentium' in de 
tekst zijn opgenomen omdat deze betrekking heeft op provinciale grond. Zij verwij
zen naar degenen die het volste recht hadden dat men op provinciale grond kon 
hebben. 

De betekenis van 'in ius eorum succedentium' 
210. O m uit D. 8.4.13.pr de overgang van verplichtingen op rechtsopvolgers onder 
bijzondere titel te kunnen afleiden, is noodzakelijk dat onder de woorden 'in ius 
eorum succedentium' deze rechtsopvolgers zijn begrepen. 

De Glosse en Bartolus verstaan onder 'in ius eorum succedentium' de opvolgers 
onder algemene titel (van de bezitter); Baldus de erfgenamen van de koper.489 Halle-
beek meent dat de woorden de opvolgers onder bijzondere titel aanduiden.4 Hij 
voert tegen de opvatting van Baldus aan dat 1) over opvolgers wordt gesproken en 
met over erfgenamen, terwijl de tekst bovendien met de koper noemt, maar de 
bezitter, en 2) dat indien erfgenamen waren bedoeld het gebruik van 'et' of 'vel' en 
met van 'auf voor de hand had gelegen. 

Dit laatste argument van Hallebeek kan ik niet volgen. Net zoals het hebben van 
een erfgenaam uitsluit dat men zelf nog bezitter van de grond is, zo sluit het hebben 
van een opvolgend bezitter uit dat men zelf nog bezitter van de grond is. Welke 
waarde er voor de interpretatie van 'in ius eorum succedentium' aan het gebruik van het, 
de beide alternatieven uitsluitende, woord 'auf moet worden gehecht, is mij dan 
ook niet duidelijk. 

Ook het tweede deel van het eerste argument van Hallebeek overtuigt niet. Met 
de bezitter zal alleen de koper bedoeld kunnen zijn, omdat de verwijzing naar de 
bonafides anders met te verklaren is. Deze koper is door levering rechthebbende op 
de grond geworden, maar nu eigendom van provinciale grond niet mogelijk was, 
kan zijn positie slechts door verwijzing naar het bezit worden omschreven. Dat van 

488. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 565 e.v. 
489. Verwijzingen geeft Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 40. 
490. Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987), p. 39-48. 
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'bezitters' wordt gesproken, berust waarschijnlijk op de aanwezigheid van meer 
kopers. Het meervoud zou anders naast de woorden 'in ius eorum succedentium' geen 
betekenis hebben. 

Dat over opvolgers wordt gesproken en niet over erfgenamen, betekent nog niet 
dat de opvolgers onder bijzondere titel onder de uitdrukking zijn begrepen. Niet 
alleen de erfgenamen naar ius civile (de heredes) zijn opvolgers onder algemene titel, 
maar ook de bonorum emptor en de erfgenamen naar praetorisch recht. De beperking 
tot de erfgenamen die Baldus aanbrengt, is dan ook onjuist, maar de interpretatie 
van de Glosse en van Bartolus wordt door dit bezwaar van Hallebeek niet getroffen. 

Uit verschillende teksten blijkt dat onder 'successor soms alleen de opvolger 
onder algemene titel moet worden verstaan. Zo wordt in D. 21.3.3 door Hermo-
genianus ten aanzien van de exceptio rei venditae et traditae een tweede (opvolgende) 
koper uitdrukkelijk naast de 'successoribus' genoemd. In D. 39.2.24.1a vindt Ulpianus 
het nodig uit te leggen dat in een bepaalde clausule onder 'successores' naast de opvol
gers onder algemene titel ook de opvolgers in de eigendom van een bepaalde zaak 
zijn begrepen, hetgeen toch niet nodig geweest zou zijn indien dit vanzelf sprak.491 

In andere teksten wordt onder 'successor' wel duidelijk ook of uitsluitend de 
opvolger onder bijzondere titel verstaan. Voorbeelden zijn D. 39.3.12 (Paulus), 
D. 40.5.51.pr (Marcianus), D. 43.19.3.2 (Ulpianus)492 en D. 44.4.4.29 (Ulpianus). 

Volgens Bonfante geldt dat 'successori in ius sono solamente gli eredi: ma ogni altra 

interpretazione del testo [D . 8.4.13.pr, E d P ] è puramente fantastica',493 Volgens Voci kan 

de uitdrukking 'successio in ius' echter zowel op de opvolging onder algemene titel als 
op die onder bijzondere titel slaan. 

Mijn conclusie is dat de term 'successores' bij de Romeinen net zo onduidelijk was 
als ons eigen 'opvolgers' of'rechtsopvolgers' thans is. Slechts uit de context valt af te 
leiden wie er onder de term worden begrepen. Helaas biedt deze in dit geval geen 
uitkomst. Het vervolg van het fragment (D. 8.4.13.1) gaat niet over opvolging in 
rechten. De context van het fragment biedt ook geen uitkomst. Volgens de Palin-
genesia493 begint met de hier behandelde tekst de paragraaf 'Si servitus vindicetur' in 
bock 6 van Ulpianus' Opiniones, welke paragraaf gelijk daarop -wordt afgesloten met 
D. 8.5.15. Deze tekst biedt echter geen aanwijzing voor de interpretatie van 
D. 8.4.13. 

491. Zie over het gebruik van 'succedere' voor de erfopvolging Käser, Das Römische Privatrecht I 
(1971), p. 673. 

492. Hallebeek, Legal Problems concerning a Draught of Tunny (1987) haalt D. 43.19.32 aan 
(p. 45 n. 30). Aangezien die tekst niet bestaat, zal D. 43.19.3.2 bedoeld zijn; deze tekst gaat 
over rechtsopvolging. 

493. Bonfante, Corso 3 (1972), p. 36. Vertaling: opvolgers in ius zijn alleen de erfgenamen; iedere 
andere uitleg van de tekst is zuiver fantasie. 

494. Voci, Diritto ereditario (1967), p. 169. 
495. Lenel, Palingenesia II, kol. 1012, fragm. 2355-2354. 
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211. Een tekstuele analyse levert dus geen doorslaggevende aanwijzing op voor de 
betekenis van de woorden 'in ius eorum succedentium'. Bij Jhering is echter nog een 
argument te vinden voor de opvatting dat onder deze woorden de opvolgers onder 
bijzondere titel moeten worden verstaan. Hij betoogt dat deze woorden in elke 
andere betekenis volstrekt zinloos zouden zijn geweest, omdat de overgang van de 
verplichting op de erfgenamen en de andere opvolgers onder algemene titel 
vanzelfsprekend was. In de opvatting van Jhering is het ook hier weer de uit het 
gebruik van de lex dicta voortvloeiende vergroting van de autonomie die het mogelijk 
maakte dat als provinciale erfdienstbaarheid een verplichting werd erkend die als 
civiele erfdienstbaarheid niet gevestigd had kunnen worden. 

In aansluiting op dit betoog van Jhering moet worden opgemerkt dat zelfs 
indien D. 8.4.13.pr zo zou worden gelezen dat deze tekst de verplichting met op 
tonijn te vissen laat overgaan op opvolgers onder bijzondere titel, daaruit de over
gang van verplichtingen op deze opvolgers naar Romeins recht in het algemeen, 
welke Dullemond onder voorbehoud voorstaat en welke Hallebeek verdedigt, 
geenszins volgt. Het probleem dat in de tekst aan de orde komt, is immers niet de 
overgang als zodanig, maar het ontbreken van de mogelijkheid een erfdienstbaarheid 
te vestigen die zich uitstrekt over een res publica als de zee. Indien uit de tekst de 
overgang van de verplichting niet op tonijn te vissen op de rechtsopvolgers onder 
bijzondere titel zou moeten worden afgeleid, zou dat slechts een verruiming beteke
nen van de mogelijkheid verplichtingen op zaken te leggen binnen het kader van het 
recht van de erfdienstbaarheden. Ten aanzien van de zee wordt een verplichting met 
een werking gelijk aan een erfdienstbaarheid in het leven geroepen (of dat nu een 
echte provinciale erfdienstbaarheid is, zoals Jhering betoogt, of een analoog daaraan 
behandelde verbintenis), hoewel volgens de tekst het leggen van een erfdienstbaar
heid op de zee, als publieke zaak, eigenlijk niet mogelijk is. 

212. Ter ondersteuning van zijn opvatting dat uit D. 8.4.13.pr de overgang van 
verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel volgt, beroept Hallebeek 
zich op een constitutie van 223 van keizer Antoninus (C. 3.34.3). 

Idem [Imp. Antoninus] A. Ricanae. Et in provinäali praedio constitui servitus aquaeductus vel aliae 
Servitutes possunt, si ea pmecesserint, quae servitutem constituant: tueri enim placita inter contrahentes 
debent. quare non ignorabis, si priores possessores aquam duci per praedia prohibere iure non potuerunt, 
cum eodem onere perferendae servitutis transire ad eniptores eadem praedia posse. 

Idem [keizer Antoninus] aan Ricana. Ook op een stuk grond in de provincie kan een 
erfdienstbaarheid van waterleiding of een andere erfdienstbaarheid worden gevestigd, als de 
handelingen zijn verricht die een erfdienstbaarheid vestigen. Want dat wat tussen contrac
tanten afgesproken is, moet staande worden gehouden. En daarom zult u heel goed weten, 
dat, wanneer de vroegere gerechtigden [letterlijk: bezitters, EdP] rechtens niet konden 

496. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte (1871), p. 565 e.v. 
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verbieden dat er water over de grond werd geleid, dezelfde stukken grond met de last van 
het dulden van de erfdienstbaarheid op de kopers kunnen overgaan. 

Volgens Hallebeek volgt uit deze tekst dat de verkrijger van een stuk grond gebon
den is aan de lasten op het stuk grond die hij kende. Wellicht berust deze lezing van 
de tekst op een onjuiste vertaling van de woorden 'quare non ignorabis', welke immers 
niet verwijzen naar de kopers van de grond maar naar Ricana, aan wie de keizer zijn 
antwoord zendt. Hallebeek geeft geen vertaling van de tekst, zodat de juistheid van 
dit vermoeden in het midden moet blijven. 

In ieder geval kan de ruime interpretatie die Hallebeek aan de tekst geeft, niet 
worden aanvaard. De tekst heeft geen betrekking op verplichtingen in het algemeen, 
maar op een bijzondere categorie van verplichtingen. Het gaat om gevallen waarin 
aan de eisen voor het vestigen van een erfdienstbaarheid is voldaan, maar waarin, 
omdat het om provinciale grond gaat, de vraag rijst of er wel een geldige erfdienst
baarheid is totstandgekomen. De keizer beantwoordt deze vraag bevestigend. De 
tekst, die ook is opgenomen in een Codextitel die is gewijd aan erfdienstbaarheden, 
kan met tot buiten de context van de erfdienstbaarheden worden uitgebreid. 

2.3.3.4 Voorlopige conclusie 
213. Het bestaan naar Justiniaans recht van de lex dicta als algemene uitzondering op 
de regel dat verplichtingen een zaak niet volgen, is naar mijn mening niet aan te 
tonen. Duidelijk is dat de slavenbedingen werking hadden op de zaak zelf. In die zin 
werkten zij ook tegen opvolgers onder bijzondere titel: de rechtsgevolgen van het 
beding, zoals de vrijheid van de slaaf, de onmogelijkheid deze vrij te laten of de 
vatbaarheid van de slaaf voor manus iniectio, hadden de rechtsopvolgers te respecte
ren. Maar werkelijk^ebcWe» aan het beding werd de opvolger niet. Dat zou bijvoor
beeld wel het geval geweest zijn indien de eerste verkoper een opvolgende koper 
voor een contractuele boete zou hebben kunnen aanspreken, maar dat was niet zo. 
De opvolgende verkrijger moest zich alleen de gevolgen van het beding laten welge
vallen. 

De opvatting van Jhering, waarin de nadruk wordt gelegd op het obligatoire karakter van de 
uit een lex dicta voortvloeiende verplichting, maakt dit niet anders. Ook Jhering kent im
mers aan de verplichting zakelijke werking toe. De slaaf die moet worden vrijgelaten, wordt 
- ook als de eigenaar hem niet vrijlaat - vrij. De eigendom van een zaak die onder ontbin
dende voorwaarde is geleverd keert bij de vervreemder terug zonder dat deze de verkrijger 
tot teruglevering behoeft aan te spreken. De oorspronkelijke vervreemder heeft geen 
persoonlijke actie (tot vrijlating of tot teruggave) tegen de rechtsopvolger onder bijzondere 
titel. 

497. Buckland, The Roman Law of Slavery (1908) p. 69-70. 
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Gebleken is ook dat voor het bij overdracht van een betrokken zaak m het leven 
roepen van erfdienstbaarheden waarschijnlijk aan minder strenge eisen voldaan 
moest worden dan bij vestiging van erfdienstbaarheden. Daaruit valt de algemene 
werking van een lex dicta tegen opvolgers niet af te leiden.498 Indien de mogelijkheid 
van het voorbehouden van een erfdienstbaarheid zo verruimd zou zijn, dat elke 
verplichting op deze wijze als erfdienstbaarheid had kunnen worden gevestigd, zou 
weliswaar met een omweg de algemene werking tegen rechtsopvolgers van een lex 
dicta zijn bereikt, maar de teksten geven noch voor een zodanige verruiming, noch 
voor het gebruik van deze omweg, enige aanwijzing. 

Welke werking aan vervreemdingsverboden en bedingen ten aanzien van het 
gebruik van een zaak toekwam, is uit de door Dullemond genoemde relevante 
Codexteksten niet op te maken. Cleveringa meent dat in C. 4.6.3 (het vervreem
dingsverbod bij de schenking) geen sprake is van zakelijke werking van het beding 
dat het verbod inhoudt. De schenker krijgt immers slechts een condictio en dat is een 
persoonlijke actie. 

2.3.3.5 Excursie: de rechtsgevolgen van de o n t b i n d e n d e voo rwaa rde 
214. De vraag naar de werking van de lex dicta houdt verder verband met de rechts
gevolgen van de ontbindende voorwaarde naar Romeins recht. Dit bleek reeds bij de 
schets van de opvatting van Jhermg. 

Volgens Cleveringa kende het klassieke Romeinse recht de zuivere ontbindende 
voorwaarde niet. O m een eigendomsoverdracht onder zekere voorwaarde ongedaan 
te maken, gebruikten de Romeinse juristen een aan de oorspronkelijke overeen
komst tegengestelde overeenkomst onder opschortende voorwaarde. Het in vervul
ling gaan van deze pseudo-ontbindende voorwaarde had doorgaans geen zakelijke 
werking; er ontstond slechts een persoonlijk recht tot teruglevering van de overge
dragen zaak. Alleen bij uitzondering had een voorwaarde naar Romeins recht vol
gens Cleveringa zakelijke werking, een situatie waarin Justinianus geen verandering 
heeft gebracht.500 Cleveringa noemt als uitzonderingen met zakelijke werking de in 
diem addictio (verkoop onder de voorwaarde dat niet binnen zekere tijd een betere 
koper zou worden gevonden) en de schenking onder voorwaarde van alimentatie.3 

Peters betoogt daarentegen dat de Romeinse juristen in de klassieke tijd reeds de 
zuivere ontbindende voorwaarde (en niet slechts de opschortende variant) gebruik
ten.502 Daarmee is niet gezegd dat aan deze ontbindende voorwaarde altijd zakelijke 
werking werd toegekend; ook Peters neemt aan dat deze werking tot bepaalde typen 

498. Aldus ook Philips, Het overgaan van verbintenissen (diss. 1882), p. 26. 
499. Cleveringa, De zakelijke werking der ontbindende voorwaarde (diss. 1919), p. 9. 
500. Cleveringa, De zakelijke werking der ontbindende voorwaarde (diss. 1919), p. 1-35. 
501. Cleveringa, De zakelijke werking der ontbindende voorwaarde (diss. 1919), p. 22 e.v. en p. 33 e.v. 
502. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte des Römischen Kaufrechts (1973), p. 93 e.v. Zie ook Käser, Das 

Römische Privatrecht I (1971), p. 257 e.v. 
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van voorwaarden beperkt bleef503 Hij legt daarbij een verband tussen de werking 
van deze voorwaarden en hun oorsprong als lex dicta bij de oorspronkelijke eigen
domsoverdracht. 

In zijn bespreking van het boek van Peters stelt MacCormack dat Peters voor de klassieke 
tijd 'a superstructure of theory' heeft geschapen 'which the texts cannot bear'. Een echte 'Be
dingungslehre' is volgens MacCormack pas in de middel- en laat-klassieke tijd tot ontwikke
ling gekomen.504 

Peters kent zakelijke werking toe aan de in diem addictio en aan de lex commissoria 
(verkoop onder voorwaarde van betaling binnen zekere termijn). Deze laatste voor
waarde kreeg volgens Peters reeds vóór Justinianus zakelijke werking,505 maar vol
gens Cleveringa pas in de Middeleeuwen.306 In de loop der tijd hebben de juristen 
de zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde in het algemeen aanvaard, 
waarbij zij aansluiting hebben gezocht bij Romeinsrechtelijke teksten.507 

Vanuit het perspectief van de werking van overeenkomsten tegen rechtsopvol
gers onder bijzondere titel komt het aan op het rechtsgevolg van het intreden van de 
voorwaarde en niet op de benoeming van de voorwaarde. Indien aan de voorwaarde 
zakelijke werking wordt toegekend, bestaat tussen een werkelijke ontbindende 
voorwaarde en een koopovereenkomst met een ontbinding onder opschortende 
voorwaarde eigenlijk geen verschil. Door het in vervulling gaan van de voorwaarde 
verliest de overeenkomst haar werking.508 In een causaal stelsel zal bij terugwerken
de kracht van het in vervulling gaan van de voorwaarde er achteraf beschouwd in de 
relatie oorspronkelijke vervreemder - eerste verkrijger geen geldige overdracht zijn 
geweest, zodat de derde-verkrijger van een beschikkingsonbevoegde zal hebben 
verkregen. Waar de terugwerkende kracht van het in vervulling gaan van de voor
waarde ontbreekt,509 kan deze op het wegvallen van de causa gerichte redenering niet 
meer worden gevolgd. Er moeten dan andere constructies worden gevonden om de 
zakelijke werking te bereiken, zoals de gedachte van de lex dicta bij Jhering310 en bij 
Peters (voor de mancipatio) of de traditio als voorwaardelijke beschikkingshande
ling.511 Bij al deze constructies is er van derdenwerking van de oorspronkelijke 

503. Zie over voorwaarden en hun werking ook Käser, Das Römische Privatrecht I (1971), p. 252-260 
en II (1975), p. 95-98. 

504. MacCormack, [bespreking van Peters (1973)], TvR XLIII (1975), p. 322. 
505. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte des Römischen Kaufiechts (1973), p. 164-231. 
506. Cleveringa, De zakelijke werking der ontbindende voorwaarde (diss. 1919), p. 16-22 en p. 62-63. 
507. Deze ontwikkeling schetst Cleveringa in zijn dissertatie. 
508. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte des Römischen Kau/rechts (1973), p. 94. Hierover ook Wattendorff, 

Scriptie (1992), p. 7-8. 
509. Zoals in het Romeinse recht volgens Jhering, zie mijn nr. 203 en Peters, Die Riicktrittsvorbehalte 

des Römischen Knujrechts (1973), p. 164 e.v. 
510. Zie mijn nr. 203 e.v. 
511. Peters, Die Riicktrittsvorbehalte des Römischen Kanjrechts (1973), p. 177 e.v. 
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overeenkomst in verbintenisrechtelijke zin geen sprake: de werking van het beding 
tegen de derde heeft een zakenrechtelijke achtergrond. 

Flume, die het bestaan van de ontbindende voorwaarde naar klassiek Romeins recht geheel 
ontkent, komt met de zakenrechtelijke constructie van de voorwaardelijke mancipatio of de 
onvolkomen traditio materieel tot de gevolgen van een ontbindende voorwaarde.512 Bij deze 
constructie is van derdenwerking van een overeenkomst vanzelfsprekend geen sprake. 

Als het intreden van de ontbindende voorwaarde geen zakelijke werking heeft, heeft 
zij evenmin derdenwerking - zoals opgemerkt: afgezien van terugwerkende kracht 
in het causale stelsel. De persoonlijke actie die de oorspronkelijke vervreemder in 
dat geval door het intreden van de voorwaarde verwerft, kan niet worden ingesteld 
tegen de rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de oorspronkelijke verkrijger. 

Derdenwerking van de ontbindende voorwaarde in verbintenisrechtelijke zin 
lijkt er wel te zijn in de theorie van Jhenng, omdat deze het verbintenisrechtelijk 
karakter van de verplichting uit de lex dicta zo uitdrukkelijk op de voorgrond plaatst. 
Maar van dit verbintenisrechtelijk karakter blijft weinig over als men de gevolgen 
van het beding nader beschouwt: ook bij Jhenng heeft de lex dicta uiteindelijk wer
king van rechtswege, zodat men kan zeggen dat de zaak gebonden is, en niet de 
(derde-) verkrijger. 

Van verbintenisrechtelijke derdenwerking van de ontbindende voorwaarde zou 
ook sprake kunnen zijn indien de ontbindende voorwaarde wordt geconstrueerd als 
een - los van de oorspronkelijke overeenkomst staande - voorwaardelijke overeen
komst die een aan de oorspronkelijke overeenkomst tegengesteld karakter heeft. 
Deze constructie moet men goed onderscheiden van de constructie van het ontbin-
dingsbeding onder opschortende voorwaarde. In die laatste constructie maakt het 
ontbindingsbeding immers deel uit van de oorspronkelijke overeenkomst.,513 Zou aan het 
intreden van de voorwaarde verbonden aan de afgescheiden tegengestelde overeen
komst zakelijke werking worden toegekend, dan zou de rechtsopvolger onder 
bijzondere titel van de oorspronkelijke verkrijger aan deze tegengestelde overeen
komst — die niet aan zijn verkrijging ten grondslag lag - worden gebonden. Deze 
combinatie van de leer van de afgescheiden tegengestelde overeenkomst en de 
zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde heeft echter — bij mijn weten -
niemand verdedigd. 

215. Als er dus al sprake was van zakelijke werking van een ontbindende voorwaarde 
naar Romeins recht, dan leidde deze er, evenals bij de slavenbedingen, niet toe dat 
de derde-verkrijger ergens toe verbonden was. De voorwaarde had slechts tot gevolg 
dat de zaak door de oorspronkelijke vervreemder kon worden opgeëist indien de 

512. Flume, Die Aufhebungsabreden beim Kauf (1976), waarover Wattendorff, Scriptie (1992) p. i 
en 15-17. 

513. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte des Römischen Kaufrechts (1973), p. 94-95. 



192 H O O F D S T U K 5 

voorwaarde in vervulling ging. Daarom kan men de regels omtrent de ontbindende 
voorwaarde niet zomaar van toepassing achten op elk bij de overdracht gemaakt be
ding.514 Van een verdere behandeling van de lex dicta in het kader van de zakelijke 
werking van de ontbindende voorwaarde heb ik daarom afgezien. 

Opmerking verdient dat het praktisch gezien voor de derde-verkrijger vanzelfsprekend 
weinig uitmaakt of hij door een ontbindende voorwaarde, een opgeschorte ontbinding of 
een zakenrechtehjke constructie zijn (verbintenisrechtelijke of zakenrechtelijke) aanspraken 
op de eigendom verliest, terwijl het hem ook niet veel zal uitmaken of hij zijn eigendom 
direct kwijtraakt (door zakelijke werking) of indirect (door het ontstaan van en gehoor 
geven aan een verplichting tot teruglevenng). In alle gevallen is het uiteindelijke resultaat 
dat hij de zaak kwijt is. Voor de positie van deze verkrijger zijn bepalingen van derden-
bescherming en publiciteitsvereisten dan ook veel belangrijker dan dogmatische construc
ties. Waar het gaat om de vraag of uit de zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde 
een soortgelijke werking van alle bij de overdracht opgelegde verplichtingen mag worden 
afgeleid, is de dogmatische constructie van de voorwaarde echter wel van betekenis. 

2.3.3.6 Conclusie 
216. De enige tekst die tot steun zou kunnen dienen voor de stelling dat de lex dicta 
naar Justiniaans recht in het algemeen werking jegens rechtsopvolgers had, is 
D. 8.4.13.pr (het tonijnvisverbod). En ook bij deze tekst is het waarschijnlijk dat hij 
een strekking heeft die zich beperkt tot een versoepeling van de eisen voor het in het 
leven roepen van provinciale erfdienstbaarheden. N u de tekst bovendien niet duide
lijk is, kan hij in elk geval niet gebruikt worden als grondslag voor het aannemen 
van een zo ingrijpende uitzondering op de regel obligatio non sequitur fundum als de 
algemene werking van een lex dicta tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel. 

Mijn conclusie is dan ook dat Dullemond deze algemene werking van de lex dicta 
niet heeft aangetoond, terwijl ook Hallebeek er niet in is geslaagd de werking van 
verplichtingen tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel voor het Romeinse recht 
in het algemeen afdoende te staven. Wel kan de theorie van Jhering worden aan
vaard dat het gebruik van een lex dicta in sommige gevallen naar Romeins recht tot 
een grotere 'Spielraum der Dispositionsbefugniß' leidde. In zoverre is de kritiek van 
Meijers op Dullemond dus onjuist gebleken: een lex dicta kan in haar werking niet 
worden gelijkgesteld met een contractsbeding dat los van een eigendomsoverdracht 
is totstandgekomen. 

2.3.4 D e receptie van het Romeinse recht en het oud-Hollandse recht 
217. Dat bij de receptie van het Romeinse recht de algemene werking van de lex dicta 
jegens rechtsopvolgers niet werd aangenomen, bleek reeds uit de interpretatie in de 
Glosse en door Bartolus en Baldus van D. 8.4.13.pr. Dullemond beschrijft aan de 
hand van het oud-Franse recht hoe men bij de latere receptie op basis van de hier-

514. Aldus ook Meijers in zijn bespreking van de dissertatie van Dullemond: Een nieuwe studie 
omtrent art. 1354 B.W. (1920), p. 63. 
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voor vermelde uitzonderingen513 de leer van de lex dicta verder heeft ontwikkeld. 
Rechtsinstituten van feodale oorsprong, zoals volgens Dullemond de grondrente,3 

heeft men met de lex dicta willen verklaren. Maar bij Domat, Bourjon en Pothier is 
van de lex dicta niets meer te vinden, aldus Dullemond. 

Ook in het oud-Hollandse recht is de leer van de lex dicta volgens Dullemond tot 
bloei gekomen. Daarbij ging men voor de vestiging van het beding of voor de wer
king ervan jegens derden publiciteit eisen.318 Zo merkt Groenewegen naar aanlei
ding van C. 4.6.3 (het vervreemdingsverbod bij schenking) op: 

'Quoad immobilia iterum distinguendum est an alienandi prohibitio in ipso venditionis aliove contractu 
coram judice rei sitae facta sit, nee ne. hoc casu alienandi prohibitio dominii translationem hodie impedi-
re non potest, postquam res revendita alque tradita est: quia nostris moribus immobilia nullo reali onera 
[onere] à contrahentibus adfisci possunt, nisi coram magistratu loci rei gestae scriptum conficiatur.' * 

Wat onroerende zaken betreft, moet onderscheiden worden of een vervreemdingsverbod in 
een koop- of een andere overeenkomst wordt gemaakt ten overstaan van de rechter van de 
plaats van ligging, dan wel of dit niet het geval is. In het laatstgenoemde geval kan tegen
woordig het vervreemdingsverbod de eigendomsoverdracht niet verhinderen nadat de zaak 
opnieuw verkocht en overgedragen is, want volgens onze gewoonten [het bij ons geldende 
recht] kunnen onroerende zaken niet door partijen met een zakelijke last worden be
zwaard, als niet voor de magistraat van de plaats waar de zaak is gelegen een schriftelijk stuk 
met de rechtshandeling wordt opgemaakt. 

