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Voorwoord
Voor je ligt een theorie- en werkboek dat hoort bij de methode Juridischjuist.info. Juridischjuist.info is de
methode voor de volgende opleidingen:
• Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Wat is dit voor een boek?
Dit boek geeft een beschrijving van het Nederlandse vermogensrecht. Het is toegespitst op de juridische
opleidingen in het mbo, maar door de opzet is dit boek ook bij veel andere opleidingen zeker bruikbaar. Bij het
samenstellen van de inhoud heb ik mij specifiek gericht op het kwalificatiedossier Juridisch-administratieve
beroepen en de examenmatrijzen van Stichting Praktijkleren. Soms zijn enkele onderwerpen toegevoegd waar
ik dat nodig vond voor een compleet beeld van het vermogensrecht. De docent kan uiteraard kiezen de
toegevoegde onderdelen al dan niet te behandelen.

Man/vrouw
Het is vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. In de gehele tekst heb ik gekozen voor alleen
de mannelijke aanduiding om de leesbaarheid te bevorderen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken met opdrachten en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
theorie- en werkboeken nodig. In de theorie- en werkboeken wordt de basistheorie beschreven en worden
begrippen uitgelegd. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je opdrachten. Op de methodesite staan bronnen,
zoals video's, weblinks en documenten waar in de boeken naar wordt verwezen.

Bekijk de video op de methodesite.

Activeer de weblink of download het document van de methodesite.

Deze website kun je bereiken via www.juridischjuist.info.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag. De licentie is twaalf maanden geldig.

Veel succes!
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Van de auteur
Wijzigingen in deze druk
Deze druk van het boek Vermogensrecht bevat veel wijzigingen ten opzichte van de vorige druk. Bij diverse
docenten heb ik navraag gedaan naar de wensen die bij hen leefden. Deze wensen gingen vooral over een
eenvoudiger taalgebruik, meer uitleg, definities en voorbeelden. Daar heb ik mij op gericht. Hierbij heb ik het
taalgebruik afgestemd op de mbo-student, via een heldere formulering. Soms laat ik daarbij wel eens een
juridisch detail achterwege voor de leesbaarheid voor de doelgroep.

Opdrachten
Met behulp van de vele vragen en opdrachten aan het slot van elk hoofdstuk kun je vaststellen of je de leerstof
beheerst. Daarnaast kun je op de methodesite www.juridischjuist.info extra vragen, opdrachten en casussen
vinden. Verder is er een ontwikkelingsgerichte toets beschikbaar waarmee je je kunt voorbereiden op het
SPL-examen.

Indeling van het boek
De drie thema’s van dit boek zijn:
1. Vermogensrecht
2. Goederenrecht
3. Verbintenissenrecht.

Vermogensrecht
In het eerste thema gaan we kennismaken met het begrip vermogensrecht. En omdat je vast wel zult weten
dat het Nederlandse recht erg uitgebreid is, gaan we ook kijken waar in het Nederlandse recht het
vermogensrecht thuishoort. Deze inleiding moet je zeker als eerste bestuderen om te kunnen begrijpen waar
het in de rest van het boek over gaat!

Goederenrecht
In het onderdeel goederenrecht gaat het over rechten die mensen op goederen kunnen hebben. Het belangrijkste
recht ken je al, dat is eigendom. Dat is het meest volledige recht dat iemand op een zaak kan hebben. Maar er
zijn meer rechten op goederen. Veel mensen maken bijvoorbeeld dagelijks gebruik van het recht om achter
een rij huizen over een pad te lopen. Dat is ook een recht, in dit geval een erfdienstbaarheid in de vorm van het
recht van overpad. Zo zijn er meer rechten op goederen. Ook gaat dit thema over de overdracht van rechten
aan iemand anders, bijvoorbeeld door levering.

Verbintenissenrecht
Het verbintenissenrecht gaat over de rechten en plichten die mensen ten opzichte van elkaar kunnen hebben.
Bijvoorbeeld een slachtoffer van een verkeersongeval heeft recht op schadevergoeding van de dader. De koper
van een fiets heeft recht op levering door de verkoper. En uiteraard heeft de verkoper recht op betaling van de
koopsom. Zo zijn er vele rechten en plichten met betrekking tot vermogen. Sommige rechten en plichten vloeien
voort uit een wettelijke bepaling, andere komen voort uit een overeenkomst. We kennen natuurlijk allemaal
de koopovereenkomst, de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Maar er zijn nog veel meer
overeenkomsten. Denk aan bruikleen, verzekering, pachtovereenkomst enzovoort.