Heeft een vervreemdingsverbod op deze wijze vorm gekregen, dan kan de koper de 
eigendom niet meer overdragen, aldus Groenewegen.520 Deze opvatting vindt men 
ook bij De Blécourt-Fischer, volgens welke in het oud-Hollandse recht zowel rech
ten als verplichtingen ten aanzien van een onroerend goed op de opvolger onder 
bijzondere titel overgingen. O m deze overgang in de toekomst te bewerkstelligen, 
diende men het beding op te nemen in de akte van overdracht, die vervolgens moest 
worden geprotocolleerd (in het register ingeschreven). Bovendien moest uit de 
formulering van het beding duidelijk blijken dat het beding het goed betrof ('affec
teerde') en niet slechts een persoon.521 Het verband met de Romeinsrechtelijke lex 
dicta legt De Blécourt-Fischer overigens niet. 

218. Meijers betwist in zijn bespreking van het proefschrift van Dullemond de Ro
meinsrechtelijke oorsprong van het oud-Hollandse recht op dit punt. Hij meent dat 

515. Zie mijn nr. 213. 
516. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 118. 
517. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 117. 
518. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 122-135; zie ook Van der 

Keessel, tweede band, p. 100-101. 
519. Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogalis, ad C. 4.6.3, nr. 3. 
520. Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogatis, ad C. 4.6.3, nr. 4. 
521. De Blécourt-Fischer (1967), p. 285-287. 
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het Germaanse recht, waarin gepubliceerde bedingen altijd werking tegen derden 
hadden, hier moet worden gesteld tegen het Romeinse recht, waarin de werking 
tegen rechtsopvolgers in beginsel werd afgewezen. Hij wijst erop dat Voet en 
Groenewegen de regel niet als een regel van Romeins recht weergeven en vraagt 
zich af of er hier verschil bestond tussen de (meer Germaansrechtelijk georiënteer
de) rechtspraktijk en de (meer Romeinsrechtelijke georiënteerde) rechtswetenschap, 
waarbij Voet en Groenewegen het standpunt van de praktijk weergaven.5 

Daarbij moet echter worden aangetekend dat Groenewegen in zijn hiervoor 
weergegeven passage niet de zakelijke werking van de last als afwijkend noemt, maar 
juist het gegeven dat om die werking te bereiken 'tegenwoordig' bijzondere 
'vestigings'eisen gelden: bij onroerende zaken kan het vervreemdingsverbod de 
eigendomsovergang niet verhinderen indien het niet ten overstaan van de rechter 
van de plaats van ligging van de betrokken zaak is gemaakt. Men kan uit de passage 
dus niet opmaken dat een vervreemdingsverbod naar Romeins recht geen zakelijke 
werking had. Ik wijs er voor de volledigheid op dat Groenewegen bij roerende zaken 
uitging van de regel 'roerend goed heeft geen gevolg'.3 

219. Wat er van dit alles ook zij, Dullemond heeft er terecht op gewezen dat er een 
verband bestaat tussen de aanvaarding van de heersende leer van de overgang van 
verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel in het arrest van 1841 en 
het Romeinse recht. Hij heeft tevens aangetoond dat het Romeinse recht, in elk 
geval zoals het gerecipieerd werd in Frankrijk en wellicht ook Nederland (als de 
ontwikkelingen hier niet van Germaansrechtelijke oorsprong waren), voor deze 
heersende leer aanknopingspunten biedt. Het gaat er tenslotte niet om hoe het 
Romeinse recht werkelijk luidde, maar om hetgeen door Wintgens, het hof en de Hoge 
Raad als het Romeinse of in elk geval het oud-Hollandse recht werd beschouwd. 
Wintgens beroept zich uitdrukkelijk op het Romeinse recht (de lex venditionis) en 
wordt in zijn redenering door het hof en de Hoge Raad gevolgd. In de beslissing van 
hof en Hoge Raad zijn echter ook duidelijk sporen van het 'affecteren en protocol
leren' van het oud-Hollandse recht aanwijsbaar: de nadruk op de publicatie van het 
beding en de eis dat het beding duidelijk voor het goed geschreven moet zijn. 

522. Meijers, Een nieuwe studie omtrent art. 1354 B.W. (1920), p. 63. 
523. Deze regel was in zijn tijd niet algemeen geaccepteerd; zie De Blécourt,Fischer (1967), p. 141-

143 en A.F. Salomons, 2014-1950 (diss. 1997), p. 35-41. 
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3 Art. 1354 oud-BW als grondslag voor de overgang 

3.1 Inleiding 
220. In ieder geval vanaf 1884524 heeft de Hoge Raad aan zijn leer van de overgang 
van rechten en verplichtingen met het goed waarop zij betrekking hebben art. 1354 
oud-BW (aangehaald in nr. 191) ten grondslag gelegd. De Raad begreep, zoals ik in 
nr. 191 reeds opmerkte, onder het begrip 'bedongen' in het artikel niet alleen het 
bedingen van rechten, maar ook het aangaan van verplichtingen, en beschouwde 
mede als 'regtverkrijgenden' in de zin van het artikel de opvolgers onder bijzondere 
titel in de eigendom van het goed waarmee het betrokken recht of de betrokken 
verplichting verband hield. 

In deze paragraaf zal ik de rechtspraak over art. 1354 aan een nadere beschou
wing onderwerpen (§ 3.4). Omdat in de rechtspraak mede de wetsgeschiedenis van 
deze bepaling en de op de bepaling gegeven commentaren aan de orde komen, is het 
wenselijk dat ik deze eerst schets (§ 3.2-3.3). Ook het eventuele verband tussen 
art. 1354 en de leer van de lex dicta komt daarbij aan de orde. 

3.2 D e geschiedenis van art. 1354 oud-BW 

3.2.1 Inleiding 
221. Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, is art. 1354 oud-BW de Nederlandse 
opvolger van art. 1122 Cc. Via deze bepaling gaat het artikel terug op het werk van 
de Franse auteur Pothier. Een analyse van de geschiedenis van art. 1354 moet dus bij 
Pothier beginnen. 

3.2.2 Pothiers Traité des obligations uit 1761 
222. O m de passage bij Pothier waaraan art. 1354 oud-BW indirect is ontleend goed 
te kunnen begrijpen, dient men deze in het verband te plaatsen van de paragrafen 
57-69 van het eerste deel van Pothiers Traité des obligations.525 Pothier bespreekt in 
deze paragrafen vier schijnuitzonderingen op het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking. Hoewel in de overeenkomst een ander wordt genoemd, bedingt 
of belooft de partij in deze gevallen voor zichzelf. 

De eerste schijnuitzondering is het geval waarin een derde slechts als betaaladres 
wordt aangewezen. De partij bedingt dan voor zichzelf (§ 57). Dat is ook het geval 
als een partij belang heeft bij de prestatie die zijn wederpartij jegens de derde moet 
verrichten, omdat de stipulator zelf tegenover de derde tot deze prestatie is gehou
den (tweede schijnuitzondering, § 58). De derde schijnuitzondering sluit hierbij 
aan: als ik als zaakwaarnemer voor een derde met mijn wederpartij contracteer, heb 

524. HR 24 april 1884, W. 5031 (1884). 
525. Ire Partie, Chap. 1er, Sect. Ire. 
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ik er zelf belang bij dat mijn wederpartij presteert, omdat ik aan de derde verant
woording schuldig ben (§ 59). 

Na in § 60 ter afwisseling een voorbeeld te hebben gegeven van een beding voor 
een derde waarbij de stipulator geen belang heeft, stelt Pothier in § 61 dat er geen 
sprake is van een beding voor een ander indien ik beding of beloof voor mijn erfge
namen. Deze worden immers als voortzetting van mijn persoon beschouwd. Daar
bij behoeft de erfgenaam met als zodanig genoemd te worden; als ik beding dat ik 
noch mijn dochter voor een schuld kan worden aangesproken, is het duidelijk dat 
dit beding ziet op het geval dat mijn dochter mijn erfgenaam is (§ 62). 

In § 63 stelt Pothier als regel dat men niet alleen voor zijn erfgenamen kan 
bedingen, maar dat men ook geacht wordt dat te hebben gedaan. Dit werkt hij in de 
paragrafen 64 en 65 nader uit. Het blijkt hier te gaan om een interpretatieregel: 
partijen kunnen anders overeenkomen en uit aard en strekking van de overeen
komst kan het tegendeel volgen. 

De regel van § 63 wordt in § 66 evenzeer geldig geacht voor beloften. Men 
wordt geacht alles dat men heeft beloofd ook voor zijn erfgenamen te hebben 
beloofd: de erfgenamen zijn aan de belofte gebonden. Het betreft ook hier een in
terpretatieregel; zo kunnen partijen anders overeenkomen. 

Dan volgt in § 67 de vierde schijnuitzondering, die via art. 1122 Cc ten grond
slag ligt aan art. 1354. Volgens Pothier kan ik hetgeen ik beding ten aanzien van een 
goed dat mij toebehoort, niet alleen voor mijzelf en mijn erfgenamen geldig bedin
gen, maar ook voor mijn opvolgers onder bijzondere titel in mijn recht op dat goed, 
mijn rechtverkrijgenden (ayants cause). 

Als voorbeeld noemt Pothier een beding waarbij de wederpartij toezegt een 
recht dat hij ten aanzien van een onroerende zaak in de toekomst wellicht geldend 
zou kunnen maken, niet tegen de stipulator, de eigenaar van die zaak, zijn erfgena
men of zijn rechtverkrijgenden te zullen uitoefenen. Dit beding werkt ook ten 
gunste van de rechtverkrijgenden. 

Deze oplossing geldt volgens Pothier zeker indien een rechtverkrijgende de 
stipulator onder bezwarende titel is opgevolgd. De stipulator is jegens hem dan tot 
vrijwaring gehouden en heeft dus zelf belang bij de naleving van het beding ten 
opzichte van de rechtverkrijgende. Maar ook bij vervreemding om niet werkt het 
beding ten gunste van de rechtverkrijgende. Het belang dat de stipulator heeft bij de 
mogelijkheid vrij over zijn zaak te kunnen beschikken, is voldoende om ook hier 
het beding geldig te achten, aldus Pothier. 

Evenals bij de erfgenamen geldt als interpretatieregel dat men wordt geacht 
mede ten behoeve van de rechtverkrijgenden te hebben bedongen. Deze regel licht 
Pothier met een aantal voorbeelden toe in de paragrafen 68 en 69. 

223. In § 67 lijkt Pothier dus in het algemeen de overgang van rechten op opvolgers 
onder bijzondere titel aan te nemen. Dat deze betekenis aan de paragraaf niet mag 
worden gehecht, valt af te leiden uit de verwijzing door Pothier naar D. 2.14.17.5. 
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Deze Digestentekst, die in nr. 200 reeds is behandeld, ziet slechts op de overgang 
van een contractueel verweermiddel, het pactum de non petendo (als opgemerkt: het 
beding dat iemand geen vordering zal instellen). 

Van belang is hierbij de opmerking van Pothier dat de stipulator belang heeft bij overgang 
van het beding, omdat hij jegens de rechtsopvolger tot vrijwaring is gehouden. Stel dat X en 
A beiden pretenderen eigenaar te zijn van een zeker goed. Als A dit goed onder bijzondere 
titel aan B overdraagt, en X spreekt vervolgens B met succes in rechte aan op grond van zijn 
eigendomsrecht, is A daarvoor jegens X aansprakelijk. Als A nu - vóór de overdracht aan 
B - met X overeenkomt dat deze zijn eigendomsaanspraken niet in rechte geldend zal 
maken, heeft hij er belang bij dat ook B zich jegens X op die afspraak kan beroepen. 

De regel die Pothier in § 67 geeft, is niet meer dan een zeer beperkte uitzondering 
op de hoofdregel dat op de rechtsopvolger onder bijzondere titel noch rechten noch 
verplichtingen overgaan. 

Met de leer van de lex dicta, die hiervoor is besproken in nr. 203 e.v., houdt § 67 
van Pothier geen verband. Het gaat in de paragraaf immers niet om een bij de over
dracht gemaakt beding, maar om het geval waarin A met B een afspraak maakt 
omtrent zijn goed en hij dit goed vervolgens overdraagt aan C. Bovendien staat de 
overgang van de actieve kant van een verbintenis ter discussie en niet die van de 
passieve, zoals in de leer van de lex dicta. 

3.2.3 Nederland: het ontwerp van Farjon (commissie-1798) van 1800526 

224. Art. 28 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling 
van 1798 verplichtte onder meer tot codificatie van het burgerlijk recht. Ter uitvoe
ring van deze codificatieverplichting ontstond het ontwerp-Cras voor een Burgerlijk 
Wetboek, hetgeen overigens niet werd voltooid. Het ontwerp-Farjon is een onder
deel van dit ontwerp-Cras. 

Voor de werking van verbintenissen tegen rechtsopvolgers zijn vier artikelen van 
het ontwerp-Farjon van belang. Zij staan in de eerste afdeling van het tweede hoofd
deel: 'Van de toezegging en aanneeming en waarin dezelve bestaan'. 

Aanneeming 

(...) 

Art. 10: Door de aanneeming kan niemand meer recht verwerven als door den anderen 
overgedragen wordt. 

Art. 11: Niemand kan aan een ander meer recht overdragen als hij zelve heeft. 

526. De tekst van dit ontwerp is mij ter beschikking gesteld door mr. M.J.E.G. van Gessel - de 
Roo. Zij stelt de datum van het ontwerp van Farjon op 1800, omdat Farjon tot dat jaar werkte 
aan het ontwerp-procesrecht. 
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(...) 

Onderscheiding der bedingen: alléén ziende en betrekkelijk tot de persoon met wien 
gehandeld wordt 

Art. 30: Indien een beding in dier voegen is ingericht, dat het de blijkbaare wil van partijen 
geweest is om het recht daaruit voortvloeijende alléén te bepaalen tot de persoon, waarme
de gehandeld is, (b.v. wanneer iemand beloofd heeft van Pieter niet te zullen vorderen 
hetgeen deze hem schuldig is) kan zulk beding niet baaten aan de erfgenaamen of borgen 
van degeen, ten aanzien van wiens persoon alléén het beding is aangegaan. 

Betrekkelijk tot de zaak waarover de handeling gaat 

Art. 31: Maar indien het beding op de zaak zelve betrekkelijk gemaakt is, (b.v. indien 
iemand beloofd heeft niet te zullen eisschen de schuld die Pieter hem schuldig is) wordt 
hetzelve ook gehouden aan te gaan, allen die daarbij belang hebben. 

De art. 30 en 31 van het ontwerp-Farjon houden vrijwel hetzelfde in als de hiervoor 
behandelde mterpretatieregels van Pothier. Er zijn slechts enkele verschillen. In 
afwijking van Pothier is de regel in art. 30 geformuleerd in de vorm van een uitzon
dering. Tevens worden naast de erfgenamen ook de borgen vermeld.527 Ook art. 31 
heeft een ruimer geformuleerd bereik: tot allen die belang hebben bij het beding. 
Een belangrijk verschil is dat het beloven voor de erfgenamen niet is opgenomen; 
beide artikelen zien duidelijk alleen op de overgang van rechten. 

Bijzonder is dat in de art. 10 en 11 de gelding van de nemo plus-rege\ in het 
verbintenissenrecht wordt aangenomen. In nr. 195-198 bleek deze regel mede ten 
grondslag te liggen aan het Leidse schouwburgarrest. Alleen in het ontwerp-Farjon 
is voor de toepassing van deze regel een aanknopingspunt te vinden. Erg veel waarde 
heeft dit niet, want welke betekenis de aanvaarding van de regel in het ontwerp-
Farjon heeft, is noch uit de toelichting, noch uit de context af te leiden. Vermoede
lijk gaat het slechts om de werking van contractuele verweermiddelen tegenover de 
cessionaris. 

3.2.4 Frankrijk: de Code civil van 1804 
225. De Franse voorloper van art. 1354 oud-BW is het al aangehaalde art. 1122 Cc: 

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le 
contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. 

Een met art. 1122 vergelijkbare bepaling komt in het oorspronkelijke ontwerp van 
de Code civil niet voor.528 Het Tribunal de Grenoble merkt bij zijn bespreking van 

527. Pothier behandelde de positie van de borg bij de gevolgen van de overeenkomst in zijn § 89. 
528. Projet de l'an VIII de la Commission du Gouvernement, te kennen uit Fenet, Travaux prépara

toires du Code civil, 2, p. 162 e.v. 
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de latere art. 1119-1121 van het ontwerp op dat het aanbeveling zou verdienen een 
artikel toe te voegen met de tekst: 'On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ou 
ayans-droit, à moins que le contraire ne résulte de la convention ou de la nature de son objet.' In 
het door Bigot-Préameneu aan de Conseil d'Etat voorgelegde ontwerpt komt een 
dergelijke bepaling inderdaad voor, als art. 20. De door het tribunaal voorgestelde 
tekst is overgenomen onder vervanging van ayants-droit door ayant-cause (in 1122: 
ayants cause) en onder wijziging van de na de komma genoemde uitzondering. Enige 
nadere aanwijzing voor de betekenis van het artikel bevatten de stukken echter niet. 
Voor de uitleg kan men beter bij Pothier te rade gaan, aan wie de tekst van het 
artikel vrijwel woordelijk is ontleend. 

3.2.5 Nederland: het ontwerp-Van der Linden (1807) 
226. Van der Linden volgt in zijn ontwerp, wat betreft de derdenwerking van over
eenkomsten, in hoofdzaak de Code civil. De relevante bepalingen zijn opgenomen 
in de eerste afdeling (Van Contracten en overeenkomsten, als de oorzaak der 
verbindtenissen) van de eerste titel (Van verbindtenissen in 't algemeen) van het 
derde boek (Van de Personele Regten, of Regten tot eene zaak). Art. 21 is vergelijk
baar met art. 1122 Cc en luidt: 

Men wordt altijd geacht bedongen te hebben voor zich zelven, en voor zijne Erfgenamen 
of Regtverkrijgenden, mitsgaders ten lasten van den belover en zijne Erfgenamen of 
Regtverkrijgenden, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is, of uit den aard der 
overeenkomst voortvloeit. 

Het artikel bepaalt dus dat men geacht wordt zowel voor erfgenamen of rechtver
krijgenden te hebben bedongen als ten laste van hen te hebben beloofd. Omdat een 
toelichting ontbreekt, is niet duidelijk of Van der Linden meende dat onder 'stipuler' 
in art. 1122 zowel bedingen voor erfgenamen en rechtverkrijgenden als ten laste van 
hen moest worden begrepen. Verder is onduidelijk wie Van der Linden onder 'Regt
verkrijgenden' verstond. 

3.2.6 Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland (1809) 
227. Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland volgt in art. 1135 
letterlijk, op enkele zeer ondergeschikte punten na, het ontwerp-Van der Linden. In 
vergelijking met de Code civil is dus een verwijzing naar het beloven ten laste van 
erfgenamen en rechtverkrijgenden toegevoegd. Of de wetgever daarmee van de 
Code civil heeft willen afwijken, is niet duidelijk. Daarvoor geldt hetgeen ik bij het 
ontwerp-Van der Linden heb opgemerkt. Het is zeer goed mogelijk dat het door mij 
aangehaalde art. 21 van het ontwerp-Van der Linden door de bewerkers van het 
Wetboek Napoleon voor Holland als een vertaling van de Code werd beschouwd; 

529. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, 13, p. 6; zie voor verwijzingen Locré, La Législation 
civile, 12, p. 9. 
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een vertaling die de betekenis van 'stipuler' duidelijker maakte dan het origineel, 
omdat de Franse wetgever daarmee volgens hen eigenlijk 'contracter' bedoelde. 

3.2.7 Nederland: het ontwerp-1816 en het ontwerp-1820 
228. De ontwerpen van 1816 en 1820 hebben een opzet die duidelijk afwijkt van de 
Code civil en de daarop gebaseerde wetten en wetsontwerpen. De artikelen van dit 
ontwerp die van belang zijn voor de overgang van verbintenissen op rechtsopvolgers 
moet men daarom bezien in samenhang met de andere bepalingen over de verhou
ding tussen overeenkomst en derde in deze ontwerpen. Omdat de verschillen tussen 
het ontwerp-1816 en het ontwerp-1820 daarbij zeer gering zijn, behandel ik het 
ontwerp-1820 alleen waar het afwijkt van het ontwerp-1816 en volsta doorgaans met 
verwijzingen naar de vergelijkbare artikelen van het ontwerp-1820. 

De eerste afdeling (Van den aard en de kracht van overeenkomst) van de derde 
titel (Van inschuld uit overeenkomst in het algemeen) van het derde boek (Van 
regten op of tegen personen) van het ontwerp-1816 bevat in art. 2602 het beginsel 
van de relativiteit van de contractswerking: 

De werking der contracten bepaalt zich alleen tot de contracterende partijen, behoudens 
hetgeen ten dien aanzien nader in de vierde afdeeling van dezen titel zal gezegd worden. 

In het ontwerp-1820 is in art. 2308 een vergelijkbare bepaling opgenomen, echter op 
een andere plaats, en wel in de vierde afdeling (Van de gevolgen van overeenkom
sten, ten aanzien van derden): 

Overeenkomsten werken niet dan tusschen de kontrakterende partijen, behoudens hetgeen 
in de tweede en derde afdeeling van dezen titel gezegd is, omtrent hen, die door anderen 
kunnen verbonden worden, of uit handelingen van anderen regt kunnen verkrijgen. 

De tweede afdeling (Van de personen, tegen welken uit overeenkomst regt van 
inschuld geboren wordt) bevat een herhaling van de passieve kant van het beginsel 
in art. 2611 (art. 2290 ontwerp-1820): 

Er kan uit overeenkomst geen regt van inschuld geboren worden, dan alleen tegen den 
genen, door wien de overeenkomst is aangegaan. 

Op deze regel volgen dan enige (schijn)uitzonderingen. Art. 2612 heeft betrekking 
op wettelijke vertegenwoordiging en vertegenwoordiging krachtens volmacht. Het 
ontwerp vervolgt: 

Artikel 2613 (art. 2292 ontwerp-1820) 
Ook geldt de regel van Art. 2611 [art. 2290 in ontwerp-1820] niet, wanneer de 
belanghebbende derde, of de overeenkomst bevestigt, of ook stilzwijgend daarin berust, 
door het wederkeerig voordeel, uit die handeling voortvloeijende, te aanvaarden. 
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Artikel 2614 (art. 2293 ontwerp-1820) 
Eindelijk is de genoemde regel ook van geenerlei toepassing op erfgenamen of regt verkrij-
genden, maar worden dezen altijd gerekend door de overeenkomsten des genen, van 
welken zij hun regt ontleenen, verbonden te zijn, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk 
bepaald mögt zijn, of uit den aard der verbintenis, als bij voorbeeld zuiver tot eene persone
le prestatie strekkende, mögt voortvloeijen. 

Art. 2614 komt voort uit art. 170 van het Voorontwerp-1815.530 In het voorontwerp 
stonden echter in plaats van de woorden 'door de overeenkomsten des genen van 
welken zij hun regt ontlenen' de woorden 'door de overeenkomsten van hunnen 
erflater'. Het lid van de ontwerpcommissie Reuvens331 merkte bij dit artikel op dat 
het woord 'erflater' niet voldoende tot uitdrukking bracht dat de bepaling ook zag 
op de rechtverkrijgende. In de redactie van art. 2614 is aan dit bezwaar tegemoet 
gekomen. 

In de derde afdeling (Van de personen, welke uit eene overeenkomst regt van 
inschuld verkrijgen) wordt de actieve kant van het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking herhaald in art. 2625 (art. 2304 ontwerp-1820): 

Niemand kan in het algemeen regt uit eene overeenkomst verkrijgen, dan alleen de per
soon of de personen, met welken de overeenkomst is aangegaan. [Ontwerp-1820: 'welke de 
overeenkomst hebben aangegaan'.] 

Als spiegelbeeld van de vorige afdeling, volgen ook hier (schijn)uitzonderingen. 
Art. 2626 (art. 2305 ontwerp-1820) ziet op vertegenwoordiging; art. 2627 (art. 2306 
ontwerp-1820) bepaalt dat door de regel geen afbreuk wordt gedaan aan ermee 
strijdige bepalingen in de titel 'Van de magt en het bewind van den man', of elders 
in het wetboek. Art. 2628 (art. 2307 ontwerp-1820) vervolgt: 

In het algemeen is ook de regel van Art. 2625 [art. 2304 in ontwerp-1820] niet toepasselijk 
op erfgenamen, maar wordt in tegendeel ieder gerekend ook voor zijne erfgenamen of 
regtverkrijgenden bedongen te hebben, ten ware het tegendeel duidelijk mögt blijkbaar 
zijn. 

De regel van art. 1122 Cc is in de ontwerpen van 1816 en 1820 dus gesplitst in een 
actieve en een passieve kant. Daarmee volgen de ontwerpen inhoudelijk het Wet
boek Napoleon en het ontwerp-Van der Linden. Hetgeen bij die ontwerpen over de 
interpretatie van de regel is opgemerkt, geldt hier eveneens. Alles hangt af van de 
betekenis van het woord 'regtverkrijgenden'. 

530. Waarvan de tekst mij ter beschikking werd gesteld door mr. M.J.E.G. van Gessel - de Roo. 
531. Jan E. Reuvens (1763-1816), lid van de op 10 januari 1815 benoemde commissie tot vorming 

van een nationaal wetboek; zie Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798, Zakenrecht 1798-
1820 (uitgegeven door M.J.E.G. van Gessel - de Roo), [Zutphen] 1991, p. xv. 
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Als het woord 'regtverkrijgenden' als synoniem voor 'erfgenamen' moet worden 
beschouwd, herhalen de art. 2614 en 2628 (art. 2293 en 2307 ontwerp-1820) 
art. 2454 (art. 2147 ontwerp-1820) uit de algemene bepalingen van de eerste titel van 
boek 3: 

Alle regt van inschuld echter wordt gerekend niet alleen tegen den onmiddellijk verbonde
nen schuldenaar, en aan zijnen oorspronkelijken schuldeiser, maar ook tegen en aan derzel-
ver erfgenaam of erfgenamen toe te komen, ten ware in eenig geval het tegendeel door de 
wet, of door wettige overeenkomst, mögt bepaald zijn. 

Nu betekent dit met dat het woord 'regtverkrijgenden' niet als synoniem van 
'erfgenamen' gezien zou kunnen worden. De ontwerpen van 1816 en 1820 staan 
immers letterlijk bol van de herhalingen. Toch is het opvallend dat in deze ontwer
pen, waarin de werking van overeenkomsten tegen erfgenamen in het overeen-
komstenrecht wordt behandeld, in het artikel dat deze werking regelt het woord 
'regtverkrijgenden' niet wordt gebruikt. Het woord ontbreekt ook in art. 2637 
(art. 2315 ontwerp-1820) over de werking van derdenbedingen jegens erfgenamen. 
Steun voor de opvatting dat de rechtverkrijgenden dezelfde zijn als de erfgenamen, 
is in de tekst van de ontwerpen in elk geval niet te vinden. 

Dullemond verdedigt dat onder rechtverkrijgende de opvolger onder algemene titel moet 
worden verstaan.532 Zijn betoog is echter niet gegrond op een analyse van het gebruik van 
het woord 'rechtverkrijgende' in de ontwerpen, maar op de afwijking van de volgorde van 
behandeling in het werk van Pothier en op de nadruk die er op de erfgenamen wordt 
gelegd. 

Verdere steun voor de opvatting dat de woorden 'erfgenamen' en 'regtverkrijgenden' 
met hetzelfde betekenen, geeft de opmerking van Reuvens naar aanleiding van 
art. 170 voorontwerp-1815. Reuvens maakt daarbij een duidelijk onderscheid tussen 
de erfgenamen en de rechtverkrijgenden. 

Voor de vraag wat 'regtverkrijgenden' dan wel betekent, biedt art. 2623 (art. 2302 
ontwerp-1820) een aanwijzing. Dit artikel ziet op de gevolgen van order- en 
toonderpapieren. Van de uitgever van het papier wordt gezegd dat hij 

'gerekend [wordt] in zoo verre zich ook ten principale aan den regtverkrijgenden verbon
den te hebben, dat hij aan dezen, in geen geval, kan tegenwerpen eenig regt, het welk hij 
tegen den oorspronkelijken schuldeischer mögt hebben.' 

De rechtverkrijgende is hier de verkrijger van het order- of toonderpapier. Het gaat 
dus om de opvolger onder bijzondere titel, en wel in de positie van gerechtigde tot 
een vordering. 

532. Dullemond, De historische interpretatie van art. 1354 (diss. 1920), p. 80. 
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Ook art. 2651 (art. 2329 ontwerp-1820) bevat het woord 'regtverkrijgende': 

'overeenkomsten, waarin zich alleen eene der partijen verbindt, terwijl de andere alleen 
regtverkrijgende is, worden unilaterale of eenzijdige genoemd (...)' [cursief in origineel]. 

Hier duidt het woord degene aan die een persoonlijk recht ontleent aan een over
eenkomst. Daaruit volgt dat 'regtverkrijgende' met alleen de opvolger onder bijzon
dere titel kan betekenen, zoals in art. 2623 (art. 2302 ontwerp-1820), maar in het 
algemeen gebruikt 'wordt voor iemand die een recht verkrijgt, of dat recht nu van 
persoonlijke of van zakenrechtelijke aard is. 

Welke betekenis aan het woord 'regtverkrijgende' in de art. 2614 en 2628 
(art. 2293 en 2307 ontwerp-1820) moet worden gehecht, valt uit deze aanwijzingen 
niet met zekerheid af te leiden. N u laat art. 2614 weinig ruimte 'regtverkrijgende' te 
lezen als: 'verkrijger van een persoonlijk recht bij overeenkomst'. Het artikel zou in 
deze lezing betekenen dat A, die een recht verwerft uit een overeenkomst met B, 
gebonden zou zijn aan door B gesloten overeenkomsten. Niet goed denkbaar is dat 
de wetgever dit met het artikel heeft bedoeld. 

Ook bij art. 2628 is het niet waarschijnlijk dat 'regtverkrijgende' iemand aan
duidt die een persoonlijk recht aan een overeenkomst ontleent, omdat onduidelijk is 
wat het artikel bij deze interpretatie zou kunnen betekenen. In beide artikelen moet 
er de voorkeur aan worden gegeven 'regtverkrijgende' te lezen als 'opvolger onder 
bijzondere titel'. Waarin deze opvolger dan opvolgt, is echter noch uit de tekst van 
de artikelen, noch uit de context af te leiden. Het zou zowel kunnen gaan om opvol
ging in de eigendom van een zaak waarmee een vordering in verband staat, als om 
de opvolging als gerechtigde tot de vordering zelf 

De nemo plus-rege\ keert in art. 2461 van het ontwerp-1816 (art. 2152 ontwerp-
1820) terug in het verbintenissenrecht. Anders dan in het ontwerp-Farjon, waar de 
betekenis van de vermelding van de regel onduidelijk was, blijkt in de ontwerpen 
van 1816 en 1820 zowel uit de plaats als uit de tekst van het artikel duidelijk dat de 
ontwerper de gevolgen van cessie, zoals de tegenwerpelijkheid van excepties, heeft 
willen regelen. Dat het artikel in het ontwerp-Farjon ook deze betekenis had, is 
daarmee natuurlijk niet gezegd. 

3.2.8 Nederland: het BW van 1830 en het BW van 1838 
229. Nadat het ontwerp-1820 was verworpen, kwam een nieuw ontwerp tot stand, 
dat grotendeels gebaseerd was op de Code civil. Door de Belgische opstand werd dit 
ontwerp, dat in 1830 als wetboek was vastgesteld (BW-1830), echter niet ingevoerd. 
Er volgde een nieuwe bewerking, die uiteindelijk resulteerde in het BW van 1838. 

In het voorgaande is reeds gebleken dat art. 1354 oud-BW een vertaling is van 
art. 1122 Cc. Ook de andere algemene bepalingen over de verhouding tussen 
overeenkomst en derden in het oude BW (de art. 1351-1353 en 1376) zijn vertalin
gen van artikelen van de Code civil (respectievelijk de art. 1119-1121 en 1165). Dit 
geldt eveneens voor het BW-1830: de art. 1376-1379 en 1401 van dit niet ingevoerde 



204 H O O F D S T U K 5 

wetboek zijn, op enkele punten van redactionele aard na, gelijk aan de art. 1351-

1354 en 1376 van het BW van 1838. 

Toch bestaan er ook verschillen tussen de Code civil en het oude BW op het 

gebied van de derdenwerking. Het belangrijkste verschil is dat de ontwerpers van 

het oude BW, in afwijking van de Code, het onderscheid tussen het ius ad rem en het 

ius in re tot uitgangspunt hebben genomen. Zo ging ook naar het oude BW, anders 

dan naar het Franse recht, de eigendom niet reeds over door het koopcontract, maar 

door de levering. De ontwerpers van het oude BW volgden hier de ontwerpen van 

1816enl820.5 3 3 

Over de interpretatie van art. 1354 bevat de wetsgeschiedenis van het oude BW 

slechts één aanwijzing. Het Kamerlid Daam Fockema merkte over het artikel534 op 

dat het onvolledig is. Men kan immers niet alleen een ander aan zich verbinden, 

maar ook zich aan een ander verbinden. Het artikel ziet alleen op het eerstgenoemde 

geval, terwijl een bepaling over dit onderwerp in beide gevallen moet voorzien. Als 

nieuwe redactie stelde Fockema voor: 

'De regten en verpligtingen uit overeenkomsten gaan over op de erfgenamen en regtver-
krijgenden der partijen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is, of uit den aard der 
overeenkomsten voortvloeit.' 

Wie o n d e r rech tverkr i jgenden m o e t e n w o r d e n verstaan, m e l d t Fockema niet . O p 

zijn o p m e r k i n g volgt geen reactie.535 

533. Zie over het onderscheid tussen ius in re en ius ad rem in het ontwerp-1820 de Ophelderende 
memorie bij dit ontwerp, opgenomen in de uitgave van het ontwerp-1820 door J. de Bosch 
Kemper, Leiden 1864, p. 1-16, aldaar p. 2 en p. 10 e.V., eveneens te vinden bij Noordziek, 
Zittingjaar 1820-1821. Deel II: Bijlagen, 's-Gravenhage 1866, p. 3 e.v. Voor het onderscheid in 
het BW-1830 en het BW-1838 verwijs ik naar Noordziek, Zittingjaar 1822-1823. Deel II: Bijla
gen, p. I-VI, 1-440, 's-Gravenhage 1873. In het 'Tweede verslag van de centrale afdeeling 
wegens de vraagpunten van stellige wetgeving' (opgemaakt 3 maart 1822) wordt op dit onder
werp ingegaan (Noordziek p. 408). De reactie van de regering is opgenomen in Noordziek op 
p. 423. In de Opmerkingen van Daam Fockema naar aanleiding van de vraagpunten wordt 
eveneens aan het onderwerp aandacht besteed (Noordziek p. 372). Zie voorts Rank-Beren-
schot, Over de scheidslijn (diss. 1992), p. 29 e.v. 

534. Toen genummerd art. 6 van de tweede titel van het derde boek; zie de wet van 1 maart 1825 
tot vaststelling van deze titel, Sé. 15 (1825). 

535. Zie voor de opmerking: Aantekeningen van den heer Daam Fockema betreffende het lilde 
Boek van het voorgedragen Burgerlijk Wetboek, opgenomen in Noordziek, Zittingjaar 1824-
1825. Deel II: Bijlagen, p. I-XIV, 1-946, 's-Gravenhage 1878, p. 438-455, aldaar p. 454. Naar 
de opmerking wordt verwezen in het proces-verbaal van de Vde afdeling (zitting van 10 
november 1824), Noordziek, p. 430. 
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3.2.9 Conclusie 
230. Welke betekenis aan art. 1354 oud-BW moet worden gehecht, kan men uit de 
wetsgeschiedenis niet met zekerheid afleiden. Dat geldt eveneens voor de betekenis 
van art. 1122 Cc. 

Volgens het ontwerp-Van der Linden, het Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland, het ontwerp-1816 en het ontwerp-1820 gaan zowel rechten als 
verplichtingen op rechtverkrijgenden over. In het BW van 1838 is de scheiding 
tussen de regeling van de actieve en van de passieve werking van overeenkomsten, 
zoals die werd gemaakt in het ontwerp-1816 en het ontwerp-1820, verdwenen. 
Art. 1354 bevat alleen nog maar het woord 'bedongen' als vertaling van het 'stipuler' 
van de Code. Uit deze wijziging blijkt echter niet of de wetgever van mening was 
dat de Code alleen op actieve overgang zag, zodat het ontwerp-Van der Linden en 
het Wetboek Napoleon van de Code afweken, of dat hij meende dat 'stipuler' met 
'bedongen' voldoende vertaald was, ook voor de passieve zijde van de overeenkomst. 
In het eerste geval zou de wetgever na de ontwerpen van 1816 en van 1820 bewust 
naar het stelsel van de Code - of althans naar de betekenis die art. 1122 Cc in zijn 
visie had - zijn teruggekeerd; in het tweede geval zou de wetgever de tekstuele 
onduidelijkheid van de Code hebben overgenomen, zonder inhoudelijk een wijzi
ging te beogen ten opzichte van de vorige ontwerpen. De laatste mogelijkheid is dat 
de wetgever de Code blindelings heeft gevolgd en over het hele probleem niet heeft 
nagedacht. 

Uit de opmerking van Daam Fockema ten aanzien van het latere art. 1354 blijkt 
dat deze van mening was dat het artikel alleen de actieve overgang regelde. Omdat er 
op zijn opmerking niet is gereageerd, is niet duidelijk of de overige leden van de 
Kamer en de regering het met deze lezing eens waren, maar het juist zo wilden, of 
dat zij het niet met deze lezing eens waren en meenden dat art. 1354 ook de passieve 
overgang regelde. 

Welke betekenis men aan het woord 'bedongen' in art. 1354 wil toekennen, 
hangt er dus van af of men, bij het ontbreken van enige toelichting, continuïteit met 
de eerdere ontwerpen wil aannemen, of juist een afwijking daarvan. Een complice
rende factor is dat ook niet duidelijk is welke betekenis art. 1122 Cc volgens de 
Nederlandse wetgever had. Slechts een ding kan men met zekerheid stellen: 'stipuler' 
had bij Pothier alleen de actieve betekenis; de tekst van Pothier zag bovendien alleen 
op het bijzondere geval van het pactum de non petendo. 

Nog minder duidelijk dan de betekenis van 'bedongen' is de betekenis van 
'rechtverkrijgenden'. Op grond van de wetsgeschiedenis kan alleen worden aange
nomen dat 'rechtverkrijgende' niet synoniem is met 'erfgenaam'. 

Voor het 'nemo |>/w.s-argument' dat de Hoge Raad mede aan zijn oude leer bij de 
overgang van verplichtingen ten grondslag legde, kan in de wetsgeschiedenis enkel 
in het ontwerp-Farjon een - zeer onduidelijk - aanknopingspunt worden gevonden. 
De leer van de lex dicta is nergens te bespeuren. 
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231. De wetsgeschiedenis levert voor de interpretatie van art. 1354 oud-BW al met al 
wel enkele bruikbare gegevens op, maar doorslaggevend kan zij niet zijn. Hierna zal 
blijken welk gebruik in de 19e-eeuwse rechtspraak en literatuur van deze historische 
gegevens werd gemaakt. 

3.3 D e commentaren op art. 1122 Cc en 1354 oud-BW 

3.3.1 Inleiding 
232. Degenen die de art. 1122 Cc en 1354 oud-BW van commentaar moesten voor
zien, hebben zich veel moeite moeten getroosten om een passende interpretatie van 
deze bepalingen te ontwikkelen. Een deugdelijke interpretatie is eigenlijk ook niet 
mogelijk: doordat de bepalingen erfgenamen en rechtverkrijgenden naast elkaar 
plaatsen, kan men een lezing die meebrengt dat rechtsopvolgers onder bijzondere 
titel gebonden worden door verbintenisrechtelijke verplichtingen ten aanzien van 
het overgedragen goed slechts vermijden door de bepalingen te beperken tot de 
overgang of de overdraagbaarheid van rechten336 of tot de overgang van rechten en 
van zakelijke lasten,337 hetzij alleen voor de rechtverkrijgenden, hetzij mede voor de 
erfgenamen. In het eerste geval brengt men een in de tekst afwezig onderscheid 
tussen erfgenamen en rechtverkrijgenden aan, in het tweede geval zijn de bepalin
gen voor erfgenamen onjuist, althans onvolledig. 

In het navolgende treft de lezer geen schets aan van alle verdedigde interpretaties 
van de genoemde bepalingen. In het bijzonder heb ik de kwestie van de overgang 
van rechten buiten beschouwing gelaten. Het leek mij zinvoller mij te concentreren 
op de schrijvers die de overgang van verbintenisrechtelijke verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk hebben aanvaard. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld Toullier 
geweest; zijn werk ligt hoogst waarschijnlijk mede ten grondslag aan het arrest in de 
zaak van de Leidse schouwburg. 

3.3.2 Toullier 
233. De Franse auteur Toullier (1752-1835), die door mr. Wmtgens in zijn pleidooi 
voor de Hoge Raad ten behoeve van de eigenaren van de Leidse schouwburg werd 
aangehaald, heeft zijn commentaar op art. 1122 Cc verweven met een behandeling 
van de lex dicta. Beide grondslagen van de 19e-eeuwse leer van de overgang komen 
aldus in zijn commentaar aan de orde. 

Bij zijn behandeling van art. 1122 Cc gaat Toullier uit van het Romeinsrechtelij-
ke onderscheid tussen het pactum in rem en het pactum in personam. 

536. Zo bijvoorbeeld Marcadé, Explication (1873), nr. 438, noot 1 op p. 387 en nr. 441. 
537. Zoals bij Delvincourt, Cours de Code Civil (1825), p. 112-116; Duranton, Cours de Droit français 

(1833), p. 89-90; Mourlon Répétitions II (1855), p. 483-485 (zie ook Répétitions I (1858), p. 853-
856); en Baudry-Lacantinerie/Barde, Traité théorique et pratique de Droit civil (1906), nr. 223-226. 
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Zie voor deze termen D. 2.14.7.8: 
Ulpianus libro quarto ad edictum. Pactorutn quaedam in rem sunt, quaedam in personam, in rem sunt, 
quotiens generaliter paciscor ne petam: in personam, quotiens ne a personam petam, id est ne a Lucio 
Titio petam. utrum autem in rem an in personam pactum factum est, non minus ex verbis quam ex 
mente convenientium aestimandum est (...). 

Ulpianus, Edictscommentaar, vierde boek. Afspraken zijn of in rem of in personam. Zij zijn 
in rem steeds als ik in het algemeen afspreek dat ik niet zal vorderen; zij zijn in personam 
steeds als ik afspreek niet van een bepaalde persoon te zullen vorderen, dat wil zeggen dat ik 
niet van Lucius Titius zal vorderen. Of een beding in rem dan wel in personam is gemaakt, 
dient men niet zozeer uit de bewoordingen als wel uit de bedoeling van partijen op te 
maken (...).5 

Volgens Toullier roept een pactum in personam hoogstpersoonlijke rechten en plich
ten in het leven, welke zelfs niet op erfgenamen overgaan. De verbintenissen uit een 
pactum in rem gaan in zijn opvatting zowel actief als passief over op de erfgenamen. 
Het pactum heet in rem omdat de rechten en verplichtingen die eruit ontstaan beho
ren tot de goederen van de nalatenschap, aldus Toullier. 

Een pactum in rem werkt volgens Kaser mede ten gunste van erfgenamen, borgen en hoof
delijk verbonden medeschuldenaren.^40 

Het staat de contractanten vrij hun afspraak geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld 
alleen passief) tot een pactum in personam te maken. Bij twijfel geldt echter de regel 
van art. 1122 Cc dat men geacht wordt een pactum in rem te hebben gesloten.41 

Daarbij merkt Toullier op dat deze bepaling eigenlijk alleen op de overgang van 
rechten ziet, omdat zij van het beloven ten laste van erfgenamen niet rept.= In het 
vervolg haalt hij het artikel echter ook bij de overgang van verplichtingen op 

C 543 

ertgenamen aan. 

234. Voor opvolgers onder bijzondere titel moet volgens Toullier een onderscheid 
worden gemaakt tussen de overgang van rechten en die van verplichtingen. Rechten 
behoren tot het vermogen. Alle rechten die niet hoogstpersoonlijk zijn, zijn vatbaar 
voor overdracht op opvolgers onder bijzondere titel {ayants-cause), waarmee Toullier 

538. In navolging van H. Schuurmans en J.E. Spruit, in: Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling, II, 
Digesten 1-10 (1994), p. 218-219, heb ik het woord 'non' onvertaald gelaten. 

539. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 397-399. Ik verwijs steeds naar de editie van 1821; er 
zijn geen inhoudelijke verschillen met de edities van 1837 en 1847. Ook de nummering is 
gelijk. 

540. Das Römische Privatrecht I (1971), p. 642, noot 10. 
541. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 403-405. 
542. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 408. 
543. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 412-413. 
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hier vooral de cessionarissen bedoelt.344 Uit art. 1122 Cc volgt het vermoeden dat 
bedongen rechten niet hoogstpersoonlijk zijn. 

Elders blijkt dat Toullier onder ayant-cause, met een beroep op de historische betekenis van 
deze uitdrukking, de opvolger onder bijzondere titel in het algemeen verstaat, en dus niet 
slechts de cessionaris.343 

Voor de overgang van rechten is niet altijd een uitdrukkelijke overdracht nodig. Zake
lijke rechten gaan van rechtswege over op de opvolgers in de eigendom van het goed 
waaraan zij zijn verbonden. Ook andere rechten gaan, indien zij ten nutte van een 
goed zijn verworven, met dat goed op de opvolgend eigenaar over. Toullier verwijst 
naar art. 1122 Cc en naar D. 2.14.17.5 en D. 2.14.21.5. De beperking van deze laatste 
teksten tot het pactum de non petendo3*6 brengt Toullier niet aan. Alle rechten die tot 
nut van een goed zijn bedongen, zijn in zijn opvatting accessoir aan het goed, zodat 
de opvolger daarin stilzwijgend treedt.3 

Bij de overgang van verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel is het 
uitgangspunt 'que les obligations ne passent point aux successeurs des biens à titre singulier, à 
moins qu'il n'en soit chargé par son titre'.5™ Deze regel formuleert Toullier wanneer hij 
opmerkt dat het algemene verhaalsrecht dat crediteuren op de vermogensobjecten 
van hun debiteur hebben, niet kan worden uitgeoefend ten aanzien van vermo
gensobjecten die door een rechtsopvolger onder bijzondere titel zijn verkregen en 
die dus het vermogen van de debiteur hebben verlaten. Waar het niet gaat om dit 
algemene verhaalsrecht, maar om een verplichting die een specifiek vermogensob
ject betreft, is het op verschillende wijzen mogelijk de overgang van deze verplich
ting op de rechtsopvolgers onder bijzondere titel te realiseren. 

De eerste wijze is het opnemen van een ontbindende voorwaarde in het vervreem
dingscontract. Een latere verkrijger zal zich - door de terugwerkende kracht die is 
verbonden aan het in vervulling gaan van de voorwaarde - gedwongen zien aan de 
voorwaarde te voldoen, tenzij hij de zaak aan de oorspronkelijke vervreemder wil 
teruggeven. De latere verkrijger is juridisch niet aan de verplichting gebonden, maar 
feitelijk wel; de verplichting rust als het ware op de zaak (non persona debet, sed res). 
Op deze wijze legt de vervreemder die de voorwaarde stelt een wet op het goed die 
alle opvolgende verkrijgers moeten respecteren. 'Legem rei suae dicebat', aldus Toul
lier.549 De lex dicta (of bij Toullier de lex praedii) werkt als ontbindende voorwaarde 
tegen rechtsopvolgers, mits zij niet strijdig is met de wet. 

544. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 421. 
545. Toullier, Additions (1823), nr. 34-35. 
546. Zie mijn § 200 hiervoor. 
547. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 422-425. 
548. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 426. 
549. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 430; zie ook Toullier, Additions (1823), nr. 4. 
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Toullier toont zich geen aanhanger van de leer van de ruime werking van de lex dicta; hij 
beperkt deze tot de ontbindende voorwaarde (zie mijn nr. 214 hiervoor). Bij roerend goed 
is de constructie met de ontbindende voorwaarde onmogelijk volgens de regel dat daar la 
possession vaut titre (vergelijk art. 2014 oud-BW).350 

Door het opnemen van een ontbindende voorwaarde kan men alleen bij de overdracht 
van het betrokken goed opgelegde verplichtingen jegens rechtsopvolgers onder bijzon
dere titel laten werken. Ook sommige verplichtingen die onafhankelijk van een 
overdracht worden opgelegd, kunnen volgens Toullier echter op rechtsopvolgers 
onder bijzondere titel overgaan, en wel krachtens de tweede wijze van overgang. Het 
gaat hier om de vestiging van zakelijke lasten en om het - door Toullier daarmee teza
men behandelde - aangaan door de eigenaar van verplichtingen die aan het goed verbonden 
zijn en die zonder medewerking van de bezitter van het goed door de crediteur kunnen worden 
uitgeoefend.551 

Deze verplichtingen beperken volgens Toullier de eigendom van het goed. Hij 
beroept zich op D. 50.17.143552 'Quod ipsis qui contraxerunt obstat, et successoribus eorum 
obstabit' en op de analogie met de regel 'koop breekt geen huur' (art. 1743 Cc, 
7A:1612 BW), die de Romeinen volgens hem ten onrechte niet hebben aanvaard. 
Omdat de uitvoering van de verplichting geen medewerking van de bezitter van het 
goed eist, is niet de opvolgend verkrijger, maar de zaak zelf gebonden. Daarom kan 
de rechtsopvolger zich er ook niet op beroepen dat de overeenkomst waaruit de 
verplichting is ontstaan voor hem een res inter alios is. De nemo plus-regc\ brengt mee 
dat een rechtsopvolger een verplichting die de eigendom beperkt moet respecteren, 
aldus Toullier.333 

Een probleem dat Toullier moet oplossen, is de verhouding van deze 'quasi-
zakelijke' lasten tot de echte zakelijke lasten en in het bijzonder tot de erfdienst-
baarheden. Hij kiest daarbij als voorbeeld het aan een persoon toegekende recht om 
over een stuk grond van een ander te wandelen om slechte wegen te vermijden. Het 
verschil met een erfdienstbaarheid is dat het aan een persoon toegestane recht 
eindigt door de dood van degene die het heeft verkregen. Het gaat alleen aan de 
passieve kant over op erfgenamen, niet aan de actieve. 

Of het recht overgaat op de opvolger onder bijzondere titel van degene die het heeft verkre
gen, hangt ervan af of het recht ten gunste van een goed of ten gunste van de persoon is 
bedongen. Dit probleem behandelt Toullier in nr. 425 aan de hand van een vergelijkbaar 
voorbeeld. 

De vraag of het recht om te wandelen in deze opvatting niet in strijd komt met 
art. 686 Cc, dat persoonlijke erfdienstbaarheden verbiedt, beantwoordt Toullier 

550. Toullier, Le Droit civil fiançais (1821), nr. 430 noot 2. 
551. Toullier, Le Droit civil fiançais (1821), nr. 431 e.v. 
552. Waarover mijn nr. 205 hiervoor, waar ook een vertaling van deze tekst is te vinden. 
553. Toullier, Additions (1823), nr. 5. 
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ontkennend. Dat artikel ziet slechts op persoonlijke verplichtingen (bijvoorbeeld 
dienstprestaties) en is gericht tegen de persoonlijke dienstbaarheden die naar oud-
Frans recht konden bestaan. Het mist iedere zin dit artikel ook op persoonlijke 
rechten toe te passen, aldus Toullier.354 

Duvergier noemt in zijn aantekening op nr. 436 van Toullier de door deze aangenomen 
analogie met art. 1743 Cc ('koop breekt geen huur') onjuist, omdat dit artikel een uitzonde
ringsbepaling is.555 Hij meent dat art. 686 Cc elke erfdienstbaarheid ten gunste van een 
persoon verbiedt, zodat het recht om te wandelen in het voorbeeld van Toullier persoonlijk 
is. Weigert de verkrijger het te respecteren, dan kan de gefrustreerde wandelaar slechts zijn 
wederpartij aanspreken. 

De andere twee wijzen om verplichtingen jegens opvolgers onder bijzondere titel te 
laten werken, zijn 1) het vestigen van een hypotheekrecht op het goed ter verzekering 
van de nakoming en 2) het door een beding van assignat of assiette356 verbinden van de 
plicht tot nakoming aan een bepaald goed; de opbrengst van het goed strekt dan 
bijvoorbeeld (gedeeltelijk) ter voldoening aan de verplichting. 

Bij beide constructies geldt dat de verkrijger niet werkelijk wordt verbonden, 
maar slechts indirect tot nakoming kan worden gedwongen. Het assignaat heeft 
bovendien een tot betaling van grondrente en soortgelijke prestaties beperkte toepas
singsmogelijkheid.557 

235. Onder de 'obligations réelles'', voortvloeiend uit een pactum in rem, rekent Toullier 
dus verplichtingen van verscheidene aard. In de eerste plaats duidt hij met deze term 
verplichtingen aan die niet hoogstpersoonlijk zijn, die vatbaar zijn voor overgang op 
erfgenamen. In de tweede plaats rekent hij tot deze verplichtingen die welke zodanig 
met een goed verbonden zijn, dat zij dit volgen 'zoals de schaduw het lichaam'. 
Iedere opvolger in het bezit van dit goed, zelfs die onder bijzondere titel, moet de 
nakoming van de verplichting (eigenlijk: de uitoefening van het ermee corresponde
rende recht) daarom gedogen.538 

Naast de zakelijke rechten en verplichtingen kent Toullier een soort quasi-
zakelijke rechten en verplichtingen, die gekenmerkt worden door hun nauwe be
trekking met het goed waarmee zij overgaan. De quasi-zakelijke rechten gaan over 
op de opvolger onder bijzondere titel omdat zij bij het goed horen en daarom in de 
overdracht daarvan zijn begrepen. De quasi-zakelijke verplichtingen gaan over 
omdat zij op het goed zelf drukken, daar een handeling van de bezitter van het goed 

554. Toullier, Le Droit civit français (1821), nr. 431-438; zie ook Toullier, Additions (1823), nr. 5 e.v. 
555. Annotations, in Toullier, Le Droit civil français (1852). 
556. Zie voor deze synoniemen Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 440. 
557. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 439-461. 
558. Toullier, Le Droit civil français (1821), nr. 462. 
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voor hun nakoming niet nodig is. Verplichtingen tot een doen kunnen op deze 
wijze dan ook niet overgaan. 