Op welke manier kun je dit boek bestuderen?
Sommige docenten vroegen mij de indeling van de vorige uitgave te handhaven: Inleiding - Goederenrecht –
Verbintenissenrecht. Andere docenten wilden liever een andere volgorde: Inleiding – Verbintenissenrecht –
Goederenrecht. Het is gelukt beide vormen van aanpak met dit boek mogelijk te maken.

In ieder geval moet je als eerste thema 1 bestuderen. Dat is het inleidende deel over het vermogensrecht.
Vervolgens kun je kiezen om het goederenrecht te doen en daarna het verbintenissenrecht. Of je kunt ervoor
kiezen om, na het inleidende deel over het vermogensrecht, verder te gaan met het verbintenissenrecht en
daarna het goederenrecht.

Twee mogelijkheden om dit boek te bestuderen.

Dankwoord
Veel dank aan Lydia Janssen voor haar werk aan de vorige versie van deze methode. Verder ben ik dank
verschuldigd aan alle mensen die met hun feedback een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Als eerste is dat
Alette Verhagen, die de ruwe tekst heeft gecorrigeerd. Verder hartelijk dank aan de meelezende docenten, die
mij geholpen hebben met de diverse puntjes op de i te zetten: Douwe de Bruine van het ROC Friese Poort,
Benjamin Bommel van het Dulon College (ROC A12) en Paul Ariëns van het Florijn College (ROC West-Brabant).
Ook veel dank aan Rob Mullaart van het Drenthe college, die bijzonder goede suggesties had met betrekking
tot het verbintenissenrecht.

Mr. Paul Bles
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0.1

INDELING VAN HET RECHT

HOOFDSTUK 1
Indeling van het recht



1.1 CASUS

Casus
Bram Vlaardijk, een ICT-ondernemer in Molenschot, Noord-Brabant, wil zich oriënteren op de indeling
van het recht. Er zijn namelijk zo veel verschillende onderdelen van het recht die zijn aandacht vragen,
dat hij graag wil inzien wat waar bij hoort. Zo leest hij in de krant vaak over zaken die betrekking
hebben op het strafrecht. Maar hijzelf heeft met het strafrecht niet zo veel te maken. Hij wil vooral meer
begrijpen over rechten, over eigendom en over de manier hoe eigendom overgaat op een ander. Vooral
wil hij ook meer weten over verbintenissen en over de verschillende overeenkomsten die er bestaan.

1.2 INLEIDING

Het Nederlandse recht is bijzonder omvangrijk. Er zijn talloze wetten en andere regelingen die samen het
Nederlandse recht vormen. Het is belangrijk naar die indeling te kijken, om het overzicht te houden.

Het begrip recht
Voor we aan de indeling van het Nederlandse recht beginnen, moeten we kijken wat recht eigenlijk is.

Het begrip ‘recht’ heeft eigenlijk twee betekenissen:
1. recht als aanspraak
2. recht als geheel van regels.

Recht in de betekenis van ‘aanspraak op iets’ vind je terug in zinnen zoals: ‘Ik heb recht op die fiets.’ Of: ‘Ik heb
recht op loonbetaling.’ Onder juristen wordt hier het begrip ‘subjectief recht’ voor gebruikt. Recht in de betekenis
van ‘regels’ vind je terug in: “Het recht geeft regels over de levering van een onroerende zaak.” Of: “Volgens
het recht mag hij wel Nederlander worden.” Het gaat dan dus om alle wetten, voorschriften en dergelijke.
Juristen duiden dit aan met het begrip ‘objectief recht’.

We gaan nu verder met ‘recht’ in de betekenis van regels. Bij het woord ‘recht’ denken we natuurlijk als eerste
aan wetten en wetboeken. Maar er is veel meer recht. Een van de definities luidt:

Recht
Het geheel van overheidsregels dat in de samenleving geldig is.

Het recht bestaat dus uit regels omtrent het gedrag van mensen, bedrijven en instellingen. De regel van een
docent op je school dat een student zijn jas niet mag meenemen in de klas is een gedragsregel. Maar omdat
deze niet van de overheid komt, valt deze regel niet onder het Nederlandse recht. Overigens is het natuurlijk
wel een regel waar de student zich aan moet houden. Kenmerkend aan het recht is dat bij veel gedragsregels
een sanctie geldt. Dat is een reactie van de overheid, meestal via de rechter, als iemand zich niet aan de
gedragsregels houdt. Denk aan gevangenisstraf, een geldboete, tbs of een taakstraf.