Het ligt voor de hand dat hetgeen Toullier opmerkt over verplichtingen tot dulden even
zeer geldt voor verplichtingen tot een nalaten. Daaraan doet niet af dat verdedigbaar is dat 
een verplichting tot nalaten voor de bezitter van de zaak, iets nadrukkelijker dan een ver
plichting tot dulden, een niet-doen (en dus een soort doen) impliceert. Bij een verplichting 
tot nalaten zal het gaan om handelingen die de bezitter anders zou mogen en wellicht ook 
zou verrichten, terwijl een verplichting tot dulden betrekking heeft op handelingen die de 
gerechtigde anders niet zou mogen verrichten. Maar dit onderscheid lijkt te subtiel om er 
voor de overgang van de verplichting rechtsgevolgen aan te verbinden; uiteindelijk komt 
het moeten dulden van een wandelaar (het voorbeeld van Toullier) tenslotte ook neer op 
een nalaten. De bezitter moet nalaten de wandelaar te verwijderen of hem op een of andere 
wijze de toegang onmogelijk te maken. 

236. De overgang van de quasi-zakelijke verplichtingen baseert Toullier niet op 
art. 1122 Cc, dat volgens hem alleen betrekking heeft op bedongen rechten (hoewel 
hij bij de behandeling van de positie van erfgenamen ook de overgang van 
verplichtingen op het artikel lijkt te baseren). Dat de quasi-zakelijke verplichtingen 
het goed volgen, leidt Toullier af uit de nemo plus-regel in samenhang met het 
systeem van de Code en de plaats daarin van de regel 'koop breekt geen huur'. De 
overgang heeft tot gevolg dat de verkrijger van het goed de verplichting tot dulden 
of nalaten moet nakomen. Door het goed prijs te geven, kan hij zich echter van de 
verplichting bevrijden, want op hem persoonlijk rust deze niet. 

Door het opnemen van een ontbindende voorwaarde in de titel van overdracht, 
kan de vervreemder van een goed volgens Toullier de eis tot nakoming van alle 
mogelijke verplichtingen als een wet aan het goed verbinden. Het gevolg van niet-
nakoming van deze verplichtingen is dat door de terugwerkende kracht van de 
ontbindende voorwaarde (en het causale stelsel van eigendomsoverdracht) de eigen
dom weer aan de oorspronkelijke vervreemder terugvalt. Deze terugval werkt tegen 
de verkrijger van het goed, die zich dus feitelijk gedwongen zal zien na te komen. 
Gehouden tot nakoming is hij echter niet. 

Opmerking verdient dat Toullier voor zijn opvatting de Romeinsrechtelijke dogmatiek en 
het systeem van de Code tot uitgangspunt neemt. Hij ontwikkelt een eigen dogmatisch 
stelsel en laat zich door de tekst van art. 1122 Cc niet hinderen. Een en ander past in de 
opvatting dat het invoeren van een nieuw wetboek niet meteen tot legisme leidt, in ieder 
geval niet zolang de oude generatie juristen nog werkzaam blijft.3 Deze kwestie laat ik 
verder buiten behandeling, omdat zij ver buiten het bestek van mijn onderwerp voert. 

559. Zie nader J.A. Ankum, De vrees voor een in 1992 aanvangend nieuw legisme in het licht van 
de nieuwere Europese privaatrechtsgeschiedenis, Trema" 1992, p. 61-69, en J.H.A. Lokin, De 
plaats van Meijers in de legistische traditie, in: Rechtsvinding onder het NBW, Een Groningse kijk 
op het nieuwe vermogensrecht, Deventer 1992, p. 5-39, i.h.b. p. 12; beiden geven verdere verwij
zingen. 



212 H O O F D S T U K 5 

237. Bij toepassing op de casuspositie van het Leidse schouwburgarrest levert de leer 
van Toullier het volgende beeld op. De verplichting geen toneel te spelen was bij de 
overdracht (dus als lex dicta) aan de schouwburg verbonden en zou opgevat kunnen 
worden als een ontbindende voorwaarde. Het lijkt mij daarvoor noodzakelijk dat de 
verplichting in de vorm van een voorwaarde was geformuleerd, doch deze eis vindt 
men niet bij Toullier. Het gevolg van deze voorwaarde zou dan alleen hebben 
kunnen zijn dat de eigendom van de schouwburg door de niet-nakoming was 
teruggevallen aan de oorspronkelijke vervreemders. De eis tot nakoming tegen de 
huidige eigenaren had op deze grond niet toegewezen kunnen worden. 

De verplichting geen toneel te spelen zou in de leer van Toullier ook een quasi-
zakelijke verplichting kunnen zijn, omdat deze betrekking had op het goed en er 
geen handeling van de bezitter voor de nakoming vereist was. Wordt de verplichting 
zo opgevat, dan zou ook volgens Toullier de eis tot nakoming (namelijk tot het 
nalaten) toewijsbaar zijn. Indien men de verplichting geen toneel te spelen als een 
quasi-zakelijke verplichting ziet, dan sluiten de overwegingen van de Hoge Raad 
over de verhouding van dit soort verplichtingen tot de erfdienstbaarheden aan bij 
hetgeen Toullier daarover opmerkt. De uitspraak van de Hoge Raad in de Leidse 
schouwburgzaak, is dus verenigbaar met de leer van Toullier. 

De beslissing bevat echter ook een kiem van verwarring, doordat twee wijzen 
van overgang die door Toullier worden gescheiden (de lex dicta als ontbindende 
voorwaarde en de quasi-zakelijke verplichtingen) door elkaar worden gehaald. De 
verwijzing van de Hoge Raad naar de geldigheid van bedingen bij de koopovereen
komst behoort bij de leer van de lex dicta (of lex venditionis), maar de beslissing dat de 
verkrijgers tot nakoming gehouden zijn, past niet in deze leer. Het gevolg is dat de 
mogelijkheid de nakoming af te dwingen van verplichtingen tot een doen door de 
overwegingen van de Hoge Raad niet wordt uitgesloten. Bij Toullier is deze onbe
staanbaar. 

3.3.3 Zachariä en Aubry en Rau 
238. Zachariä360 en zijn Franse bewerkers Aubry en Rau36' geven bij hun behande
ling van art. 1122 Cc niet veel meer dan een parafrase, waarbij zij ervan uitgaan dat 
het artikel zowel op actieve als op passieve overgang betrekking heeft. O m de bete
kenis die zij aan het artikel hechten te begrijpen, dient te worden teruggegrepen op 
de paragrafen die zij wijden aan het begrip 'rechtverkrijgenden'. 

Volgens Zachariä zijn rechtverkrijgenden allen op wie een recht van een ander 
overgaat, zodat zij het in het vervolg op hun eigen naam kunnen uitoefenen. Tot de 
rechtverkrijgenden behoren bijvoorbeeld kopers en cessionarissen.562 De rechtver-

560. Zachariä, Handbuch des Französischen Civilrechts 1-2 (1837), § 346. 
561. Aubry/Rau, Cours de Droit civil I (1842), § 346. 
562. Zachariä, Handbuch des Französischen Civilrechts 1-2 (1837), § 179. 
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krijgende kan niet meer rechten verkrijgen dan zijn voorman overdroeg. Daarom 
moet de rechtsopvolger onder bijzondere titel de nakoming dulden van verplichtin
gen welke 'sich auf den Titel oder auf den Umfang des übertragenen Rechts unmittelbar und 
wesentlich beziehen'sa Hij wordt zelf geen debiteur van deze verplichtingen en staat 
voor de nakoming dus niet met zijn vermogen in. Alleen de betrokken zaak is aan de 
verbintenis onderworpen (de verplichting is in rem scripta). 

Verplichtingen die tegen de rechtsopvolgers werken, kunnen voortvloeien uit 
een ontbindende voorwaarde en uit alle 'Verfügungen' (beschikkingen) die de voor
man bevoegdelijk over zijn recht heeft getroffen. Tot de beschikkingen behoren het 
vestigen van zakelijke lasten en het aangaan van een huur- of pachtovereenkomst. 
Daarnaast moet het in het leven roepen van verplichtingen in rem scriptae als een 
geldige beschikking worden aangemerkt. Uit het in de vorige alinea geschetste 
betoog van Zachariä blijkt dat hij - evenals Toullier, naar wie hij verwijst - de 
overgang van verplichtingen uit 'beschikkingen' wil beperken tot deze verplichtin
gen in rem scriptae, welke bestaan uit een dulden of nalaten. Voor deze beperking 
pleit ook dat volgens zijn § 177 alleen verplichtingen die in rem scriptae zijn, gelijk 
een zakelijk recht, tegen iedere bezitter van de zaak werken. Het aangaan van ver
plichtingen tot een doen of geven kan dus niet als een tegen rechtsopvolgers wer
kende beschikking worden beschouwd. 

Bij de Franse auteurs worden tot de verplichtingen in rem scriptae slechts verplichtingen tot 
een dulden of een nalaten gerekend. Deze beperking volgt uit het element in de definitie 
van verplichtingen in rem scriptae dat zij zonder medewerking van de bezitter moeten 
kunnen worden uitgeoefend op het verbonden goed zelf. 

Zachariä verwijst bij de behandeling van de overgang van verplichtingen niet naar 
art. 1122 Cc. 

239. Volgens Aubry en Rau werken tegen de rechtsopvolgers onder bijzondere titel 
ontbindende voorwaarden (mits hun vervulling terugwerkende kracht heeft), zake
lijke lasten en persoonlijke verplichtingen die in rem scriptae56* zijn. Door een hypo
theek op het overgedragen goed die strekt tot verzekering van de nakoming van een 
verplichting, kan de verkrijger bovendien indirect tot nakoming worden gedwon
gen.565 Bij de behandeling van de werking van verplichtingen tegen rechtsopvolgers 
onder bijzondere titel halen Aubry en Rau art. 1122 Cc niet aan. 

3.3.4 L a r o m b i è r e 
240. Art. 1122 Cc ziet volgens Larombière alleen op het voor overdracht of overgang 
vatbaar zijn van rechten en verplichtingen. Op de overgang of overdracht als zoda-

563. Zachariä, Handbuch des Französischen Cwilrechts 1-2 (1837), § 181. 
564. Daarover Cours de Droit civil II (1842), § 177. Zie ook de behandeling van Zachariä in nr. 238. 
565. Aubry/Rau, Cours de Droit civil II (1842), § 181-182. 
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mg heeft het artikel in zijn lezing geen betrekking.566 Van belang is evenwel dat 
Larombière in zijn aantekening 15 op art. 1138 Cc (over eigendomsovergang door 
een overeenkomst), waaraan hij bij de behandeling van art. 1122 Cc refereert, een 
ruime opvatting lijkt te hebben van hetgeen een zakelijk recht uitmaakt. Hij acht de 
nemo plus-regd van toepassing op 'toute translation de propriété' en op 'toute concession de 

jouissance'. Zo werkt een door de eigenaar aangegane huurovereenkomst in zijn 
opvatting tegen een opvolgend verkrijger, of men de huur nu als een zakelijk recht 
beschouwt (zoals hijzelf), of als een recht in rem scripta (hier verwijst Larombière 
naar Zachariä). Ik acht het daarom zeer aannemelijk dat Larombière rechten in rem 
scriptae als zakelijke lasten beschouwt, zodat deze werken tegen opvolgers onder 
bijzondere titel. 

3.3.5 D e m o l o m b e 
241. Volgens Demolombe drukt art. 1122 Cc voor de erfgenamen het vermoeden 
uit dat de rechten en verplichtingen uit een contract niet hoogstpersoonlijk zijn en 
dat zij dus bij de dood van de erflater op de erfgenamen overgaan.567 Voor de recht
verkrijgenden, waarmee in zijn lezing art. 1122 Cc de opvolgers onder bijzondere 
titel zijn bedoeld, kan een dergelijke algemeen vermoeden van overgang niet 
worden aanvaard. Het dient in elk geval te worden beperkt tot rechten en verplich
tingen welke betrekking hebben op het goed dat de rechtverkrijgende van de con
tractant heeft verkregen.569 

Verplichtingen gaan volgens Demolombe niet op de rechtverkrijgenden over, 
tenzij het zakelijke lasten of verplichtingen in rem scriptae betreft. Demolombe verge
lijkt de laatstgenoemde verplichtingen met de accessoire rechten en geeft als voor
beeld dat een opvolgend koper als gevolg van een ontbindende voorwaarde indirect 
gedwongen kan zijn de koopprijs te voldoen die zijn rechtsvoorganger moest beta
len. Demolombe blijkt de verplichting in rem scripta zeer beperkt op te vatten, want 
de verplichting iemand te laten wandelen ziet hij - anders dan Zachariä - niet als een 
zodanige verplichting.370 

3.3.6 Laurent 
242. Laurent merkt bij zijn behandeling van art. 1122 Cc op dat de vraag van de 
overgang zich bij de rechtsopvolgers onder bijzondere titel altijd voordoet ten 
aanzien van rechten en verplichtingen met betrekking tot het goed dat op hen is 
overgegaan. Daarbij gelden volgens hem de volgende regels. Zakelijke lasten gaan 
met het goed over, omdat deze de eigendom van het goed beperken. Niet de rechts-

566. Larombière, Theorie et Pratique des Obligations (1862), bij art. 1122. 
567. Demolombe, Traité des Contrats, nr. 261 e.v. 
568. Demolombe, Traité des Contrats, nr. 274. 
569. Demolombe, Traité des Contrats, nr. 278 en 283. 
570. Demolombe, Traite des Contrats, nr. 283-285. 
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opvolger is aan de last gebonden; het goed zelf is eraan onderworpen.3 Niet-zake-
Hjke verplichtingen zijn niet overdraagbaar en gaan dus nooit over op de rechtsop
volger: het is de persoon van de debiteur die is verbonden.3 ~ Aan de hand van onder 
meer deze beginselen moet men in de opvatting van Laurent art. 1122 Cc uitleg
gen.573 Het rechtssysteem gaat bij hem aan de uitleg van de wet vooraf 

Laurent besteedt ook aandacht aan de figuur van de verplichting in rem scripta. 
Hij haalt daarbij alleen Demolombe aan, die - zoals in de vorige nummers bleek -
wat deze figuur betreft veel minder ver gaat dan Toullier en Zachariä. In de uitzon
dering die Demolombe maakt voor quasi-zakelijke lasten, ziet Laurent niets. Als 
werkelijk het goed zelf aan de last is onderworpen, is de last zakelijk, aldus Laurent. 
Het voorbeeld van de ontbindende voorwaarde dat Demolombe geeft, acht hij 
onjuist. Het is de ontbinding van de eerste koopovereenkomst die tot gevolg heeft 
dat de oorspronkelijke verkoper van de tweede koper kan revindiceren. De ontbin
ding zelf kan echter niet tegen de tweede, maar alleen tegen de eerste koper worden 
ingeroepen. De enige actie die de oorspronkelijke verkoper tegen de tweede koper 
heeft, is de revindicatie na de ontbinding.574 

Van belang bij dit alles is dat Laurent uitgaat van een open systeem van zakelijke 
rechten (en lasten).573 Het is daarom waarschijnlijk dat hij tot de zakelijke lasten 
rekent de verplichtingen die bij Toullier en Zachariä tegen een rechtsopvolger wer
ken omdat zij als het ware het goed verbinden en zonder medewerking van de 
rechtsopvolger kunnen worden uitgeoefend, zoals de verplichting iemand te laten 
wandelen. Hierop wijzen ook zijn woorden 'Une chose qui répond implique un droit 
reéV fb Door dit open systeem van zakelijke rechten heeft Laurent - wellicht evenals 
Larombière, zie hiervoor nr. 240 - aan de verplichtingen in rem scriptae geen behoef
te. Deze zijn bij hem opgenomen in het zakenrecht. 

3.3.7 O p z o o m e r 
243. Opzoomer geeft aan art. 1354 oud-BW een zeer beperkte uitleg: 'Niemand 
zoeke in dit artikel iets anders dan de bepaling, die tot het wezen van het erfregt 
behoort, dat namelijk alle regten en verpligtingen, dus ook die op overeenkomst 
gegrond zijn, tot de erfgenamen overgaan, ten ware zij van zuiver persoonlijken aard 
mogten zijn'.577 Hij vervolgt met de opmerking dat de formulering van het arti-

571. Laurent, Principes de Droit civil 16 (1887), nr. 13. 
572. Laurent, Principes de Droit civil 16 (1887), nr. 14. 
573. Laurent, Principes de Droit civil 16 (1887), nr. 15. 
574. Laurent, Principes de Droit civil 16 (1887), nr. 16 en 6 (1887), nr. 79. 
575. Laurent, Principes de Droit civil 6 (1887), nr. 84. 
576. Laurent, Principes de Droit civil 16 (1887), nr. 16. 
577. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek, aanteekening. Deel 3 (1852), p. 23. De tweede druk van dit 

werk uit 1857 bevat op de hier te behandelen punten geen wijzigingen; ik haal daarom verder 
slechts de eerste druk aan. In dezelfde zin is Opzoomers latere werk Het Burgerlijk Wetboek 
verklaard. Deel 6 (1891), p. 67. 
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kei onjuist is. Omdat zowel rechten als verplichtingen op de erfgenamen overgaan, 
had er moeten staan: 'Men wordt ondersteld de overeenkomst te hebben gesloten'. 

De overgang van contractuele verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzon
dere titel komt bij Opzoomer niet aan de orde bij zijn commentaar op art. 1354, 
maar bij zijn bespreking van de erfdienstbaarheden onder art. 721 oud-BW Op
zoomer wil deze overgang niet aanvaarden. Hij treedt op dit punt in discussie met 
Toullier. Diens argumenten: 1) de nemo plus-regel en 2) de analogie met de regel 
'koop breekt geen huur ' (zie hiervoor nr. 234), wijst Opzoomer van de hand. In de 
nemo plus-rege\ ligt volgens Opzoomer besloten dat een zaak niet op een ander kan 
overgaan zonder de zakelijke rechten die erop rusten, en eveneens dat een persoon 
niet op een andere persoon kan overgaan378 zonder zijn persoonlijke verplichtingen, 
maar volstrekt niet dat een zaak niet op een ander zou kunnen overgaan zonder 'die 
verbintenissen, die, ofschoon zij er het onderwerp van was, toch alleen op den 
persoon van haar eigenaar rustten'.579 De analogie met de regel 'koop breekt geen 
huur' acht Opzoomer onjuist, omdat 'een anomalie [...] niet tot analoge gevallen 
[mag] worden uitgebreid'.580 

In zijn vroege werk heeft Opzoomer getracht de bedoelde anomalie weg te 
nemen. Hij stelt bij zijn bespreking van art. 1612 oud-BW (thans: 7A:1612 BW) dat 
- nu de wetgever ten aanzien van de huurovereenkomst in dit artikel de overgang 
met de zaak heeft neergelegd - huur onder het Burgerlijk Wetboek een zakelijk 
recht is geworden.381 Maar - zo merkt hij even later op - indien men het over de 
inhoud van de wettelijke bepalingen maar eens is, is het hem vrij onverschillig of 
men huur als een zakelijk recht beschouwt, of als een persoonlijk recht dat in het 
'gewigtigste en meest wezenlijke punt de natuur van een zakelijk regt als bij uit
zondering heeft verkregen'.582 In zijn latere geschriften werkt Opzoomer deze genu
anceerde opvatting verder uit. Het persoonlijke karakter van de betrekking die uit de 
huurovereenkomst ontstaat, wil hij niet meer ontkennen. Krachtens art. 1612 is er 
echter bij het huurrecht wel 'une espèce de réalité'. De oudere Opzoomer neemt niet 
meer deel aan de woordenstrijd over het al dan niet zakelijke karakter van het huur
recht. Hij analyseert nauwkeurig de overeenkomsten en verschillen tussen het 
huurrecht en de zuiver persoonlijke en de zuiver zakelijke rechten.583 

De overgang van contractuele verplichtingen op opvolgers onder bijzondere titel 
is volgens Opzoomer dus slechts mogelijk indien de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, 

578. Deze formulering verwijst naar de uitdrukking dat de erfgenaam de persoon van de erflater 
voortzet. 

579. Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 3 (1871), p. 428 en (1876), p. 458; vergelijk in 
verband met art. 1612: Deel 8 (1892), p. 353-355 en Het Burgerlijke Wetboek, aanteekening. Deel 3 
(1852), p. 135-136. 

580. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek verklaard. Deel 3 (1876), p. 458-459. 
581. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek, aanteekening. Deel 3 (1852), p. 137-138. 
582. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek, aanteekening. Deel 3 (1852), p. 140. 
583. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek verklaard. Deel 8 (1892), p. 356-368 i.h.b. p. 366. 
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zoals in art. 1612. Art. 1354 beschouwt hij niet als een dergelijke bepaling; gebleken 
is reeds dat hij bij zijn behandeling van dit artikel over deze overgang niets opmerkt. 

244. Aan de jurisprudentie over de overgang van rechten en verplichtingen met 
goederen, die sinds 1841 tot ontwikkeling was gekomen, besteedt Opzoomer geen 
enkele aandacht. Bij art. 1354 laat hij de uitleg die in de jurisprudentie aan dit 
artikel is gegeven onvermeld. Ook zijn commentaar op dit punt bij art. 721 oud-BW 
is geheel op de tekst en het systeem van de wet gericht. Alleen met andere auteurs is 
hij bereid in discussie te treden. De toepassing van de nemo plus-regd in de recht
spraak komt niet aan de orde. Uit Opzoomers opmerkingen kan men overigens wel 
opmaken dat hij heersende leer van de overgang van verplichtingen zou hebben 
verworpen. De scheiding tussen het zakenrecht en het verbintenissenrecht wordt 
door hem streng bewaakt. 

3.3.8 Diephuis 
245. Volgens Diephuis had de inhoud van art. 1354 oud-BW beter een onderdeel 
van art. 1376 oud-BW kunnen vormen. De kracht die de overeenkomst tussen de 
handelende partijen heeft, gaat - behoudens de in art. 1354 genoemde uitzonderin
gen - immers over op de opvolgers van de partijen, juist omdat het hun opvolgers 
zijn en dus geen derden, aldus Diephuis, die art. 1354 in wezen overbodig vindt. In 
zijn opvatting moet men onder de bedoelde opvolgers zowel de erfgenamen reke
nen als de rechtsopvolgers onder bijzondere titel (rechtverkrijgenden). 

Hoewel art. 1354 alleen over de overgang van rechten spreekt, moet de bepaling 
volgens Diephuis ook worden toegepast op verplichtingen. Dit volgt uit de aard van 
de erfopvolging en van de overgang op rechtverkrijgenden. Diephuis verwijst voor 
deze opvatting - zoals uit het voorgaande (nr. 222-223 en 232) blijkt: ten onrechte -
naar Pothier, Duranton en Marcadé. In zijn Het Nederlandsch Burgerlijk Regt naar de 
volgorde van het Burgerlijk Wetboek verwijst hij voorts naar het arrest van het Hof van 
Holland in de zaak van de Leidse Schouwburg, welke verwijzing in zijn latere Het 
Nederlandsch Burgerlijk Regt584 is vervangen door een verwijzing naar het in nr. 250 
e.v. te bespreken arrest van de Hoge Raad van 24 april 1884.585 Uit deze verwijzin
gen kan men opmaken dat de leer van de overgang van contractuele verplichtingen 
met een goed Diephuis' instemming had. Niet blijkt dat hij daarbij enige beperking 
zou hebben willen aanbrengen, bijvoorbeeld tot verplichtingen tot een dulden of 
nalaten of zelfs tot zakelijke rechten en lasten. Men mag daarom aannemen dat 
volgens Diephuis alle rechten en verplichtingen die betrekking hebben op een goed 

584. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt naar de volgorde van het Burgerlijk Wetboek. Deel 6, 2e 
druk, nr. 560-563 en Het Nederlandsch Burgerlijk Regt. Deel 10, Groningen 1886, p. 446. Het 
Handboek voor het Nederlandsch Burgerlijk Regt van Diephuis uit 1862-1864 biedt geen nadere 
informatie; het is een soort uittreksel van de wet en van het commentaar in Het Nederlandsch 
Burgerlijk Regt naar de volgorde van het BW. 

585. W. 5031 (1884) (Tellinger/Nederlandsche Bouwmaatschappij). 
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met dat goed op de rechtsopvolger overgaan. Zijn leer stemt dan overeen met de 
heersende leer in de 19e-eeuwse jurisprudentie. Helemaal duidelijk is de mening 
van Diephuis overigens niet, want het is opmerkelijk dat hij aan de hand van een in 
zijn visie overbodige bepaling tot zulke vergaande consequenties komt. 

3.3.9 Conclusie 
246. In de 19e-eeuwse commentaren op de art. 1122 Cc en 1354 oud-BW zijn - in 
het bijzonder - twee constructies naar voren gebracht waarmee men, afgezien van 
de mogelijkheid van derdenbescherming, zou kunnen bereiken dat contractuele 
verplichtingen ook werken tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel. 

De eerste is de ontbindende voorwaarde. Indien in een titel van overdracht een 
ontbindende voorwaarde is opgenomen (bijvoorbeeld: als iemand in het overgedra
gen pand een bakkerij vestigt, is de overeenkomst ontbonden), werkt deze voor
waarde in zoverre door tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de verkrij
ger, dat zij door de terugwerkende kracht en de zakelijke werking van de ontbinding 
blootstaan aan de revindicatie van de vervreemder die de voorwaarde stelde. Laurent 
heeft evenwel terecht opgemerkt dat van derdenwerking van de ontbindende voor
waarde in wezen geen sprake is: de rechtsopvolger wordt niet getroffen door de 
ontbindingsactie, maar door de rechtsgevolgen die het causale stelsel aan het intre
den van de voorwaarde verbindt (zie ook nr. 214 e.V.). 

De tweede is de figuur van de verbintenis in rem scripta (of quasi-zakelijke last). 
Als de eigenaar van een goed met betrekking tot zijn goed een verplichting tot 
dulden of nalaten aanvaardt, beperkt deze verplichting het recht op dat goed, omdat 
zij direct op het goed rust. De rechtsopvolger onder bijzondere titel moet de hand
having van dergelijke verplichtingen tolereren, maar is zelf niet tot nakoming daar
van gehouden, aldus de voorstanders van deze figuur. 

De uitleg van art. 1354 die in de rechtspraak de heersende werd, en waardoor in 
beginsel alle met een goed verbonden verplichtingen (dus ook verplichtingen tot een 
doen) op de rechtsopvolger onder bijzondere titel overgingen, kreeg steun van 
Diephuis. Opzoomer, die zich niet verwaardigde aan de rechtspraak aandacht te 
besteden, bestreed deze impliciet met het principiële bezwaar dat uiteindelijk tot 
haar ondergang zou leiden. 

3.4 Art. 1354 oud-BW in de rechtspraak van de Hoge Raad 
247. In nr. 195-198 is gebleken dat de Hoge Raad zijn beslissing in de zaak van de 
Leidse schouwburg niet baseerde op de Franse voorloper van art. 1354 oud-BW, 
maar waarschijnlijk op de leer van de lex venditionis, of, meer in het algemeen, van de 
lex dicta (zie voor deze terminologie nr. 203). 

Ik wijs erop dat het groot verschil maakt of men de overgang op de ene dan wel 
op de andere grondslag baseert. Zoals in nr. 204 is gebleken, kan de leer van de lex 
venditionis of lex dicta namelijk alleen de overgang verklaren van verplichtingen of 
beperkingen die de vervreemder bij een (eerdere) overdracht van de eigendom van een 
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zaak aan de toenmalige verkrijger heeft opgelegd. Deze beperking heeft tot gevolg 
dat de publiciteit van het betrokken beding in de regel zal zijn verzekerd door 
vermelding ervan in de akte tot levering. Hetzelfde gold, zoals in nr. 217 e.v. bleek, 
voor de overgang van verplichtingen onder het oud-Hollandse recht. 

Op art. 1354 heeft de rechtspraak in de 19e eeuw evenwel, zoals in het navolgen
de nader zal blijken, de overgang gebaseerd van alle verplichtingen die een eigenaar, 
op enig moment dat hij eigenaar was, met betrekking tot zijn zaak op zich heeft 
genomen. Het kan daarbij gaan om verplichtingen uit een overeenkomst waarvan 
het niet voor de hand ligt dat een latere verkrijger deze zal kennen. 

248. Of de Hoge Raad de leer van de lex dicta of lex venditionis inderdaad ooit in 
zuivere vorm heeft willen toepassen, is trouwens onzeker. Een arrest van de Raad 
uit 1845, in de zaak Van Putten tegen de Staat,586 doet reeds twijfel over deze kwestie 
rijzen. De uitspraak betreft de vraag of rechten ten aanzien van een goed op de 
rechtsopvolgers overgaan. Daarover had de Hoge Raad zich in de zaak van de Leidse 
schouwburg niet kunnen uitspreken, omdat er geen cassatiemiddel aan deze over
gang was gewijd. 

B is eigenaar van twee korenmolens, een te Dirksland en een te Herkingen. In 1754 ver
koopt hij de molen te Herkingen aan de Staten van Holland en West-Vriesland onder het 
beding dat de molen gesloopt zal worden en dat er voor Herkingen in de toekomst geen 
andere molen zal mogen zijn dan die van Dirksland. De molen van Herkingen wordt 
inderdaad gesloopt en tot 1842 maalt slechts de molen van Dirksland. In dat jaar echter, 
brengt een zekere D, met de benodigde toestemming van de regering, onder Herkingen 
een korenmolen in werking. Van Putten, opvolgend eigenaar van de molen van Dirksland, 
spreekt de Staat (als opvolger van de Staten van Holland en West-Vriesland) aan tot schade
vergoeding wegens het schenden van het beding. 

De Hoge Raad overweegt 

'dat het boven omschreven beding als een pactum contractu! venditionis adjectum moet worden 
beschouwd, en als aangegaan ten behoeve van den korenmolen te Dirksland, tot vermeer
dering van het debiet en van de waarde van denzelven en dienvolgens als een reëel regt aan 
dien molen verbonden, en transmissibel aan ieder successor universalis of particulars van den 
eersten verkrijger van dat regt gevestigd op en verbonden aan zijn eigendom als een pactum 
tu rem constitutum'. 

De overgang van het recht als enige voor Herkingen te mogen malen met de molen 
van Dirksland neemt de Raad in zijn arrest van 1845 dus op vergelijkbare gronden 
aan als de overgang van de verplichting geen toneelvoorstellingen te geven in de 
zaak van de Leidse schouwburg. De Hoge Raad overweegt eerst dat het beding 
waardoor het recht is ontstaan als een pactum contractui venditionis adjectum moet 

586. HR 30 mei 1845, W. 610 (1845). 
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worden beschouwd. Vervolgens beslist hij dat het recht verbonden is aan de eigen
dom van de molen van Dirksland en daarom met deze molen op de verkrijgers 
overgaat. 

De zaak van de molen van Dirksland lijkt dus het spiegelbeeld van de zaak van 
de Leidse schouwburg. Maar dit is slechts schijn. Het beding geen toneelvoorstel
lingen te geven -was als lex venditionis of lex dicta bij de overdracht aan het overgedra
gen koffiehuis verbonden. Bij de overdracht van de molen van Herkingen was de 
molen van Dirksland echter in het geheel niet zakenrechtelij k betrokken. De koppe
ling tussen het recht en deze molen kan daarom niet door de zakenrechtelijke over
drachtshandeling als zodanig zijn ontstaan. De koppeling volgt hier niet uit de wijze 
van overdracht, maar uit de verknochtheid van het recht aan de molen. De Hoge 
Raad overweegt uitdrukkelijk dat het recht ten behoeve van de molen is bedongen 
en besluit op die grond tot de overgang. 

In dit licht hoeft de betiteling van het recht als 'reëel' of ah pactum in rem constitu
tum niet te betekenen dat de Hoge Raad het als een zelfstandig zakelijk recht ziet en 
daarmee impliciet de openheid van het systeem van zakelijke rechten aanneemt. 
Waarschijnlijker is dat deze woorden aanduiden dat het recht eerder aan de zaak dan 
aan de persoon gebonden is, dat het recht accessoir is. De Raad zou dan dezelfde 
terminologie gebruiken als Toullier (zie hiervoor nr. 233 e.v). 

De accessoriteit van het recht als enige te mogen malen is dus de reden voor de 
overgang. Toch is het opvallend dat de Hoge Raad het recht een 'reëel' karakter 
toekent. Hij sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij het arrest van 1841: zowel de 
overgang van rechten als die van verplichtingen berust op de gedachte dat het recht 
of de verplichting verbonden is aan of onderdeel is gaan uitmaken van het zakelijk 
recht waarmee het overgaat. 

De geschetste terminologische onduidelijkheid in het arrest van 1845 wijst op de 
mogelijkheid dat de Hoge Raad ook bij verplichtingen de leer van de lex dicta niet in 
zuivere vorm heeft willen toepassen. Hij zou de verknochtheid van de verplichting 
met de zaak in samenhang met het feit dat de verplichting door de eigenaar van de 
zaak was aangegaan voldoende hebben kunnen vinden om tot overgang te besluiten. 
De eis dat de verplichting bij een eerdere overdracht moet zijn opgelegd, zou de Hoge 
Raad dan niet hebben gesteld en het zou toeval zijn dat het beding in de zaak van de 
Leidse schouwburg een zuivere lex dicta betrof. 

Zekerheid over de rol die de leer van de lex dicta in de rechtspraak van de Hoge 
Raad heeft gespeeld, valt niet te verkrijgen, doordat de Raad de leer van de overgang 
in zijn latere rechtspraak is gaan baseren op art. 1354 oud-BW. Denkbaar is zelfs dat 
de voorloper van art. 1354, art. 1122 Cc, reeds in het Leidse schouwburgarrest 
impliciet aan de beslissing van de Hoge Raad ten grondslag lag. Tenslotte had 
mr. Wintgens zich als grondslag voor de vordering van de schouwburgeigenaren 
mede op deze bepaling beroepen. 
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249. Bij arrest van 21 mei 1847587 krijgt de Hoge Raad de vraag naar de uitleg van 
art. 1354 oud-BW voor het eerst voorgelegd. Het cassatiemiddel klaagt dat het hof 
de bepaling heeft geschonden door aan te nemen dat een mondelinge, niet in de 
registers ingeschreven overeenkomst niet geldt jegens opvolgers onder bijzondere 
titel in de eigendom van de zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft. Omdat 
het hof had aangenomen dat het bestaan van de overeenkomst niet was bewezen, 
kan de Hoge Raad aan de betekenis van art. 1354 voorbijgaan. 

De drie volgende uitspraken van de Hoge Raad over de overgang van rechten en 
verplichtingen bieden evenmin duidelijkheid over zijn interpretatie van art. 1354 
oud-BW In alle arresten gaat het om afspraken over financiële verplichtingen jegens 
een waterschap (in de eerste twee uitspraken bundergeld, in de derde sluisgeld). 

De eerste uitspraak, HR 5 mei 1865,588 waarin het gaat om de overgang van 
rechten uit een dading, is vooral van belang omdat advocaat-generaal Gregory in zijn 
conclusie opmerkt: 

'Ik zal niet onderzoeken, of de regtsbeginselen, welke in de art. 1376, 1351, 1352 en 1353 
B.W voorkomen, ook gelden onder het oud-Hollandsch regt, omdat buiten tegenspraak bij 
dat regt het beginsel werd gehuldigd, hetwelk in art. 1354 van ons B.W. is opgenomen, dat 
men namelijk verondersteld wordt bedongen te hebben voor zich zelven en voor zijne 
erfgenamen en regtverkrijgenden.' 

Opmerkelijk aan deze conclusie is dat Gregory uitgaat van continuïteit tussen het 
oud-Hollandse recht en art. 1354. Dat naar het oud-Hollandse recht voor de over
gang nodig was dat de rechten en verplichtingen in een akte van overdracht waren 
opgenomen (zie hiervoor nr. 217) en dat art. 1354 zodanig vormvereiste niet stelt, 
verliest hij geheel uit het oog. De Hoge Raad verwijst in zijn uitspraak niet naar 
art. 1354 en laat het oud-Hollands recht onbesproken. 

In de tweede uitspraak, HR 7 juni 1872,589 ging het om de overgang van een 
verplichting tot het betalen van bundergeld op opvolgende verkrijgers van grond in 
een polder. De Hoge Raad overweegt dat 

'in het algemeen alle overeenkomsten, die niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde 
of de goede zeden, bestaanbaar zijn en mitsdien de partijen, die ze gesloten hebben, en, 
voor zooveel de aard der zaak het medebrengt, hunne erfgenamen en regtverkrijgenden 
verbinden'. 

De overeenkomst over het bundergeld (uit 1702) is volgens de Hoge Raad niet in 
strijd met de wet onder welke zij is gesloten. Hij overweegt: 

587. W. 821 (1847). 
588. W. 2691 (1865). 
589. W. 3473 (1872). 
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'al mögt kunnen worden aangetoond, wat met is geschied, dat, volgens het Romeinsche 
regt, de regtverkrijgenden door zoodanige overeenkomst niet verbonden werden, daaruit 
nog in geenen deele zoude volgen, dat hetzelfde ook het geval was volgens het oud-Hol-
landsche regt; dat immers de natuurlijke gesteldheid der Hollandsche landerijen zoozeer de 
behoefte aan waterloozing en voortdurende onderlinge zamenwerking der collégien en 
eigenaren daartoe medebragt, dat het geheel onaannemelijk is en in strijd met hetgeen 
veelal gebeurde, dat aan die behoeften geheel beantwoordende overeenkomsten als krachte
loos zouden zijn beschouwd, op grond van een slechts subsidiair geldend, onder geheel 
verschillende toestanden van de grond ontstaan, regt'. 

O n d e r ' regtverkr i jgenden ' verstaat de H o g e Raad in deze ui tspraak impliciet ook de 

rechtsopvolgers o n d e r b i jzondere titel. 

D e d e r d e ui tspraak heeft be t rekk ing op een bij ove reenkoms t van 1777 ver leen

de vr i jdom van sluisgeld. H e t beheer van de sluis is nad ien op een waterschap 

overgegaan, en dat wil de vr i jdom niet respecteren. D e H o g e Raad overweegt in zijn 

arrest van 24 j a n u a r i 1879590 dat he t h o f heeft vastgesteld dat he t waterschap ten 

opzichte van de sluis de plaats heeft i n g e n o m e n van de voormal ige beheerders en 

dat he t h o f dus he t waterschap , wat betreft he t contract in geschil , als rechtverkr i j 

gende heeft b e s c h o u w d . O o k naar pub l iek recht kan m e n ' rechtverkr i jgende ' zijn, 

zo m e r k t de H o g e Raad op . Hi j overweegt vervolgens dat he t waterschap volgens de 

toepasselijke wa te r schaps reg lementen de privaatrechteli jke ove reenkoms ten moe t 

u i tvoeren waarbij rech ten of v r i j d o m m e n zijn verzekerd, he tgeen bovend i en reeds 

volgt ui t art. 1354. U i t deze laatste o p m e r k i n g , hoewel ten overvloede gegeven, kan 

m e n afleiden dat art. 1354 volgens de H o g e Raad m e d e zag op de overgang van 

verpl icht ingen. 

250. In een arrest van 26 n o v e m b e r 1880391 legt de H o g e Raad zijn interpretat ie van 

art. 1354 o u d - B W ui tdrukkel i jk neer. 

Hiskes vordert van Degenhart uitvoering van werken op zijn grond, welke Degenhart met 
de vorige eigenaar van de grond was overeengekomen te vervaardigen. Rechtbank en hof 
wijzen de vordering toe. Degenhart meent dat Hiskes hem niet als eigenaar had mogen 
aanspreken, doch slechts als mede-contractant of als rechtverkrijgende. 

D e H o g e Raad overweegt: 

'dat art. 1354 B.W., waarop het in deze meer bepaald aankomt, blijkens de algemeenheid 
der uitdrukking, onder "regtverkrijgenden" ook verstaat hen die dat zijn onder een bijzon
deren titel, dat wel niet elke persoonlijke verbindtenis van den voorganger in den eigendom 
van eenig bijzonder stuk goed op den verkrijger onder bijzonderen titel overgaat, doch dat 
dit moet geacht worden wel het geval te zijn waar die, gelijk is uitgemaakt, met den eige-

590. W. 4341 (1879). Het bestreden arrest is Hof Leeuwarden 17 april 1878, W. 4232 (1878). 
591. W. 4584 (1881). 
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naar als zoodanig gesloten, betreft de zaak in den eigendom waarvan de nieuwe verkrijger is 

opgevolgd'. 

Hoewel het in dit arrest alleen over de overgang van een recht ging, is deze overwe
ging daartoe niet beperkt. Verbintenissen, dus rechten én verplichtingen, die op de 
zaak betrekking hebben, gaan krachtens art. 1354 op de verkrijger over, zo leert de 
Hoge Raad. 

Ten slotte neemt de Hoge Raad in 1884 in het arrest Tellmger/Nederlandsche 
Bouwmaatschappij iedere twijfel weg die over zijn uitleg van art. 1354 nog zou 
kunnen bestaan. 

De Nederlandsche Bouwmaatschappij verkoopt aan Van Halmael een stuk grond onder het 
beding dat de koper en zijn opvolgers in de eigendom daarop binnen twee jaar 'burger of 
beter soort woonhuizen' met tuin zullen bouwen en geen 'arbeiders-woningen' of 'fabrie
ken'. Indien na twee jaar niet aan deze verplichting zal zijn voldaan, moet de grond om met 
aan de Bouwmaatschappij worden teruggeleverd. Van Halmael verkoopt de grond aan De 
Bruijn, met het beding dat deze alle verbintenissen van de vorige eigenaren zal nakomen. 
De Bruijn verkoopt de grond vervolgens aan Tellinger 'met alle heerschende en lijdende 
erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen als het omschreven erf heeft of de oude 
eigendomsbewijzen (...) mochten meebrengen, waaraan ten deze wordt gerefereerd'. 

Nadat sinds de eerste verkoop twee jaar zijn verstreken zonder dat enige burgerwoning 
met tuin is gebouwd, vordert de Bouwmaatschappij teruglevering om niet van de grond 
door Tellingen 

De Rechtbank Amsterdam wijst de vordering af. In haar vonnis van 18 april 18823 

verwerpt zij de heersende leer omtrent art. 1354 oud-BW. Zij beslist dat er geen zakelijk 
recht is gevestigd en dat een persoonlijke verbintenis niet op een opvolger onder bijzondere 
titel overgaat. 

Het hof te Amsterdam vernietigt op 15 juni 1883593 deze uitspraak. Het hof meent 
dat Tellinger door de verwijzing in de koopakte De Bruijn - Tellinger naar de oude 
eigendomsbewijzen waarin het beding, dat ook te vinden is in de openbare registers, 
beschreven staat, voldoende op het bestaan van de verplichting is gewezen. Er is 
geen zakelijk recht gevestigd, maar de persoonlijke verbintenis gaat volgens de tekst 
van de overeenkomst en art. 1354 oud-BW over op de opvolgers onder algemene of 
bijzondere titel, 

'die door hun verkrijgen van den titel hunner voorgangers niet meer of ander recht dan 
dezen kunnen verwerven'. 

In zijn cassat iemiddel voer t mr . W T h o r b e c k e n a m e n s Tellinger aan dat (onder 

andere) de art. 1376 en 1354 o u d - B W zijn geschonden . U i t de conclus ie van A - G 

592. PvJ Bijblad 22* (1882). 
593. W. 4988 (1884). 
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Smits3 4 blijkt dat volgens Thorbecke de 'regtverkrijgenden' in art. 1354 de opvol
gers onder bijzondere titel in het contract zijn. In geen geval gaan volgens het 
artikel verplichtingen op de opvolgers onder bijzondere titel over. 

Smits concludeert tot verwerping van het middel. Hij verwijst naar de arresten 
van de Hoge Raad van 28 januari 1841, 5 mei 1865, 7 juni 1872,595 24 januari 1879 
en 26 november 1880, die alle hiervoor zijn besproken, en vat de in deze arresten 
neergelegde leer van de Hoge Raad samen met de hiervoor in nr. 250 aangehaalde 
overweging van de Hoge Raad uit zijn arrest van 1880. Uit het gebruik van het 
woord 'verbintenis' in dat arrest blijkt volgens Smits dat de Hoge Raad zowel de 
actieve als de passieve overgang wil aannemen. In zijn arresten van 1841 en 1872 
heeft de Hoge Raad de passieve overgang ook aanvaard, aldus Smits. 

Bij deze weergave van de rechtspraak van de Hoge Raad laat Smits het niet. Ook 
de juistheid van de leer van de Hoge Raad wordt door hem onderzocht. Uit Pothier 
leidt Smits af dat onder 'regtverkrijgenden' in art. 1354 de opvolgers onder bijzon
dere titel moeten worden verstaan en niet de cessionarissen. Volgens Toullier en 
Jhering gold het aldus in het artikel uitgedrukte beginsel ook voor het Romeinse 
recht, maar al zou dat anders zijn, dan zouden de maatschappelijke behoeften de 
afwijking van dat recht noodzakelijk hebben kunnen maken, aldus Smits. 

Dat met 'bedongen' in art. 1354 'contracteren' wordt bedoeld, leidt Smits af uit 
het gebruik van het woord 'bedingen' in het wetboek in het algemeen en uit de 
nevenschikking van 'erfgenamen' en 'regtverkrijgenden' in het artikel. Op erfgena
men gaan immers zowel rechten als verplichtingen over, en men kan het woord 
'bedongen' voor hen niet anders lezen dan voor de rechtverkrijgenden. 

Het beroep tegen de leer van de Hoge Raad op de vrijheid van de grond in 
verband met de beperking die aan het vestigen van erfdienstbaarheden is gesteld, 
acht Smits niet sterk. Door het volgen van de omweg van de ontbindende voorwaar
de zou immers hetzelfde effect te bereiken zijn. 

251. De Hoge Raad beslist bij arrest van 24 april 1884596 geheel volgens de opvatting 
van de advocaat-generaal. Onder 'bedongen' in art. 1354 moet 'contracteren' en dus 
ook het aangaan van verplichtingen worden verstaan. Dit blijkt 1) uit het gebruik 
van het woord 'bedingen' in de wet, 2) uit het feit dat de overgang van een uit een 
wederkerige overeenkomst spruitende verbintenis niet aan andere wetten onderwor
pen kan zijn dan de overgang van een uit zodanige overeenkomst spruitende vorde
ring en 3) uit de nevenschikking van 'regtverkrijgenden' en 'erfgenamen', op welke 
laatsten zowel rechten als verplichtingen overgaan. 

'Rechthebbende' [=regtverkrijgende] in de zin van art. 1354 is volgens de Hoge 
Raad niet alleen de cessionaris, daar het artikel dan naast art. 668 oud-BW (dat de 

594. Gepubliceerd in W. 5031 (1884) en VDH B XLDC (1885), p. 360. 
595. Door hem eerst abusievelijk aangehaald als 9 juni 1872. 
596. W. 5031 (1884). 
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cessie regelde) geheel overbodig zou zijn, maar ook degene die zijn recht op het 
goed aan de oorspronkelijke contractant ontleent, 

'welk recht door dezen niet anders kan worden overgedragen dan het is en dus met de 
beperkingen en onder de voorwaarden, waarmede hij zelf het recht heeft verkregen, omdat 
niemand aan een ander meer recht kan overdragen, dan hij zelf heeft, en dientengevolge 
hij, die slechts een voorwaardelijk recht heeft, geen volledig recht kan overdragen'. 

Nu van voorwaarden in technische zin in het arrest geen sprake is, moet daaronder 
in deze overweging 'contractvoorwaarden' worden gelezen. 

252. Opvallend is dat de Hoge Raad verwijst naar de nemo plus-rege\, terwijl zijn 
redenering geheel op de verkrijging van de eigendom onder bepaalde (contracts)-
voorwaarden is gegrond. De beslissing sluit daardoor naadloos aan bij het op de leer 
van de lex dicta of lex venditionis gebaseerde arrest van 1841, hetgeen steun biedt aan 
de gedachte dat de Hoge Raad tussen deze leer en art. 1354 geen verschil heeft 
gemaakt. Ook A-G Smits ziet één lijn in de verschillende arresten. Verbintenissen 
die niet uit een titel van overdracht volgen, zouden krachtens de redenering van de 
Hoge Raad dan op opvolgers onder bijzondere titel niet kunnen overgaan. 

In deze zin mag men de beslissing echter niet opvatten. Als men aan het arrest 
van 1884 bovenstaande conclusie zou verbinden, zou het een breuk betekenen met 
de jurisprudentie tussen 1841 en 1884, terwijl niets erop wijst dat een dergelijke 
breuk door de Hoge Raad is bedoeld. De conclusie van A-G Smits wijst zelfs op het 
tegendeel. In de arresten van 1865, 1872, 1879 en 1880 ging het niet om bij een eerdere 
overdracht overeengekomen rechten of verplichtingen en toch nam de Hoge Raad de 
overgang aan. Van belang zijn daarbij vooral de arresten van 1872 en 1879, omdat 
deze gaan over verplichtingen. In het arrest van 1879 neemt de Hoge Raad de over
gang daarvan, in een overweging ten overvloede, uitdrukkelijk aan p grond van 
art. 1354. Mijn slotsom is dus dat alle rechten en verplichtingen die betrekking 
hebben op een zaak en die door een vorige eigenaar zijn overeengekomen, volgens 
de jurisprudentie van de Hoge Raad van voor 1905 met die zaak mee overgaan, en 
niet uitsluitend rechten en verplichtingen die bij een overdracht van de zaak zijn 
overeengekomen. Onder de voorwaarden waaronder de eigendom wordt verkregen 
uit het arrest van 1884 moeten ook de contractvoorwaarden worden begrepen uit 
door een vorige eigenaar met een ander dan zijn rechtsvoorganger aangegane con
tracten. In het licht van het beroep van de Hoge Raad op de nemo plus-regel betekent 
dit dat alle door een eigenaar ten aanzien van een zaak aangegane verbintenissen de 
eigendom van die zaak beperken en niet slechts verbintenissen uit een lex dicta of lex 
venditionis. De leer van de lex dicta is door de Hoge Raad na het arrest van 1841 niet 
in strikte zin gevolgd. 
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253. D e lagere rechtspraak heeft zich v o o r de overgang van cont rac tue le rech ten en 

verpl icht ingen op rechtsopvolgers o n d e r b i jzondere titel steeds op art. 1354 o u d - B W 

gebaseerd. D e leer van de lex dicta is in de lagere rechtspraak n i m m e r gevolgd. 

De Rechtbank Utrecht oordeelde in een vonnis van 9 februari 1844597 dat art. 1354 mede 
zag op de overgang van verplichtingen (in casu de afspraak in een huis het tappersbedryf 
niet uit te oefenen). Omdat de rechtsopvolger in dit geval een erfgenaam was, is niet zeker 
of de rechtbank ook tot de overgang op een rechtsopvolger onder bijzondere titel zou 
hebben besloten. 

De eerste gepubliceerde Nederlandse uitspraak waarin art. 1354 uitdrukkelijk als grond 
voor de opvolging van verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel staat ver
meld, is Rb. Haarlem 14 februari 1854.598 Het ging in deze zaak om een erfpachtverhou
ding, zodat het artikel eigenlijk niet aan de orde behoefde te komen. In een overweging ten 
overvloede merkte de rechtbank evenwel op dat elk der opvolgende kopers van een stuk 
grond volgens de in art. 1354 uitgedrukte rechtsleer is verbonden tot hetzelfde als zijn 
auteur. Dat zou zelfs zo zijn als het beding niet, zoals in casu, steeds in de opvolgende 
contracten was opgenomen; de gebondenheid volgt reeds uit de kracht van het oorspron
kelijke beding. Deze motivering is zo algemeen, dat daaruit de overgang van alle ver
plichtingen op opvolgende verkrijgers lijkt te volgen. 

Niet alleen aan obligatoire overeenkomsten waren rechtsopvolgers volgens de lagere 
rechtspraak gebonden. De Rechtbank Maastricht besliste op 2 april 1861599 dat een dading 
getroffen tussen de eigenaren van twee landgoederen ook hun rechtsopvolgers onder 
bijzondere titel in de eigendom verbindt. De rechtbank noemt art. 1354 niet expliciet, maar 
haar uitgangspunt 'dat overeenkomsten tot wet verstrekken niet slechts voor de contrac
terende partijen, maar ook voor hunne opvolgers' is een duidelijke verwijzing naar de tekst 
van het artikel. 

De Rechtbank Winschoten overwoog bij vonnis van 7 februari 1872600 dat als hoofdre
gel geldt dat overeenkomsten alleen van kracht zijn tussen de handelende partijen, maar dat 
de wetgever voor de erfgenamen en de opvolgers onder bijzondere titel uitdrukkelijk een 
uitzondering heeft gemaakt, terwijl deze uitzondering bovendien uit de aard der zaak volgt. 
Nu het beding in kwestie nauw aan de grond verbonden was, ging het naar het oordeel van 
de rechtbank als accessoir stilzwijgend met de eigendom van de grond over. De stellingvan 
de gedaagde partij dat onderscheid moet worden gemaakt tussen persoonlijke en zakelijke 
rechten en dat de rechtverkrijgende alleen opvolgt in de laatste, berust volgens de rechtbank 
op een willekeurige onderscheiding die door de wet zelf niet wordt gemaakt. Volgens de 
wet is alleen van belang of het beding met de zaak zelf in een nauw verband staat of niet. 
Of het recht zakelijk of persoonlijk van aard is, is niet van belang. Omdat de overwegingen 
van de rechtbank geheel zijn toegespitst op de overgang van rechten, is het gevaarlijk het 
vonnis uit te breiden tot de overgang van verplichtingen. 

Over een geval van zowel actieve als passieve overgang kreeg eerst de Rechtbank Sneek 
te beslissen bij vonnis van 22 oktober 1874601 en vervolgens het Hof Leeuwarden bij arrest 

597. W. 485 (1844). 
598. W. 1532 (1854). 
599. W. 2303 (1861). 
600. 117.3517(1872). 
601. W. 4022 (1876). 
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van 3 april 1876.602 De rechtbank besliste dat de huidige eigenaren aan de overeenkomst 
waren gebonden op grond van de art. 1353 en 1354 oud-BW. Zij overwoog daarbij dat de 
partijen de oorspronkelijke overeenkomst bij hun titels van aankomst hadden erkend. Ook 
het hof nam aan dat de contractuele rechten en plichten op de huidige grondeigenaren 
waren overgegaan. Het verwees hiervoor, zonder nadere motivering, naar art. 1354. Uit die 
bepaling volgt in de opvatting van het hof dus de overgang van rechten op de opvolger 
onder bijzondere titel. Ten aanzien van de overgang van verplichtingen is het arrest even
wel niet geheel duidelijk, omdat uit de feiten valt af te leiden dat sprake was van opvolging 
onder algemene titel. 

4 D e verwerping van de leer van de overgang 

4.1 Inleiding 

254. Rond 1880 begint de lagere rechtspraak de leer van de overgang af te wijzen. 

Ook in de literatuur klinken stemmen tegen deze leer.603 De Hoge Raad bevestigt in 

zijn arrest van 24 april 1884604 (Tellmger/Nederlandsche Bouwmaatschappij) zijn 

interpretatie van art. 1354 oud-BW evenwel in duidelijke bewoordingen (§ 4.2). Er 

volgt tussen 1884 en 1905 een periode waarin de lagere rechtspraak duidelijk met 

art. 1354 worstelt (§ 4.3). Ongetwijfeld mede geïnspireerd door een uiterst kritische 

beschouwing van zijn raadsheer P.R. Feith in 1897,6(b gaat de Hoge Raad in 1905 

uiteindelijk om (§ 4.4). 

4.2 Een tegenstroom in de lagere rechtspraak 

255. Een impliciete afwijzing van de mogelijkheid van de overgang van niet-zakelij-

ke verplichtingen kan men lezen in Rb. Amsterdam 6 september 1876.606 Het ging 

in deze zaak om de werking tegen een opvolgend koper van een beding in veiling-

voorwaarden bij een eerdere verkoop dat een riool open zou moeten blijven. De 

rechtbank nam een erfdienstbaarheid door bestemming aan en overwoog: 

'dat het derhalve onverschillig is, dat de ged., die niet bij de bedoelde veiling maar eerst 
later van den toenmaligen kooper S. zijne perceelen gekocht heeft, aan die conditièn 
vreemd is gebleven, omdat het hier niet geldt de uitvoering eener overeenkomst, die alleen 
voor partijen verbindende kracht heeft [mijn cursivering, EdP], maar de uitoefening eener 
erfdienstbaarheid die, een zakelijk recht uitmakende, ook door derden geëerbiedigd be
hoort te worden'. 

602. W. 4019 (1876). 
603. Zo Philips, Het overgaan van verbintenissen (diss. 1882); Beekhuis, Het beding in zeker perceel een 

bepaald bedrijf niet uit te oefenen (diss. 1884) en Everts, Worden door een aan een koopcontract 
toegevoegd beding, zelfs wanneer dit geen zakelijk recht betreft, ook latere koopers gebon
den? (1884). 

604. W. 5031 (1884). 
605. Eene oude vraag. Beteekenis van art. 1354 B.W. (1897). 
606. 1^.4065(1877). 
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Interessant is dat RR. Feith, die later de leer van de overgang fel zou bestr i jden, deel 
u i tmaakte van de k a m e r die dit vonn i s wees . 

256. E e n afwijzing van de h e e r s e n d e leer van de overgang lijkt o o k R b U t r e c h t 5 
april 1882.607 

Sturkeboom heeft in 1863 aan Van Eijck een stuk grond verkocht met het beding dat de 
koper niet meer gebouwen op de grond zou mogen neerzetten dan er bij de verkoop 
stonden. In 1878 verkoopt Van Eijck de grond aan Hensbroek, met een beding met dezelf
de inhoud voor Hensbroek en zijn opvolgers. Sturkeboom spreekt Hensbroek aan wegens 
schending van de verplichting niet meer te bouwen. 

D e rech tbank overwoog: 

'dat door deze koopvoorwaarde [uit 1863] op het gekochte geene erfdienstbaarheid werd 
gevestigd, vermits hier geen sprake is van een last, die op een erf werd gelegd tot gebruiken 
ten nutte van een ander erf, aan den verkooper in eigendom verblijvende, maar hieruit voor 
den kooper van Eijck slechts eene persoonlijke verbindtenis voortsproot; dat daarbij van 
zijne opvolgers in den eigendom zelfs met gesproken wordt, maar uitsluitend de kooper 
zelf zich verbond op het gekochte geen nieuwe gebouwen daar te stellen ofte doen daar-
stellen; dat door die voorwaarde een persoonlijken regtsband werd gevestigd tusschen den 
eischer en den kooper van Eijck en de eischer daaraan dus ook alléén rechten tegen gemel-
den van Eijck, maar met tegen den ged., die bij die overeenkomst geen partij was, kan 
ontlenen; dat het nu zeker waar is dat van Eijck aan den ged. geene meerdere regten op 
dien grond heeft kunnen overdragen dan hij zelf bezat, maar uit het hierboven overwogene 
volgt dat de verplichting om niet te bouwen slechts was een persoonlijk obhgo van van 
Eijck en niet een last, die aan den grond kleefde, zoodat diens zakelijk recht van eigendom 
daardoor met was beperkt en de ged., alléén in den eigendom van van Eijck tredende, daar
door ook geenszins kon zijn verbonden'. 

O o k bij de tweede ve rkoop was volgens de r ech tbank geen erfdienstbaarheid geves
tigd, zodat: 

'hieruit dus ook al weder tusschen den ged. en gemelden van Eijck een persoonlijke ver
bindtenis ontstond, waaraan de eischer, als daarbij geen partij geweest zijnde, geene regten 
kon ontkenen' . 

N u zou m e n n o g k u n n e n v o l h o u d e n dat de beslissing van de r ech tbank anders zou 

zijn uitgevallen indien bij de eerste o v e r e e n k o m s t we l u i td rukke l i jk o o k de 

rechtsopvolgers wa ren g e n o e m d . D e o p m e r k i n g van de r ech tbank op dit p u n t lijkt 

mij echter eerder een extra a r g u m e n t voor de afwijzing van de vo rde r ing dan een 

aanwijzing dat de r ech tbank bij het g e n o e m d zijn van de rechtsopvolgers anders zou 

607. 1^.4814(1882). 
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hebben besloten. Vat men de beslissing in deze zin op, gelijk ook Everts608 doet, dan 
verwerpt zij de heersende leer van de overgang. 

Frappant is dat de verplichting niet te bouwen in de tweede koopovereenkomst 
als het ware werd doorgegeven. Toch kon Sturkeboom aan deze overeenkomst geen 
rechten ontlenen, omdat hij bij deze overeenkomst geen partij was. Van een ketting-
beding ten behoeve van Sturkeboom was geen sprake omdat in de tweede 
koopovereenkomst de verplichting niet te bouwen met (mede) ten behoeve van 
Sturkeboom was geformuleerd. De rechtbank had anders wellicht een derdenbeding 
kunnen aannemen. N u zou Sturkeboom Hensbroek alleen via Van Eijck hebben 
kunnen bereiken; of dat gebeurd is, is mij niet bekend. 

257. De Rechtbank Amsterdam verwierp in haar al genoemde vonnis van 18 april 
1882,609 in de zaak van de Nederlandsche Bouwmaatschappij tegen Tellmger, de 
overgang van een persoonlijke verbintenis met een zaak in principiële bewoordin
gen: 

'O., dat de stelling, dat afgescheiden van elk bij de wet erkend zakelijk recht, een personeele 
verbintenis inhaerent aan de zaak, waaromtrent is geconvenieerd, met die zaak op eiken 
lateren verkrijger overgaat, als algemeene regel geen steun vindt in eenige wetsbepaling, en 
als niet in overeenstemming met beginselen van het Nederlandsch burgerlijk recht, in het 
algemeen niet als juist kan worden erkend; Dat daartegen obsteert de regel, dat overeen
komsten alléén van kracht zijn tusschen de handelende partijen en aan derden noch voor
deel, noch nadeel kunnen aanbrengen dan alleen in het geval (hier niet aanwezig) voorzien 
in art. 1353 van het Burg.Wetb.; O., dat, indien art. 1354 van het Burg.Wetb. ook toepasse
lijk is op hem, die onder een bijzonderen titel, met betrekking tot een bepaalde zaak den 
oorspronkelijke contractant opvolgt, zulks met het oog op de zooeven vermelde bepaling 
van art. 1376 van het Burg.Wetb. alléén kan gelden ten aanzien van zakelijke rechten of 
daartegen overstaande lasten bij de wet erkend en geregeld, waarvan echter in casu, gelijk 
reeds boven is overwogen, geen sprake is;' 

Volgens de rechtbank kunnen partijen afspreken wat zij willen, mits hun afspraak 
niet in strijd komt met wetten die betrekking hebben op de openbare orde of de 
goede zeden, maar daaruit volgt niet dat 

'met bindende kracht tegenover derden rechten kunnen worden gestipuleerd, die, wat hun 
werking en gevolgen betreft, met bij de wet erkende zakelijke rechten zouden gelijkstaan'. 

De rechtbank gaf voor haar oordeel twee argumenten: 1) de eigenaardigheid van de 
zakelijke rechten, welke alleen krachtens de wet kunnen ontstaan; 2) de uiterst 
beperkte invloed die de wet aan overeenkomsten op rechten van derden toekent; 

608. Worden door een aan een koopcontract toegevoegd beding, zelfs wanneer dit geen zakelijk 
recht betreft, ook latere koopers gebonden? (1884), p. 517. 

609. PvJ Bijblad 22* (1882). 
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bepalingen die een overeenkomst werking tegen derden verlenen, zoals art. 1612 
oud-BW lenen zich daarom niet voor analoge toepassing, maar bevestigen als 
uitzondering juist de regel. Als argument ten overvloede noemde de rechtbank dat 
het systeem van eiseres zou meebrengen dat de verkrijger gebonden zou zijn aan 
hem onbekende bedingen omdat er voor persoonlijke bedingen geen wettelijk mid
del van bekendmaking is. 

Zoals in nr. 250-251 reeds bleek, vernietigde Hof Amsterdam610 het vonnis van 
de Rechtbank Amsterdam en besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 24 april 
1884 dat uit art. 1354 oud-BW de overgang van verbintenissen op opvolgers onder 
bijzondere titel volgt. 

4.3 Afwijzende uitspraken in de periode 1884-1905 
258. Acht jaar na 1884 werd de leer van de overgang van persoonlijke verplichtingen 
door de Rechtbank Almelo, in haar vonnis van 3 februari 1892,612 weer verworpen. 

Kan komt bij dading met zijn buurman Muller onder meer overeen dat hij een deur op het 
erf van Muller zal mogen gebruiken. Muller draagt zijn erf over aan de v.o.f. Cohen 'met 
alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, rechten en lasten'. Cohen sluit de deur af 
en Kan spreekt hem aan tot nakoming van de overeenkomst van dading. 

De rechtbank overwoog: 

'dat er ten deze geen sprake kan zijn van een recht van erfdienstbaarheid of van eenig ander 
zakelijk recht, doch uit de bedoelde overeenkomst slechts eene persoonlijke verbintenis is 
ontstaan, welke niet enkel door de overdracht der perceelen, doch slechts ingevolge eene 
daarbij uitdrukkelijk gemaakte bepaling, op ged., als opvolgende eigenares, kan overgaan'. 

Persoonlijke verplichtingen gaan volgens de rechtbank dus slechts over indien zij 
door de rechtsopvolger uitdrukkelijk worden overgenomen. De algemene clausule, 
die in vrijwel elke overdrachtsakte voorkomt, dat de koper het gekochte met alle 
lusten en lasten aanvaardt, was voor de overgang blijkbaar onvoldoende. 

De beperkte strekking van de genoemde clausule blijkt ook uit Rb. Groningen 
16 februari 1894 waarm het ging om de vraag of een verkoper van stukken grond 
aan de koper de voorwaarden kan tegenwerpen waarop hij deze grond zelf had 
gekocht. De rechtbank overwoog 

'dat onder "lusten en lasten" moeten worden verstaan die voordeden en nadeelen, welke 
blijkens de openbare registers, op het goed rusten, of uit de akte zelf blijken of zoo alge
meen bekend zijn dat de kooper geacht moet worden ze te kennen, doch daaronder niet 

610. Hof Amsterdam 15 juni 1883, W. 4988 (1884). 
611. H/. 5031 (1884). 
612. W. 6308 (1893). 
613. W. 6537 (1894). 
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kunnen gebracht worden de voorwaarden waarop de verkooper het goed van zijnen ver-

kooper heeft gekocht; 
O. dat zelfs als die voorwaarden daaronder vielen de ged. zou moeten hebben aange

toond, dat hij die voorwaarden aan den kooper had medegedeeld en ze op zijne beurt tot 
voorwaarden van den koop en verkoop had gesteld'. 

259. De verhouding tussen de overgang van persoonlijke verplichtingen en het stel
sel van de zakelijke rechten ligt in een aantal uitspraken ten grondslag aan de afwij
zing van de overgang. Het hof te Leeuwarden besliste op 14 november 18946'4 dat 
een bij mondelinge overeenkomst verleend recht van gang, leiding en kruipad niet 
vatbaar is voor overgang, omdat het eigenlijk een onzichtbare, niet-voortdurende 
erfdienstbaarheid is, welke volgens de wet niet bij mondelinge overeenkomst aan 
een goed verbonden kan worden en daarmee kan overgaan. In deze zaak ging het 
om de actieve overgang, maar het argument geldt evenzeer voor de passieve over
gang. Of het recht tussen de oorspronkelijke partijen wel geldig is ontstaan, kan uit 
de uitspraak niet worden opgemaakt.613 

260. Een bijzondere uitspraak is Rb. Dordrecht 20 april 1895.616 

Van Warendorp verkoopt aan iemand met de opmerkelijke naam Sint Nicolaas een huis 
onder het beding dat de koper het recht van uit- en overpad zal hebben over een naastlig
gend perceel, dat Van warendorp behield. De opvolgers onder algemene titel van Van 
warendorp verkopen het naastliggende perceel later aan waardenburg. Deze plaatst een 
schutting welke het overpad belemmert en Van der Linden, de opvolger onder algemene 
titel van Sint Nicolaas, spreekt waardenburg aan. 

De rechtbank overwoog: 

'dat, wil men de nakoming eener verbintenis vorderen, hetgeen na de litis contestatie van 
partijen toch eigenlijk van den ged. blijkt gevraagd te worden in het algemeen moet worden 
aangetoond, dat degeen van wien men de nakoming eischt, of zijne rechtsvoorgangers zich 
verbonden heeft en al moge het nu waar zijn dat verbintenissen omtrent rechten op onroe
rend goed op den kooper van dat goed overgaan, het toch zeker een vereischte is, wil men 
den eigenaar van het bezwaard perceel tot nakoming eener dergelijke overeenkomst nood
zaken, dat althans bij den eersten eigendomsovergang daarvan van dengeen die het goed 
belastte, in den titel van aankomst van dien last melding moet worden gemaakt'. 

Een bewuste toepassing van de zuivere leer van de lex dicta mag men in deze uit
spraak zeker niet lezen. Waarschijnlijk is het eerder het bekendheidsargument dat de 
rechtbank tot haar beslissing bracht. Toch is het opmerkelijk dat volgens de recht-

614. W. 6595 (1895). 
615. Deze geldigheid werd aangenomen in Rb. Amsterdam 6 juni 1891, W. 6099 (1891). 
616. W. 6675 (1895); ook aangehaald als 24 april 1895. 
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bank alleen in een titel van aankomst vermelde bedingen tegen de latere verkrijgers 
werken. 

In hoger beroep achtte ook Hof's-Gravenhage het geding uitdrukkelijk beperkt 
tot de nakoming van een verbintenis. Bij arrest van 15 juni 1896617 besliste het hof 
dat uit art. 1354 de overgang van verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzonde
re titel volgt, maar dat dit alleen geldt voor zuiver persoonlijke verbintenissen en 
niet voor een zakelijk recht dat slechts op de bij de wet voorgeschreven wijze kan 
worden gevestigd. Bovendien zou - onafhankelijk daarvan - in ieder geval moeten 
worden aangetoond dat degene van wie men de nakoming eist, of zijn rechts-
voorganger, zich verbonden heeft tot hetgeen waarvan men de nakoming vordert, 
aldus het hof 

Deze laatste opmerking van het hof is onbegrijpelijk, omdat Van Warendorp de 
rechtsvoorganger van Waardenburg was, en Van Warendorp had zich wel degelijk 
verbonden. Wellicht heeft het hof evenals de rechtbank de eis willen stellen dat het 
beding in een titel van aankomst werd vermeld, maar dan heeft het zich met zorg
vuldig uitgedrukt. 

In cassatie klaagt Van der Linden over schending van art. 1354. Procureur-
Generaal Polis meent dat het middel in ieder geval moet afstuiten op het oordeel 
van het hof dat er geen overgang kan zijn nu de rechtsvoorganger van Waardenburg 
zich niet heeft verbonden. Men zou de juistheid van dit oordeel van het hof wellicht 
willen betwisten, aldus Polis, maar dat levert geen schending van art. 1354 op. Polis 
meent dat ook de andere grond van het oordeel van het hof, die hij zo opvat als zou 
het hof hebben beslist dat hier de handhaving van een zakelijk recht werd gevraagd, 
de beslissing kan dragen. De Hoge Raad verenigt zich in zijn arrest van 8 januari 
1897 met zijn Procureur-Generaal: 

'dat toch op de wijze in art. 1354 bedoeld, nooit rechten verleend kunnen worden, die, om 
bestaanbaar te zijn, in den vorm van een zakelijk recht gevestigd zouden moeten zijn, en 
dat, waar niet blijkt, dat een voorganger in den eigendom zich tot datgene wat gevorderd 
wordt, heeft verbonden, deze ook niet kan gezegd worden voor zijn rechtverkrijgende of 
opvolger eene verbintenis om dit te praesteeren, aangegaan te hebben; terwijl de beslissing, 
dat daarvan niet blijkt, feitelijk is, en in geen geval kan in strijd zijn met het eenig aange
haald art. 1354'. 

De Hoge Raad beslist daarmee naar mijn oordeel niet dat de inhoud van de prestatie 
verhinderde dat het recht in kwestie ooit als persoonlijk recht of persoonlijke ver
plichting op grond van art. 1354 zou kunnen overgaan. De opmerking die begint 
met de woorden 'en dat, waar niet blijkt' zou anders overbodig en zelfs onjuist zijn. 
De Raad stelt slechts dat feitelijk is beslist dat er geen sprake was van gebondenheid 
van Waardenburg of zijn rechtsvoorganger aan een persoonlijke verplichting, en dat 

617. W. 6848 (1896) en W. 6870 (1896). 
618. W. 6916 (1897). 
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andere dan persoonlijke verplichtingen niet krachtens art. 1354 in het leven kunnen 
worden geroepen. Ik kan in het arrest dan ook niet een principiële uitspraak over de 
verhouding tussen de overgang van persoonlijke verplichtingen en het stelsel van 
zakelijke lasten lezen. 

261. Een beperking van de mogelijkheid van overgang, in dit geval van persoonlijke 
rechten, bracht Rb. Rotterdam aan in een vonnis 26 oktober 1896.61 

De kopers van een verhuurd huis vorderen ontbinding van de huurovereenkomst. De 
rechtbank beslist dat art. 1612 oud-BW alleen de huurder beschermt en geen overgang 
inhoudt van de huurverhouding op de nieuwe eigenaar. (De Hoge Raad besliste bij arrest 
van 5 november 1896, W. 6882 (1896) in tegengestelde zin). 

De huurverhouding gaat volgens de rechtbank niet krachtens art. 1354 over op de 
nieuwe eigenaar. Deze is geen rechtverkrijgende van de huur en zou men hem als 
rechtverkrijgende van het huis beschouwen en onder de rechtverkrijgenden in 
art. 1354 ook de opvolgers onder bijzondere titel verstaan, dan zou de huurverhou
ding nog niet overgaan omdat 

'alleen kunnen worden geacht te zijn overgegaan die bedingen, die den eigendom van het 
goed betreffen, door vorige eigenaren voor hun eigendom zijn overeengekomen en als 
zoodanig met den eigendom overgaan'. 

Welke betekenis deze beperking heeft, wordt uit de uitspraak echter niet duidelijk. 
De rechtbank lijkt van oordeel te zijn dat de overgang van andere dan zakelijke rech
ten en lasten in art. 1354 oud-BW in het geheel niet is neergelegd en trachtte blijk
baar de overgang zoveel mogelijk te beperken. 

262. Duidelijker is Hof's-Gravenhage 6 juni 1900.62° Het gaat in dit arrest om de 
vraag of degene die een fabriekszaak overneemt, gebonden is aan een beding van 
alleenvertegenwoordiging dat door de oude exploitant van de fabriekszaak was aan
vaard. Het hof overwoog - ten overvloede, omdat de overgang van de fabriekszaak 
niet aangetoond was - dat krachtens art. 1354 

'geenszins overgaan alle persoonlijke verbintenissen, door den vorigen eigenaar naar aanlei
ding of in de uitoefening van zijn eigendomsrecht jegens derden aangegaan, doch uitslui
tend die welke hij op zich nam ten aanzien van en met betrekking tot de zaak zelve, verbintenis
sen met andere woorden, waardoor het vol genot en de volkomen vrije beschikking over de 
zaak aan zekere beperkingen of voorwaarden onderworpen werden en dientengevolge op 
den nieuwen verkrijger niet meer konden worden overgedragen'. 

619. W. 6895 (1896). 
620. W. 7473 (1900). 
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Door het beding van alleenvertegenwoordiging is volgens het hof slechts een zuiver 
persoonlijke verplichting ontstaan, omdat de eigendom van de fabriekszaak door de 
verplichting niet werd beperkt. De verplichting gaat daarom niet van rechtswege 
over op de verkrijger van de fabriekszaak. Bovendien, zo vervolgde het hof, kan van 
overgang van een verplichting krachtens art. 1354 slechts sprake zijn indien de 
verkrijger de verplichting kende of kon kennen, en dat is in deze zaak niet aange
toond. 

In cassatie verenigt Procureur-Generaal Polis621 zich geheel met de beslissing 
van het hof. Hij verwijst naar de samenvatting die A-G Smits in zijn conclusie 
voorafgaande aan het arrest van 24 april 1884 gaf van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad. ~ Essentieel daarin is dat het beding is gesloten met de eigenaar als zodanig en 
dat het de zaak en de eigendom betreft waarin de verkrijger is opgevolgd. 

De Hoge Raad verwerpt in zijn arrest van 26 april 1901623 het beroep omdat - in 
moderne terminologie - het middel is gericht tegen een overweging ten overvloede 
en, al werd de onjuistheid van de bestreden beslissing aangenomen, dus nimmer tot 
cassatie zou kunnen leiden. PR. Feith maakte deel uit van de kamer die het arrest 
wees. 

263. Een zuivere afwijzing van de leer van de overgang van verplichtingen valt te 
lezen in Rb. Haarlem 20 november 1900.624 

Het gaat in deze zaak om een door een verkoper (de gemeente Zaandam) aan de koper 
(Spiers) opgelegd verbod om op de verkochte grond te bouwen. Spiers draagt de grond 
over aan Donker en deze bouwt er een varkenshok op. De gemeente spreekt hem aan; 
Donker stelt a) dat hij het beding niet kon kennen omdat het niet in zijn titel van aankomst 
was opgenomen; b) dat al zouden persoonlijke verplichtingen overgaan op rechtsopvolgers 
onder bijzondere titel (hetgeen hij bestrijdt) dat niet zou gelden voor bedingen die in de 
vorm van een zakelijk recht gevestigd zouden moeten worden; c) dat niemand last heeft 
van het hok. De gemeente beroept zich op art. 1354 en voert aan dat de eerste verkoopakte 
met het beding in de registers is ingeschreven. 

De rechtbank neemt bij haar beslissing het beginsel van art. 1376 oud-BW tot 
uitgangspunt. Zij verwerpt uitdrukkelijk de leer van de overgang van verplichtingen 
omdat deze in strijd is met art. 1376 en nergens steun vindt in de wet. Het beroep 
van de gemeente op art. 1354 faalt volgens de rechtbank omdat dit artikel slechts ziet 
op de overgang van rechten en niet op die van verplichtingen. Daarmee maakt de 
rechtbank de opvatting van Feith tot de hare. 

621. Conclusie gepubliceerd in W. 7598 (1901). 
622. Zie mijn nr. 250. 
623. W. 7598 (1901). 
624. W. 7547 (1901). 
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264. Geheel afwijzend is ook Hof Arnhem 19 oktober 1904.625 

De Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij heeft van de eigenaar van een stuk 
grond bij overeenkomst het recht gekregen tramrails op deze grond te leggen en te houden. 
Middendorp, de nieuwe eigenaar van de grond, vordert verwijdering van de rails, waarte
gen de maatschappij zich met een beroep op de overeenkomst verweert. De maatschappij 
wijst erop dat de akte waarbij zij het recht kreeg weliswaar niet is ingeschreven, maar dat er 
bij een latere hypothecaire verkoop van de grond wel naar het beding is verwezen en dat 
deze verwijzing in de registers ingeschreven is. 

Het hof acht deze verwijzing slechts een bloot te kennen geven en meent dat daardoor 
geen verkoop met een derdenbeding heeft plaatsgevonden. Bovendien meent het hof dat 
- al zou dat anders zijn - de bij de veiling op de veilingkoper gelegde verplichting niet op 
Middendorp zou zijn overgegaan. 

Het hof overweegt: 

'dat al moest het woord bedingen in art. 1354 B.W. worden opgevat in den zin ook van 
verbinden en niet slechts van eenig voordeel voor zich bedingen dan toch het recht zoals 
het door [de maatschappij] wordt gesteld en omschreven in aard en wezen zou zijn, gelijk 
het dan ook door hen wordt genoemd, een zakelijk recht van gebruik van een onroerend 
goed dat om geboren te worden in de openbare daartoe bestemde registers moet worden 
overgeschreven'. 

Volgens het hof mag men - hoe men art. 1354 ook wil opvatten - de betekenis ervan 
nimmer zo ver uitbreiden dat krachtens het artikel rechten zouden kunnen worden 
verleend welke in wezen gelijk zijn aan zakelijke rechten, zonder dat de bijzondere 
voorschriften worden nageleefd die de wetgever voor het ontstaan van zakelijke 
rechten heeft gegeven. 

Hoewel het hof de zaak dus afdoet op het zakelijke karakter van het bedongen 
recht, blijkt uit zijn overwegingen duidelijk dat het van de overgang van persoonlij
ke verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel in het geheel niet wil 
weten. 

In Rb. Amsterdam 29 april 1904626 is de afwijzing van de overgang eveneens 
gegrond op de aard van de verplichting. De rechtbank houdt daarbij de mogelijkheid 
van overgang van bepaalde verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzondere titel 
uitdrukkelijk open. 

Assman heeft met Geidt een overeenkomst gesloten, inhoudende dat Assman gedurende 
zes jaren twee aan Geidt toebehorende percelen vrij zou houden van wandluizen. Geidt 
verkoopt zijn percelen bij veiling aan Dolman. Assman spreekt Geidt aan tot betaling van 
de voor het wandluisvrij-houden overeengekomen tegenprestatie. Geidt stelt dat de ver
plichting tot betaling op Dolman is overgegaan, mede omdat in de veilingvoonvaarden is 

625. 1^.8142(1904). 
626. W. 8148 (1904). 
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opgenomen dat de koper gehouden is alle overeenkomsten na te komen welke de verkoper 
of zijn voorgangers met betrekking tot de percelen zijn aangegaan. 

De rechtbank beslist dat van overgang van rechtswege hier geen sprake kan zijn. 
Weliswaar vallen onder de rechtverkrijgenden in art. 1354 ook de opvolgers onder 
bijzondere titel, maar dat wil nog niet zeggen dat alle verplichtingen op hen over
gaan, daar dit 

'immers alleen onder zekere omstandigheden het geval zou kunnen zijn met die persoon
lijke verbintenissen, welke met den eigenaar als zoodanig zijn gesloten'. 

De rechtbank meent dat het abonnement met iemand die de percelen luizenvrij zou 
houden een zuiver persoonlijke verplichting betreft die geen beperking inhoudt van 
de eigendom maar die door elke tijdelijke gebruiker van enig goed zou kunnen 
worden gesloten. Zij acht na uitleg van de verkoopvoorwaarden die gelden tussen 
Geidt en Dolman ook geen contractsoverneming aanwezig, zodat Geidt tot betaling 
gehouden is. 

4.4 Het einde van de passieve overgang in Blaauboer/Berlips 
265. Nadat de leer van de overgang aldus in enkele uitspraken in feitelijke instantie 
geheel is verworpen en in andere uitspraken is beperkt, volgt op 3 maart 1905 in het 
arrest Blaauboer/Berlips627 haar einde. De casus was als volgt. 

Blaauboer c.s. koopt enige percelen bouwgrond. Bij de koopovereenkomst wordt bepaald 
dat de verkoper, Berlips, een aan hem toebehorend strook grond naast de verkochte perce
len zal bestraten. Blaauboer c.s. spreekt Berlips na enige tijd tot nakoming aan. Deze stelt 
dat hij de strook grond verkocht heeft en meent dat de verplichting tot bestrating op de 
koper is overgegaan. De Rechtbank Amsterdam en het Hof Amsterdam honoreren dit ver
weer onder verwijzing naar art. 1354 oud-BW Blaauboer c.s. gaat in cassatie. 

A-G Noyon concludeert tot vernietiging van het arrest. Volgens hem kan men uit 
het verband van de art. 1351-1354 oud-BW afleiden dat 'bedingen' in art. 1354 
alleen het verkrijgen van rechten betekent en niet het aangaan van verplichtingen. 
Noyon verwijst naar het Themis-artikel van Feith628 en naar Pothier, die steeds een 
scherp onderscheid maakt tussen 'stipuler' en 'promettre'.629 Voor een afzonderlijke 
categorie van rechten in rem tussen de zakelijke en de persoonlijke rechten in ziet 
Noyon geen plaats in het rechtssysteem. De zakelijke rechten acht Noyon niet be
perkt tot de opsomming gegeven in art. 584 oud-BW, maar voor welke uitbreiding 
van de lijst hij kiest, wordt uit zijn conclusie niet duidelijk. 

627. W. 8191 (1905). 
628. Eene oude vraag. Beteekenis van art. 1354 B.W. (1897). 
629. Zie hiervoor nr. 222-223. 
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Het bezwaar dat het onbillijk kan zijn dat wel de rechten overgaan en niet de ver
plichtingen, acht Noyon niet sterk. Men kan dit immers eenvoudig ondervangen 
door de uitoefening van het recht afhankelijk te maken van de voldoening aan de 
daartegenover staande verplichtingen. 

266. De overwegingen van de Hoge Raad kan men puntsgewijs als volgt samenvat-
630 

ten. 
Uitgangspunt is dat persoonlijke verbintenissen, ook al zijn zij met betrekking 

tot een zaak aangegaan, persoonlijke verbintenissen blijven en dat dus, tenzij uit de 
wet het tegendeel zou volgen, niet op grond van een aangenomen beperking van het 
eigendomsrecht tot de overgang van de verbintenis mag worden besloten. 

Volgens art. 1376 werken overeenkomsten alleen tussen de handelende partijen 
en kunnen zij geen voordeel of nadeel aan derden toebrengen. Het zou in strijd zijn 
met dit artikel indien een met betrekking tot een zaak aangegane verbintenis zou 
overgaan op de nieuwe eigenaar van die zaak. Tenzij de nieuwe eigenaar zelf partij is 
bij de overeenkomst of rechtsopvolger onder algemene titel van een der partijen, is 
hij ten aanzien van de overeenkomst derde. 

Het aannemen van de overgang van rechtswege op de nieuwe eigenaar van 
verbintenissen uit overeenkomst zou in strijd zijn met het scherpe onderscheid 
tussen zakenrecht en verbintenissenrecht in de burgerlijke wetgeving. 

De overgang van een verbintenis op elke nieuwe eigenaar zou eveneens in strijd 
zijn met het wettelijk stelsel van erfdienstbaarheden. De wetgever heeft het leggen 
van lasten op de grond niet gewild buiten de grenzen die de art. 721 en 722 oud-BW 
stellen. 

Art. 721 oud-BW luidde: 
1. Erfdienstbaarheid is een last waarmede een erf bezwaard is, tot gebruik en ten nutte van 
een erf, hetwelk aan een andere eigenaar toebehoort. 
2. Dezelve mag, noch ten laste, noch ten behoeve van eenen persoon, daargesteld worden. 

Art. 722 oud-BW luidde: 
Alle erfdienstbaarheden bestaan in de verplichting om iets te dulden of iets niet te doen. 

De overgang van persoonlijke verbintenissen schept grote onzekerheid over de 
lasten welke op goederen rusten en is in strijd met de openbaarheid die door de wet, 
evenals in het oud-Hollandse recht, bij de vestiging van zakelijke rechten wordt 
vereist. 

630. De te noemen argumenten tegen de leer van de overgang waren reeds met kracht naar voren 
gebracht door Feith in zijn: Eene oude vraag. Beteekenis van art. 1354 B.W. (1897). Zie voorts 
Philips, Het overgaan van verbintenissen (diss. 1882); Beekhuis, Het beding in zeker perceel een 
bepaald bedrijf niet uit te oefenen (diss. 1884) en Everts, Worden door een aan een koopcontract 
toegevoegd beding, zelfs wanneer dit geen zakelijk recht betreft, ook latere koopers gebon
den? (1884). 
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De bevrijding van een persoonlijke verbintenis door overgang op een andere schul
denaar is buiten medewerking van de schuldeiser niet mogelijk; men zou deze 
anders zijn verhaalsmogelijkheid eenvoudig kunnen ontnemen. 

267. De voorgaande, op het rechtssysteem gebaseerde argumenten, zouden volgens 
de Hoge Raad echter niet aan het oordeel van het hof af kunnen doen indien, zoals 
het hof meende, de overgang van verplichtingen op rechtsopvolgers onder bijzonde
re titel uit art. 1354 zou kunnen worden afgeleid. Dat is echter niet het geval, omdat 
de uitdrukking 'bedongen hebben' in het artikel naar het oordeel van de Raad niet 
ziet op het aangaan van verplichtingen. De Raad voert daarvoor de volgende argu
menten aan: 

De betekenis van het woord 'bedingen' in art. 1351 oud-BW, waarmee art. 1354 
in nauw verband staat, en het scherpe onderscheid dat Pothier, aan wie het arti
kel via de Code is ontleend, maakt tussen 'stipuler' en 'promettre'. Dat 'bedingen' in 
andere wetsartikelen soms een ruimere betekenis heeft, doet hieraan niets af 

Uit het naast elkaar plaatsen van 'erfgenamen' en 'rechtverkrijgenden' in 
art. 1354 kan de overgang van verplichtingen op rechtverkrijgenden niet worden 
afgeleid; de overgang van verplichtingen (en rechten) op erfgenamen volgt immers 
niet uit art. 1354 maar uit het feit dat de erfgenamen de persoon van de erflater 
voortzetten. De vermelding van de erfgenamen in art. 1354 heeft dan ook vooral de 
strekking vast te stellen dat 'het tegendeel' kan worden bepaald of uit de aard van de 
overeenkomst kan voortvloeien, zodat de verbintenis niet op de erfgenamen zal 
overgaan. N u deze uitzonderingen eigenlijk geen bijzondere vermelding in de wet 
behoefden, kan aan art. 1354 voorzover het de erfgenamen betreft geen bijzondere 
betekenis worden toegekend. Dat is anders voor de rechtverkrijgenden: art. 1354 
geeft de bevoegdheid mede voor hen te bedingen. Het is daarom te gewaagd aan 
hetgeen het artikel over de erfgenamen bepaalt een gevolgtrekking over de positie 
van de rechtverkrijgenden te verbinden. 

268. De argumentatie van de Hoge Raad is vanaf het begin op de overgang van 
verplichtingen (waar het in deze zaak ook om ging) toegespitst. Dit blijkt onder 
meer uit de argumenten ontleend aan het stelsel van de erfdienstbaarheden en aan 
het stelsel van de openbaarheid van lasten op goederen. Doch voorzover door de als 
uitgangspunt gegeven argumenten ook de overgang van rechten met een goed zou 
worden getroffen, wordt dit uitgangspunt door art. 1354 doorkruist. Krachtens het 
artikel gaan de ten aanzien van een goed bedongen rechten over op de verkrijger van 
dit goed, tenzij partijen anders overeenkomen. De oude heersende leer van de 
overgang van rechten en verplichtingen is door de nieuwe leer van de overgang van 
rechten vervangen. De raadsheer Feith, die deze nieuwe leer in zijn Themis-arti-
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kei van 1897 had verdedigd, was overigens geen lid van de kamer van de Hoge Raad 
die Blaauboer/Berlips wees.631 

5 D e 19e-eeuwse rechtspraak: conclusie 

269. Toen ik op college het arrest Blaauboer/Berlips uitgelegd kreeg, begreep ik niet 
wat er aan deze uitspraak zo bijzonder was. Dat persoonlijke verplichtingen, anders 
dan zakelijke lasten, niet op rechtsopvolgers onder bijzondere titel overgaan, is voor 
moderne juristen vanzelfsprekend. De belangrijkste les uit de 19e-eeuwse recht
spraak is mijns inziens dat deze indruk van vanzelfsprekendheid misleidend is. 

Ongetwijfeld is de 19e-eeuwse leer van de overgang van contractuele verplich
tingen met een goed onjuist als men uitgaat van een strikte scheiding tussen goede
renrecht en verbintenissenrecht. Wanneer men uitgaat van die scheiding, faalt ook 
het beroep dat men ter verdediging van deze overgang in de 19e eeuw deed op de 
nemo plus-regel. Contractuele verplichtingen beperken immers, anders dan zakelijke 
lasten, het eigendomsrecht van de vervreemder niet. 

In wezen draait men de zaken met een dergelijke redenering evenwel om. Want 
net zoals het beroep op de nemo plus-regel ter verdediging van de overgang een 
petitio principii is, is het afwijzen van dit beroep op grond van het argument dat 
contractuele verplichtingen de eigendom niet beperken een petitio principii. Waar
om beperkt een contractuele afspraak dat iemand op zijn land geen hoge bomen zal 
planten de eigendom niet, en een erfdienstbaarheid van die strekking de eigendom 
wel? Uitsluitend omdat het recht de erfdienstbaarheid werking tegen derden - hier 
in het bijzonder: de opvolgende eigenaren van het land - toekent. 

Wat de autonomie van de betrokkenen betreft, verschilt de contractuele afspraak 
over de bomen niet van de vestiging van een erfdienstbaarheid daarover. Degenen 
die de verplichting in het leven roepen, zijn het eens, en derden wordt niets ge
vraagd. De kern van de zakelijke last blijkt in dit verband aldus de bevoegdheid die 
het recht partijen verleent om ook voor rechtsopvolgers bindende lasten in het leven 
te roepen. Dat voor het vestigen van een zakelijke last formaliteiten vereist zijn om 
de publiciteit ervan te waarborgen, is een gevolg van het gegeven dat het recht deze 
bevoegdheid wil erkennen, en vormt geen zelfstandige grond om de overgang van 
contractuele verplichtingen af te wijzen. Het recht kan immers - zoals het oud-
Hollandse recht - de overgang beperken tot contractuele verplichtingen waaraan 
publiciteit is verleend. 

Dat men contractuele verplichtingen in beginsel niet kan publiceren (art. 3:17 lid 2) is dus 
geen verklaring voor het feit dat het recht de overgang daarvan niet wil erkennen, maar een 
gevolg daarvan. 

631. Een instemmende noot van de redactie bij Blaauboer/Berlips is te vinden in W. 8200 (1905). 



240 H O O F D S T U K 5 

Als het recht de overgang op rechtsopvolgers onder bijzondere titel van contractuele 
verplichtingen erkent (zoals in art. 7A:1612) is het vanuit het gezichtspunt van de 
overgang niet van belang of men zodanige verplichtingen als een beperking van het 
eigendomsrecht of wellicht zelfs als een zakelijke last wil beschouwen. Opzoomer 
heeft daar in zijn latere werk reeds met recht op gewezen. Dat de verplichting 
overgaat, is immers gegeven. Andere aspecten - in het bijzonder de wijze van hand
having tegen de eigenaar van het goed waarop de verplichting betrekking heeft en 
tegen anderen ('echte' derden) - zijn voor de kwalificatie van de verplichting mede
bepalend, zoals bij de behandeling van het huidige recht nader zal blijken.63 

270. De 19e-eeuwse discussie over de overgang van contractuele verplichtingen 
betrof aldus niet zozeer het dogmatische wezen van de verbintenis, maar de grens 
van de bevoegdheden die volgens het wettelijk systeem aan partijen toekwamen. De 
sleutel tot deze kwestie was de beperking die de wet in de art. 721 en 722 oud-BW 
(hiervoor aangehaald) aan de vestiging van erfdienstbaarheden stelde. De overwe
ging van de Hoge Raad in Blaauboer/Berlips, waarin uit deze beperkingen werd 
afgeleid dat de wetgever de omweg van de overgang van contractuele verplichtingen 
niet kon hebben gewild, is in dit opzicht overtuigender dan zijn overwegingen 
daaromtrent in het arrest van de Leidse schouwburg, die erop neerkwamen dat deze 
beperking niet aan de overgang in de weg stond, juist omdat de verplichting in 
kwestie de omschrijving van een erfdienstbaarheid te buiten ging. Zo verhinderden 
reeds de beperkingen die besloten lagen in het wettelijk stelsel van de zakelijke 
rechten de algemene erkenning van tussenfiguren als de verplichting in rem scripta. 
Slechts een bijzondere wetsbepaling kon een dergelijke figuur in het leven roepen. 

271. De conclusie van de Hoge Raad dat art. 1354 oud-BW, waar het om contractu
ele verplichtingen ging, geen grondslag voor de overgang bood, is in het licht van de 
geschiedenis van deze bepaling onontkoombaar. Uit niets blijkt dat de wetgever het 
artikel in die zin had bedoeld. De bepaling is een onbeholpen parafrase van het werk 
van Pothier, die de overgang op rechtsopvolgers onder bijzondere titel van ver
plichtingen niet verdedigde en zelfs die van rechten slechts in zeer beperkte mate 
aanvaardde. 

In Frankrijk, waar art. 1122 Cc nog steeds geldt, wordt deze bepaling niet in de ruime zin 
van de 19e-eeuwse Nederlandse rechtspraak uitgelegd. De overgang van rechten baseert 
men veeleer op art. 1615 Cc (overgang 'accessoires' bij koop).633 

632. Zie hierover nader Rank-Berenschot, Over de scheidslijn (diss. 1992). 
633. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 401, met verwijzingen naar Franse literatuur; zie onder meer 

Mazeaud/Chabas, Obligations (1991), nr. 753. 
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Evenmin kunnen rechtshistorische argumenten de andersluidende uitleg van het 
artikel steunen: het Romeinse recht erkende slechts in een beperkt aantal gevallen de 
werking tegen rechtsopvolgers van bij de overdracht van een goed opgelegde ver
plichtingen; het oud-Hollandse recht was daarin ruimhartiger, doch dat vereiste 
publiciteit, waarvoor een regeling in art. 1354 ontbrak. 

Uit de rechtspraak blijkt dat men met deze kwestie worstelde. Zoals in het voorgaande 
bleek, overwogen rechters vaak dat de gebonden verkrijger het betrokken beding kende of 
kon kennen. Soms werd de mogelijkheid van het beding kennis te nemen zelfs uitdrukke
lijk als voorwaarde voor de overgang gesteld. De wettekst bood hiervoor evenwel geen aan
knopingspunt. 

272. Een en ander neemt niet weg dat aan de overgang van contractuele verplichtin
gen met een goed een maatschappelijke behoefte bleek te bestaan. Het is opmerke
lijk dat het huidige BW met het oog daarop gedeeltelijk is teruggekeerd naar het 
vóór 1905 geldende recht. Gedeeltelijk, want het wetboek kent twee essentiële be
perkingen die in art. 1354 ontbraken: het beperkt de mogelijkheid van overgang tot 
verplichtingen die een dulden of nalaten inhouden en het vereist voor de overgang 
publiciteit. Het Nederlandse recht erkent zo thans in wezen de overgang van de 
ingeschreven verplichting in rem scripta. In de volgende paragrafen komt de overgang 
van contractuele rechten en verplichtingen naar huidig recht nader aan de orde. 

6 Kwalitatieve rechten en verplichtingen in het nieuwe BW 

6.1 Kwalitatieve rechten 
273. De Hoge Raad handhaafde na 1905 zijn leer van de kwalitatieve overgang waar 
het contractuele rechten ten aanzien van een goed betrof Volgens een arrest uit 
1914 hield art. 1354 oud-BW een rechtsvermoeden in dat met een goed verbonden 
rechten mede waren bedongen voor - en zouden overgaan op - de rechtsopvolgers 
onder bijzondere titel in de eigendom van dat goed. De inhoud of de aard van de 
betrokken overeenkomst zouden dit vermoeden kunnen ontkrachten.634 Ook in de 
literatuur was deze leer de heersende, hoewel zij niet onomstreden was. Een fel 
tegenstander was Rutten, die betoogde dat de genoemde lezing van art. 1354 met 
met de geschiedenis van deze bepaling in overeenstemming was - zoals in het 
voorgaande is gebleken, had hij daarin gelijk. Ook wees hij op de moeilijkheden die 
bij de toepassing van de bepaling in de heersende leer rezen: in de eerste plaats was 
niet duidelijk volgens welk criterium men moest bepalen of een recht met een goed 
in voldoende verband stond om met dat goed over te gaan, in de tweede plaats was 
onzeker wat moest gebeuren indien voor het recht een tegenprestatie verschuldigd 

634. HR 1 mei 1914, NJ 1914, p. 707; W. 9666 (1914) (Stein/Castelain). 
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was, daar de verplichting tot het verrichten van die tegenprestatie volgens het arrest 
van 1905 niet op de rechtsopvolger onder bijzondere titel overging.633 

274. In het nieuwe wetboek is de heersende leer gecodificeerd in art. 6:251.636 Een 
solide wettelijke grondslag voor de overgang van rechten is daarmee gegeven. De 
wetgever heeft bovendien getracht voor de in het vorige nummer gesignaleerde pro
blemen een oplossing te vinden. 

Wat het verband tussen recht en goed betreft, bepaalt art. 6:251 dat alleen die 
rechten op de verkrijger overgaan, waarbij de schuldeiser slechts belang heeft zolang 
hij het betrokken goed behoudt. De wetgever heeft voor dit criterium gekozen, 
omdat hij een scheiding van recht en belang wilde voorkomen. De vraag of de 
oorspronkelijke schuldeiser na de overgang van het goed belang bij zijn recht be
houdt, moet men volgens de toelichting-Meijers naar redelijkheid beantwoorden in 
het licht van de praktische betekenis van dat recht. Niet ieder overblijvend belang, 
hoe gering ook, staat aan de overgang in de weg.637 

Het belang-criterium betekent in een keten van koopovereenkomsten A-B-C bijvoorbeeld 
dat indien de overgedragen zaak een gebrek vertoont waarvoor A jegens B heeft in te staan, 
de vordering van B jegens A tot herstel van gebreken alleen op C overgaat indien B niet 
zijnerzijds jegens C tot het herstellen van de zaak gehouden is. In dat geval behoudt B 
immers een eigen belang bij zijn vordering jegens A. Voor (voor overgang vatbare) vorde
ringen uit hoofde van een garantie geldt hetzelfde. Waar het om gebreken gaat die pas na de 
overdracht B-C optreden, ligt overgang van een eventuele garantievordering van B jegens A 
op C voor de hand.638 

Als voorbeeld van een overblijvend belang dat onvoldoende is om overgang te verhin
deren, noemt de parlementaire geschiedenis het geval dat ondernemer A met B overeen
komt dat B zijn bedrijf niet zal beconcurreren. Draagt A zijn onderneming aan C over, dan 
verkrijgt C de rechten uit het concurrentiebeding- art. 6:251 ziet mede op de verkrijging 
onder bijzondere titel van een algemeenheid van goederen, zoals een onderneming. Het 
gegeven dat A mogelijk in de toekomst een soortgelijke onderneming zou kunnen begin
nen, levert onvoldoende belang op om aan de overgang in de weg te staan, aldus de toelich
ting. Ik wijs er daarbij op dat men, alvorens men aan deze toepassing van het belang-
criterium toekomt, eerst door uitleg zal moeten vaststellen of de afspraak A-B mede ziet op 
toekomstige ondernemingen van A. Dat lijkt op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk. 

Wat betreft een eventuele verplichting tot het voldoen van een tegenprestatie, be
paalt art. 6:251 dat ook deze op de rechtsopvolger overgaat, voorzover zij betrekking 

635. Asser-Rutleti II (1982), p. 286 e.V., met verdere verwijzingen. 
636. Waarover Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 397 e.v. 
637. Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 928, zie ook p. 932-933. Zie over de beoordeling van het kwalita

tieve karakter van een recht Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 11. 
638. Zie over de overgang in ketens Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 399 en mijn Aansprakelijkheid in 

groepen van contracten (1996), nr. 43 e.v. 
639. Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 932-933. 
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heeft op de periode na de overgang. Voldoet de rechtsopvolger de tegenprestatie 
niet, dan kan de wederpartij haar positie beschermen door nakoming op te schorten 
of door haar rechtsbetrekking tot de rechtsopvolger te ontbinden ofte beëindigen. 

De rechtsopvolger wordt door art. 6:251 geen partij bij de overeenkomst waaruit het recht 
voortspruit. Hij is, net als een cessionaris, slechts partij bij de betrokken verbintenissen. Uit 
art. 6:261 lid 2 volgt evenwel dat men op de rechtsbetrekking tussen de rechtsopvolger en 
de wederpartij, indien deze strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties, de bepalin
gen omtrent wederkerige overeenkomsten analoog moet toepassen. 

Voor het geval dat de wederpartij als eerste moet nakomen - en dus het risico draagt 
dat de rechtsopvolger zijnerzijds niet zal presteren - blijft de vervreemder hoofdelijk 
voor de verschuldigde tegenprestatie aansprakelijk. 

275. Beziet men art. 6:251 vanuit het beginsel van de relativiteit van de contracts
werking, en daarmee vanuit het autonomiebeginsel, dan blijken tegen de bepaling 
eigenlijk geen bezwaren te bestaan. 

Met de autonomie van de partijen bij de oorspronkelijke overeenkomst houdt art. 6:251 
voldoende rekening doordat krachtens de bepaling slechts rechten die voor overgang 
vatbaar zijn op rechtsopvolgers overgaan. Deze partijen kunnen de overgang dus 
uitsluiten; deze uitsluiting kan ook volgen uit de aard van de overeenkomst of van 
het verleende recht.641 Bovendien kan de schuldeiser bij de overdracht van het goed 
bedingen dat het recht niet zal overgaan en dus aan hem zal verblijven (art. 6:251 
lid 4). De enige moeilijkheid die in dit verband kan rijzen, is dat de partijen bij de 
oorspronkelijke overeenkomst niet beseffen dat het recht aan het belang-criterium 
voldoet en dus het betrokken goed zal volgen. Van hun mogelijkheid de overgang te 
voorkomen kunnen zij dan geen gebruik maken. De zeer beperkte inbreuk die 
art. 6:251 in dit opzicht op de autonomie van partijen maakt, wordt gerechtvaardigd 
doordat, bij gebreke van zodanige bepaling, zich in de praktijk veelvuldig het spie
gelbeeldige geval zou voordoen: alle betrokkenen rekenen op de overgang, maar 
vergeten dat zij deze moeten regelen. 

Op de zojuist genoemde gronden is eveneens aanvaardbaar dat de overgang 
mede de verplichting tot het verrichten van de tegenprestatie omvat. Ook hierover 
kunnen partijen immers desgewenst een andere regeling treffen. Daarbij komt dat, 
zoals in het vorige nummer bleek, de positie van de gerechtigde tot de tegenprestatie 
door art. 6:251 afdoende is verzekerd. 

276. Art. 6:251 respecteert de autonomie van de rechtsopvolger doordat die de overgang 
van het recht kan afwijzen door een verklaring van die strekking te richten tot de 
wederpartij (lid 3). De wetgever was terecht van oordeel dat ook rechten niet moe-

640. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 402-403. 
641. Zie voor de terminologie nr. 65, i.v.m. art. 7:420. 
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ten kunnen worden opgedrongen.642 De positie van de rechtsopvolger lijkt in dit 
opzicht sterk op die van de begunstigde door een derdenbeding. Daaraan doet niet 
af dat art. 6:253 de autonomie van deze begunstigde op een iets andere wijze be
schermt (zie daarover nr. 38). 

De mogelijkheid de overgang af te wijzen is in de praktijk vooral van belang 
indien de rechtsopvolger daardoor mede gehouden zou worden tot het verrichten 
van een tegenprestatie. De rechtsopvolger kan de overgang ook nog afwijzen indien 
hij van de verplichting tot het betalen van de tegenprestatie verneemt nadat hij van 
de overgang van het recht op de hoogte was geraakt. 

De wet stelt voor de afwijzing geen termijn. Redelijkheid en billijkheid bepalen 
wanneer afwijzing nog mogelijk is. Desgewenst kan de wederpartij de rechtsopvol
ger een redelijke termijn stellen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de rechts
opvolger niet meer kan afwijzen nadat hij het recht is gaan uitoefenen terwijl hij 
zich bewust was van de overgang en van een eventueel verschuldigde tegenprestatie. 

6.2 Kwalitatieve verplichtingen 
277. Nadat de Hoge Raad in 1905 de kwalitatieve overgang van verplichtingen had 
afgewezen, kon de praktijk in de behoefte om zodanige overgang te bewerkstelligen 
slechts voorzien door middel van de figuur van het kettingbeding.643 

Een kettingbeding bestaat indien de vervreemder (A) van een (onroerend) goed bedingt dat 
de verkrijger (B) een verplichting die hij jegens A op zich neemt, bij een volgende over
dracht van het goed zal opleggen aan zijn rechtsopvolger onder bijzondere titel (C) - in de 
vorm van een derdenbeding ten gunste van A - en dat B daarbij tevens zal bedingen dat C 
het beding, met inbegrip van de verplichting tot het doorgeven daarvan, weer zal doorgeven 
aan diens rechtsopvolger (D). 

Voor de volledigheid merk ik op dat men de overgang na 1905 ook in de vorm van een 
ontbindende voorwaarde had kunnen verzekeren: A bedingt dat B de verplichting aan C zal 
doorgeven en dat C het beding weer aan D zal doorgeven (enz.) en dat bij gebreke daarvan 
de overeenkomst A-B zal zijn ontbonden. De zakelijke werking van het intreden van de 
ontbindende voorwaarde brengt mee dat A het goed bij toepassing van deze constructie kan 
opvorderen van degene die het goed heeft verkregen zonder de verplichting op zich te 
nemen. In de praktijk heeft deze constructie geen ingang gevonden, omdat zij zou leiden 
tot onaanvaardbare rechtsonzekerheid. 

Het kettingbeding heeft als constructie voor het doorgeven van verplichtingen twee 
belangrijke nadelen, die beide het gevolg zijn van het obligatoire karakter van het 
beding. 1) Indien één van de opvolgende verkrijgers verzuimt het beding door te 
geven, is de ketting verbroken. De werking van het beding is definitief gefrustreerd 
en de oorspronkelijke vervreemder resteert slechts een - mogelijk onverhaalbare -
vordering uit wanprestatie jegens de opvolger die in het doorgeven in gebreke bleef 

642. Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 928. 
643. Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 936 en 943 en Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 413. 
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Slechts bij uitzondering zal de oorspronkelijke vervreemder het beding langs de weg 
van de onrechtmatige daad kunnen handhaven jegens degene die het goed verkreeg 
zonder het beding daarbij opgelegd te krijgen. De enkele kennis van het bestaan van 
het beding bij deze latere verkrijger is daarvoor blijkens het arrest Curaçao/Boyé644 

in ieder geval onvoldoende; zie daarover nr. 183. 

278. In het nieuwe wetboek heeft de wetgever in de behoefte aan de overgang van 
kwalitatieve verplichtingen willen voorzien. Volgens art. 6:252 kunnen de partijen 
bij een overeenkomst afspreken dat een verplichting van een van hen om iets te 
dulden of na te laten ten aanzien van een aan deze partij toebehorend registergoed, 
zal overgaan op de verkrijgers onder bijzondere titel van dat goed, en dat mede 
gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van 
dat goed zullen verkrijgen (lid 1). O m deze kwalitatieve werking te bewerkstelligen, 
is vereist dat van de overeenkomst een notariële akte wordt opgemaakt en dat deze 
wordt ingeschreven in de openbare registers. Degene jegens wie de verplichting 
bestaat, dient daarbij woonplaats te kiezen in Nederland (lid 2). Ook na de inschrij
ving heeft het beding dat de verplichting tot een kwalitatieve bestempelt geen wer
king jegens oudere gerechtigden tot (gebruik van) het goed (lid 3). De verplichting 
mag geen betrekking hebben op de bevoegdheid van een rechthebbende om zijn 
goed te vervreemder ofte bezwaren (lid 5). 

Tijdens de parlementaire behandeling is art. 6:252 enkele malen gewijzigd, mede waar het 
ging om de werking van het beding tegen derden die het beding, hoewel het niet was 
ingeschreven, toch kenden. In een eerdere versie van de bepaling werkte het beding tegen 
zodanige derden. Nadat Kleijn erop had gewezen dat dit een bedreiging vormde voor de 
positie van de koper die tussen het sluiten van de koop en het moment van de overdracht 
van het beding op de hoogte raakte, en nadat de Hoge Raad op 17 mei 1985 zijn arrest 
Curaçao/Boyé6,46 had gewezen (waarover hoofdstuk 4), is de huidige versie van de bepaling 
totstandgekomen, waarin inschrijving een constitutief vereiste is voor derdenwerking. Ik 
laat deze geschiedenis verder buiten beschouwing; zij is elders uitvoerig beschreven. 

Is voor de kwalitatieve verplichting een tegenprestatie overeengekomen, dan gaat het 
recht daarop mede op de verkrijger over, voorzover het de periode na de overgang 
betreft en voorzover het beding over de tegenprestatie in de registers is ingeschreven 
(lid 4). 

644. HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. CJ .H. Brunner en W.M. Kleijn. 
645. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 404 e.v. 
646. NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn. 
647. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 935 e.v.; Pari Gesch. Boek 6 (1990), p. 1818 e.v.; Asser-Hartkamp 

4-II (1997), nr. 409, met verdere verwijzingen. 
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De eis van inschrijving is in lid 4 opgenomen toen inschrijving van de verplichting voor de 
werking jegens derden een constitutief vereiste werd.648 Mijns inziens heeft de wetgever 
het systeem daarmee te ver doorgevoerd: er bestaat geen enkel bezwaar tegen de verkrijger 
die met een verplichting wordt belast, van rechtswege ook het recht op de daarvoor ver
schuldigde tegenprestatie te gunnen, eventueel met de mogelijkheid van afwijzing (verge
lijk de regeling van het kwalitatieve recht en van het derdenbeding). Vergeten partijen het 
recht in te schrijven, of komen zij dat pas in een later stadium overeen, dan behoudt 
krachtens de huidige tekst van lid 4 de vervreemder het recht op de tegenprestatie voor 
hetgeen de verkrijger moet verrichten. Zo dwingt de wet betrokkenen tot een cessie. 

279. De wetgever heeft in art. 6:252 twee gevaren willen vermijden die aan de tot 
1905 heersende leer waren verbonden: het gevaar dat de verkrijger zich geconfron
teerd kon zien met verplichtingen die hij niet kende en niet kon kennen en het 
gevaar van de overbelasting van de grond. 

Het gevaar dat de verkrijger zich geconfronteerd zou zien met hem niet bekende 
verplichtingen is in art. 6:252 bezworen door de constitutieve eis van inschrijving 
van de verplichting. De kwalitatieve overgang is met het oog daarop slechts mogelijk 
voor verplichtingen ten aanzien van registergoederen. Bij de bespreking van de 19e-
eeuwse rechtspraak is gebleken dat een inschrijvingsmogelijkheid in art. 1354 oud-
BW ontbrak, dat de rechtspraak met de mogelijke overgang van ongepubliceerde 
verplichtingen worstelde en dat de onzekerheid op dit punt een van de redenen was 
waarom de Hoge Raad in 1905 de leer van de overgang verwierp. 

De tot 1905 heersende uitleg van art. 1354 sloot zelfs de overgang van verplichtingen met 
roerende zaken niet uit. Voorzover ik heb kunnen nagaan, zijn de problemen die daardoor 
konden onstaan niet in de rechtspraak aan de orde geweest. 

280. Het gevaar van overbelasting van de grond heeft de wetgever op drie manieren 
willen bezweren.649 

In de eerste plaats opent art. 6:252 de mogelijkheid van kwalitatieve overgang 
alleen voor verplichtingen tot een dulden of nalaten. Verplichtingen tot een doen 
- zoals die tot het bebouwen van grond — kunnen, anders dan in de heersende leer 
in de 19e eeuw, uitsluitend langs de weg van het kettingbeding op rechtsopvolgers 
worden gelegd. Wel kan de verplichting tot dulden of nalaten worden versterkt met 
een mede tegen rechtsopvolgers en andere gebundenen werkend boetebeding.650 

Het is niet moeilijk verplichtingen tot een doen te omschrijven als verplichtingen tot een 
nalaten. Denk aan een verplichting tot het niet onbebouwd laten van grond die onbebouwd 
wordt uitgegeven. Een dergelijke verplichting tot quasi-nalaten is niet vatbaar voor over
gang. Anders ligt dat bijvoorbeeld bij een verplichting om een heg met hoger te laten 
opschieten dan tot 1 meter 50. Weliswaar is voor de nakoming van deze verplichting ook 

648. Pari Gesch. Boek 6 (1990), p. 1822. 
649. Zie over het volgende Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 936-937 en 942 e.v. 
650. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 944. 
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een doen nodig (snoeien), maar de verplichting is naar haar strekking gericht op het nala
ten. Aangenomen moet worden dat art. 6:252 de mogelijkheid tot het opleggen van 
nevenverplichtingen tot een doen niet uitsluit.651 Een tegenargument zou men kunnen 
ontlenen aan art. 5:71 lid 2, dat bij erfdienstbaarheden, naast de verplichting tot dulden of 
niet-doen van lid 1, ook het opleggen van bepaalde verplichtingen tot een doen (zoals het 
onderhoud van beplantingen) mogelijk maakt. Uit de geschiedenis van deze bepaling blijkt 
echter dat deze mogelijkheid is geopend met het oog op zelfstandige verplichtingen (zoals 
die tot het onderhouden van tuinen).652 Voor verplichtingen tot doen die een nevenver-
plichting van een nalaten of dulden zijn, was het tweede lid in zijn huidige vorm niet 
noodzakelijk. 

De strekking van art. 6:252 brengt mee dat men steeds zal moeten bezien of de partijen 
bij de oorspronkelijke overeenkomst in wezen een verplichting tot doen in het leven 
wilden roepen, waarbij een bruikbaar criterium kan zijn of het belang van de schuldeiser 
hoofdzakelijk in het nalaten of eigenlijk in een doen is gelegen.653 Het samenstel van de 
verplichtingen om een bepaald pand niet ongebruikt te laten, het niet als woonruimte te 
gebruiken, daarin geen ander bedrijf dan het exploiteren van een café uit te oefenen en om 
in dat café dan geen ander bier te verkopen dan dat van merkX, zal mijns inziens niet langs 
de weg van art. 6:252 kunnen overgaan; het is duidelijk dat partijen in wezen een verplich
ting in het leven wilden roepen om bier van merk X te verkopen. Anders ligt dat bij de 
verplichting om, als in een pand een café geëxploiteerd zou worden, daarin geen ander bier 
dan dat van merk X te schenken. Deze verplichting kan het belang van de schuldeiser 
(fabrikant X) dienen dat het afzetgebied van zijn concurrenten wordt beperkt, zonder dat 
zij de schuldenaar in wezen tot een doen verplicht. Ik laat even daar of dergelijke afspraken 
mededingingsrechtelijk door de beugel kunnen. 

In de tweede plaats is art. 6:252 niet van toepassing op verplichtingen die de recht
hebbende beperken in zijn bevoegdheid het goed te vervreemden of te bezwaren 
(lid 5). Het gaat daarbij om juridische beperkingen, niet om feitelijke beperkingen 
die aan vervreemding van het goed in de weg zouden kunnen staan, zoals het uit
sluiten van bepaalde gebruiksmogelijkheden van een pand. 

Opmerkelijk is dat lid 5 volgens de parlementaire geschiedenis mede in de weg staat aan de 
inschrijving van verplichtingen die de rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid het 
goed te vervreemden ofte bezwaren als deze in de vorm van een ontbindende voorwaarde 
zijn gegoten. Indien A bij de overdracht van een goed aan B bedingt dat B en diens 
rechtsopvolgers het goed niet aan X zullen verkopen en dat anders de overeenkomst A-B 
zal zijn ontbonden, met terugval van de eigendom aan A, kan A de werking van dit beding 
tegen de rechtsopvolgers van B niet door inschrijving bewerkstelligen.654 Het historische 
verband tussen de constructie van de ontbindende voorwaarde en van de kwalitatieve 
verplichting is in het voorgaande uitgebreid aan de orde geweest. Art. 3:83 verhindert mijns 
inziens dat de bedoelde voorwaarde langs de weg van art. 3:84 lid 4 tegen rechtsopvolgers 
werkt. 

651. Asser-Hartkamp 4-ïl (1997), nr. 407. 
652. Pari. Gesch. Boek 5 (1981), p. 258-259. 
653. Vergelijk Schutte, Derdemverking in het Europese vermogensrecht (1996), nr. 289. 
654. Pari Gesch. Boek 6 (1990), p. 1822. 
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In de derde plaats kan volgens de 'schoonmaakbepaling'655 art. 6:259 de rechter de 
overeenkomst waaruit de kwalitatieve verplichting voortvloeit op twee gronden, al 
dan niet onder voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ontbinden of de gevolgen daar
van wijzigen. De eerste grond is dat het ongewijzigd voortduren van de verplichting 
in strijd is met het algemeen belang. Tenzij deze strijd eruit bestaat dat het beding 
een beletsel vormt voor de verwerkelijking van een geldend bestemmingsplan, is 
ontbinding of wijziging op deze grond pas mogelijk na verloop van een termijn van 
tien jaren. De tweede grond voor ontbinding of wijziging is dat de schuldeiser bij de 
nakoming van de kwalitatieve verplichting geen redelijk belang meer heeft en dat 
niet aannemelijk is dat dit belang zal terugkeren. De schoonmaakbepalingen laten de 
mogelijkheid tot wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandighe
den onverlet. 

De opvolgende schuldenaar van een kwalitatieve verplichting wordt alleen partij bij deze 
verbintenis en niet bij de overeenkomst waaruit zij voortspruit. Krachtens het eerste lid van 
art. 6:259, respectievelijk het derde lid van art. 6:258, is hij desondanks bevoegd de genoem
de bepalingen in te roepen. 

De schoonmaakbepaling art. 6:259 is ook van toepassing op kettingbedingen. Onder 
het oude recht kon de belasting van de grond door het gebruik van de constructie 
van het kettingbeding niet op vergelijkbare wijze ongedaan worden gemaakt. 

281. Ook de kwalitatieve verplichting vormt voor de autonomie van betrokkenen 
geen bedreiging, zodat men aan het beginsel van de relativiteit van de contractswer
king tegen deze figuur - zoals die in art. 6:252 vorm heeft gekregen - geen serieus 
bezwaar kan ontlenen. De partijen bij de oorspronkelijke overeenkomst aanvaarden 
het kwalitatieve karakter van de betrokken verplichting doordat zij daarvoor uit
drukkelijk dienen te kiezen. De rechtsopvolgers en de zakelijk gerechtigden tegen 
wie de verplichting werkt, kunnen de verplichting kennen uit de registers. Men kan 
dan ook zeggen dat zij met de verkrijging of de vestiging van hun recht, de verplich
ting in wezen accepteren. Wat de positie van verhaal zoekende crediteuren betreft 
- die de verplichting in de regel evenmin kunnen negeren als zij het betrokken goed 
willen uitwinnen - geldt dat zij het vermogen van hun debiteur hebben te nemen 
zoals zij dat aantreffen. 

Alleen bij de medegebondenheid van degenen die een persoonlijk gebruiksrecht 
op het goed verkrijgen, kan men in verband met het autonomiebegmsel vraagtekens 
plaatsen. Het is noch vereist, noch gebruikelijk dat zij voorafgaande aan het aanvaar
den van hun recht de openbare registers raadplegen, zodat de gebondenheid aan de 
verplichting voor hen een verrassing kan zijn. Deze inbreuk op de autonomie van 

655. De term is van Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 14 sub e; zie voor de regeling voorts 
Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 414-415. 
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gebruiksgerechtigden is in technische zin met de relativiteit van de contractswerking 
verenigbaar doordat zij kan steunen op de wet (zie nr. 78). 

De verleiding is groot om te zeggen dat een persoonlijk gebruiksgerechtigde nu eenmaal 
niet meer rechten kan genieten en bevoegdheden kan hebben dan degene aan wie hij zijn 
recht ontleent. Een dergelijke verwijzing naar de nemo plus-regel zou evenwel een petitio 
principii zijn, want deze regel geldt - zoals naar aanleiding van de 19e-eeuwse rechtspraak 
reeds bleek - alleen voor verplichtingen waaraan het recht derdenwerking toekent (zoals 
zakelijke lasten). Van een persoonlijke verplichting van de verhuurder behoeft een huurder 
zich in beginsel niets aan te trekken, tenzij de verhuurder hem daartoe heeft gebonden. 

Ook inhoudelijk is de inbreuk die de kwalitatieve verplichting op de autonomie van 
persoonlijk gebruiksgerechtigden maakt mijns inziens gerechtvaardigd: daar deze 
gebruiksgerechtigden zodanige verplichting wel uit de registers kunnen kennen en zij 
niet gebonden zijn aan verplichtingen die zijn ingeschreven nadat zij hun gebruiks
recht hebben verkregen, houdt art. 6:252 met hun belangen voldoende rekening. 

Wel zou ik willen aannemen dat een boetebeding dat een kwalitatieve verplichting versterkt 
aan persoonlijk gebruiksgerechtigden niet kan worden tegengeworpen, of- subsidiair - in 
ieder geval niet indien zij dit op het moment van de verkrijging van hun recht niet 
kenden. Het gaat veel verder persoonlijk gebruiksgerechtigden aan een boetebeding 
gebonden te achten, dan hun beperkingen in het gebruik van het goed tegen te werpen die 
uit de registers kenbaar zijn. In laatstbedoelde zin zijn zij immers ook 'gebonden' aan 
goederenrechtelijke lasten. 

282. Tot slot rest de dogmatische vraag of de kwalitatieve verplichting niet - als 
'erfdienstbaarheid zonder heersend erf657 - eerder thuishoort in het goederenrecht 
dan in het verbintenissenrecht. Ik meen dat daarvoor veel te zeggen valt. N u de 
verplichting niet alleen verbindend is voor de opvolgend gerechtigden met betrek
king tot het betrokken goed, maar, afhankelijk van het moment van inschrijving, 
tevens kan worden ingeroepen tegen beslagleggers en in geval van faillissement 
(art. 35a Fw.),658 heeft zij in zodanige mate werking jegens derden, dat het mijns 
inziens niet te ver gaat om te zeggen dat zij, gelijk een zakelijke last, de eigendom 
van het betrokken goed beperkt. Beter nog lijkt het mij evenwel te zeggen dat de 
kwalitatieve verplichting aantoont dat de grens tussen het goederenrecht en het 
verbintenissenrecht vloeiend is. Zoals ik in de slotparagraaf van mijn rechtshistori
sche beschouwing reeds opmerkte, berusten ook zakelijke lasten uiteindelijk op een 
partijafspraak. Het objectieve recht bepaalt of - en in hoeverre - partijen aan de 
rechtsgevolgen van zodanige afspraak werking jegens derden kunnen toekennen. 

656. Zo Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 407 slot. 
657. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 942. 
658. Pari. Gesch. Nieuw BW. Invoering Boeken 3, 5 en 6. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering, De Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet. Aanpassing van de 
overige wetten (1992), p. 384. 
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Tussen de uitersten die daarbij mogelijk zijn, te weten het zuiver absolute recht en 
het zuiver persoonlijke recht, liggen tussenfiguren waarvan het op grond van hun 
werking tegen derden soms moeilijk te zeggen is op welk gebied (het goederenrecht 
of het verbintenissenrecht) zij thuishoren. 

Dat de vraag of de kwalitatieve verplichting tot het goederenrecht of tot het verbintenissen
recht behoort een kwestie van ordening is binnen het Nederlandse rechtssysteem, kan naast 
de rechtsgeschiedenis ook de rechtsvergelijking leren. Het Duitse recht regelt een vergelijk
bare figuur, de beschränkte persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 e.v. BGB) in het zakenrecht. Het 
Engelse recht plaatst de restrictive covenant in the law of property en niet in the law of contractu' 
maar daarmee is weinig gezegd, omdat dit stelsel het continentale onderscheid tussen 
verbintenissenrecht en zakenrecht/goederenrecht niet kent. Dat gegeven toont vanzelfspre
kend wel in het algemeen de relativiteit van het bedoelde onderscheid aan. 

De Nederlandse wetgever heeft de kwalitatieve verplichting in het verbintenissen
recht willen lokaliseren. Die beslissing berust niet op dogmatische gronden, maar op 
praktische. In de eerste plaats achtte de wetgever het wenselijk dat de verplichting 
tussen partijen reeds zou gelden voorafgaande aan de eventuele inschrijving van het 
beding dat haar kwalitatief zou moeten maken. In de tweede plaats wilde de wetge
ver in de verhouding tussen gerechtigde en gebundene de verbintenisrechtelijke 
handhavingsregels (zoals die over opschorting en ontbinding) toepassen.660 Waar het 
gaat om dergelijke rechtsgevolgen van de kwalificatie van de verplichting, moeten 
wetenschap en praktijk de afweging van de wetgever respecteren. 

Of de toepasselijkheid van de genoemde verbintenisrechtelijke regels inderdaad 
betekent dat de kwalitatieve verplichting zich in zodanige mate van zakelijke lasten 
onderscheidt, dat men haar tot een andere dogmatische categorie moet rekenen, is 
evenwel een vraag die uiteindelijk de wetenschap moet beantwoorden. Schoordijk, 
die de kwalitatieve verplichting een zakelijke last noemt, heeft daar terecht op gewe
zen.66' Zolang tussen de regels die de verbintenisrechtelijke verplichting beheersen 
en de regels die de zakelijke last beheersen - bijvoorbeeld wat hun vestiging of 
ontstaan en handhaving betreft - nog grote verschillen bestaan, ligt een bevestigend 
antwoord op deze vraag voor de hand.662 Zouden deze verschillen verdwijnen,663 dan 
is er geen reden meer de kwalitatieve verplichting niet als zakelijke last te beschou
wen, nu kwalitatieve verplichting en zakelijke last zich uit oogpunt van derdenwer-
king niet voldoende laten onderscheiden. 

659. Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 423-424 en 431 en R. Megarry/M.P. Thompson, A 
Manual of the Law of Real Property, 7th Edition, London 1993, p. 409 e.v. 

660. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 942. 
661. Het algemeen gedeelte (1979), p. 509. 
662. Over deze verschillen en de daarmee verbonden discussie over de aard van de verplichting zie 

men Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 411 e.v., met verdere verwijzingen. 
663. Hierover Rank-Berenschot, Over de scheidslijn (diss. 1992). 
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Met het al dan niet open, half-open, of gesloten zijn van het systeem van het goederenrecht 
heeft dit alles, zoals de wetgever terecht heeft opgemerkt, weinig te maken.664 Ook als men 
meent dat de kwalitatieve verplichting eigenlijk een zakelijke last is, betekent dat alleen dat 
de wetgever buiten de boeken 3 en 5 een goederenrechtelijk/zakelijk recht heeft geregeld 
en niet dat partijen buiten de wettelijk geregelde figuren om naar vrije verkiezing goede-
renrechtelijke rechten en lasten in het leven kunnen roepen. 

7 Conclus ie 

283. Rechten en verplichtingen uit een overeenkomst staan soms in verband met 
een aan de schuldeiser of de schuldenaar toebehorend goed. Als dit verband bijzon
der nauw is, zal het veelal met de bedoeling van de partijen bij die overeenkomst 
stroken dat het betrokken recht of de betrokken verplichting op de opvolgende 
verkrijgers van dat goed overgaat. 

Wat de overgang van rechten betreft, levert dit vanuit het gezichtspunt van de 
relativiteit van de overeenkomst weinig problemen op. Het recht mag veronderstel
len dat partijen de overgang van een nauw met een goed verbonden recht wensen, 
tenzij uit (de aard van) hun overeenkomst anders volgt. De opvolgende verkrijger 
zal tegen het overgaan van het recht in de regel geen bezwaar hebben. Omdat men 
ook rechten niet opgedrongen moet kunnen krijgen, dient hij evenwel de mogelijk
heid te hebben de overgang af te wijzen. Dat geldt zeker indien hij voor het recht 
een tegenprestatie verschuldigd wordt. Art. 6:251 kent voor de overgang van rechten 
een bevredigende regeling, waarin problemen die onder het oude BW rond zijn 
voorloper art. 1354 waren gerezen, zijn opgelost. 

De overgang van met een goed verbonden verplichtingen is in het licht van de 
relativiteit van de contractswerking veel moeilijker te verklaren. In de 19e eeuw 
heeft de Nederlandse rechtspraak deze overgang ten onrechte gegrond op de nemo 
plus-regel. Tegen deze rechtspraak kan men aanvoeren dat contractuele verbintenis
sen de eigendom niet beperken, maar men moet beseffen dat men daarmee in 
wezen geen inhoudelijk argument naar voren brengt. Of verplichtingen uit overeen
komst al dan niet de eigendom beperken, kan men namelijk pas vaststellen nadat 
men heeft onderzocht in hoeverre een rechtssysteem aan partijen de bevoegdheid 
toekent verplichtingen die zij zijn overeengekomen werking jegens derden - hier in 
het bijzonder: rechtsopvolgers onder bijzondere titel - te verlenen. Doorslaggevend 
argument tegen de 19e-eeuwse rechtspraak was dan ook dat het Nederlandse recht 
deze bevoegdheid beperkt tot de lasten van het zakenrecht (thans: goederenrecht). 
Art. 1354 oud-BW, waarop de rechtspraak tot het arrest Blaauboer/Berlips in 1905 
de overgang van met een goed verbonden contractuele verplichtingen baseerde, 
bleek deze in het licht van het stelsel van de wet - met de daarin besloten scherpe 
scheiding tussen zaken- en verbintenissenrecht, de beperkte mogelijkheid tot het 

664. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 942. 
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vestigen van erfdienstbaarheden en de publiciteit verbonden aan de zakelijke 
lasten - en van haar geschiedenis niet te kunnen dragen. 

Omdat in de praktijk behoefte bleef bestaan aan de overgang van nauw met een 
onroerend goed verbonden contractuele verplichtingen, kent het nieuwe BW in 
art. 6:252 aan de partijen bij een overeenkomst de bevoegdheid toe een verplichting 
tot een dulden of nalaten ten aanzien van een registergoed in de registers in te 
schrijven en de kwalitatieve verplichting daarmee werking tegen rechtsopvolgers 
onder bijzondere titel en andere bij dat goed betrokken derden te geven. Een aantal 
aan de regeling verbonden beperkingen, gecompleteerd met een schoonmaakbepa-
ling, voorkomen dat zij zal leiden tot een te zware belasting van de eigendom van 
registergoederen. 

Vanuit het gezichtspunt van de autonomie van de betrokkenen, bestaan tegen de 
regeling van art. 6:252 geen bezwaren. De derdenwerking van de verplichting is uit 
de aard van de zaak in overeenstemming met de wil van partijen. Derden die aan de 
verplichting gebonden zullen worden wanneer zij een recht met betrekking tot het 
registergoed verkrijgen, kunnen deze consequentie uit de registers kennen, zodat zij 
deze gebondenheid als het ware op de koop toe nemen. Vanuit dogmatisch oogpunt 
is de derdenwerking met de relativiteit van de contractswerking verenigbaar doordat 
zij steunt op de wet. 

Men kan zich afvragen of de rechtsfiguur van de kwalitatieve verplichting niet 
beter als 'erfdienstbaarheid zonder heersend erf in het goederenrecht had kunnen 
worden geplaatst. Voor de rechtvaardiging van de derdenwerking is deze vraag van 
systematiek zonder betekenis: ook in het goederenrecht berust derdenwerking op 
een door de wet aan rechtssubjecten verleende bevoegdheid om aan hun afspraak 
deze werking te verlenen. De wetgever heeft aan een regeling in het verbintenissen
recht de voorkeur gegeven, omdat hij de relatie tussen de betrokken rechtssubjecten 
door de regels van het verbintenissenrecht wilde laten beheersen. In ieder geval 
voorlopig heeft die keuze tot gevolg dat de kwalitatieve verplichting ook vanuit 
dogmatisch oogpunt in het verbintenissenrecht moet worden gelokaliseerd. 