Sanctie
Een straf of maatregel na een delict.

Leerdoelen Indeling van het recht
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1.3 HET NEDERLANDSE RECHT

Het totale schema van het Nederlandse recht ziet er als volgt uit:

Indeling van het recht.

Indeling van het recht in privaatrecht (burgerlijk recht) en publiekrecht
De eerste indeling die we kunnen maken van het recht is het onderscheid tussen privaatrecht (burgerlijk recht)
en publiekrecht.

In het woord ‘privaat’ zit het woord ‘privé’. Dat geeft al aan dat het niet met openbare kwesties te maken heeft,
dus ook niet met de overheid. Privaatrecht (burgerlijk recht) regelt alles wat speelt tussen burgers onderling.
Natuurlijk zijn alle mensen burgers. Maar voor het recht wordt een bedrijf of een instelling ook als burger gezien.
Dus als Midas Jansen iets koopt in de webshop van LED-lamp BV, dan hebben we het over burgers en dus gaat
het over privaatrecht (burgerlijk recht).

Het publiekrecht bevat het woord ‘publiek’. Dat geeft eigenlijk al aan dat het te maken heeft met de overheid.
We spreken namelijk bijvoorbeeld over ‘de publieke taak’ van de overheid. Vroeger noemde men de afdeling
van de gemeente die straten en plantsoenen bijhoudt ‘publieke werken’ of later ‘openbare werken’. Dus kunnen
we uit het woord ‘publiek’ afleiden dat het te maken heeft met de overheid. Het publiekrecht gaat over alles
rondom de overheid en de verhouding met de burgers.

Privaatrecht
Dat deel van het recht dat de verhouding tussen burgers onderling regelt. Ook wel: burgerlijk recht of civiel
recht.

Het privaatrecht (burgerlijk recht) geldt tussen de burgers onderling. De overheid heeft hier in principe niets
mee te maken. Het gaat de gemeente niet aan dat ik mijn brommer verkoop aan mijn neef Boudewijn. Of dat
Mieke trouwt met Bastiaan. In het schema zie je al enkele voorbeelden die onder het privaatrecht vallen. Er
zijn er nog veel meer.

De overheid kan zich overigens ook als burger gedragen! Denk aan een gemeente die een auto koopt. We komen
daar verderop nog op terug. Het privaatrecht wordt vaak aangeduid met de term ‘burgerlijk recht’. En andere
term die vaak gebruikt wordt is ‘civiel recht’. Voor de gang van zaken in dit boek gebruiken we de term
‘privaatrecht (burgerlijk recht)’.

Publiekrecht
Dat deel van het recht dat de verhouding regelt tussen de overheid en de burger of tussen de overheidsorganen
onderling.

19

1. Indeling van het recht



Het publiekrecht gaat over de overheid. Denk daarbij aan de rijksoverheid, de provincie en de gemeente. Maar
er zijn meer overheidsorganen. Dat wordt in andere boeken verder behandeld. Het publiekrecht regelt dus
allerlei zaken over de verhouding tussen overheidsorganen. Daarbij kun je denken aan de verhouding tussen
verschillende gemeenten, tussen de provincie en de gemeente en alle zaken die het Rijk regelt met betrekking
tot provincies en gemeenten. Ook gaat het hier over hoe de overheidsorganen zijn ingedeeld.

Daarnaast gaat het publiekrecht ook over de verhouding tussen de overheid en de burger. Een bekend onderdeel
is het strafrecht, waarmee de overheid het gedrag van de burgers probeert te sturen door bijvoorbeeld diefstal
strafbaar te stellen en eventueel te bestraffen met een boete of gevangenisstraf. Ook hoort hierbij ‘tbs’, een
maatregel als iemand met een geestelijke stoornis een misdrijf pleegt.

Een ander onderdeel van de verhouding tussen overheid en burger zien we in het bestuursrecht (administratief
recht). Stel dat je een stuk aan je woning wilt bouwen, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. Vroeger
noemde men dat een ‘bouwvergunning’, tegenwoordig valt dat onder de veel grotere term
‘omgevingsvergunning’.

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen.

1.4 PRIVAATRECHT (BURGERLIJK RECHT)

Het privaatrecht (burgerlijk recht) is dat deel van het recht dat de verhouding tussen burgers onderling regelt.
Maar wat bedoelen we precies met ‘burgers’ oftewel ‘personen’? Natuurlijk bedoelen we daar mensen mee. In
het recht gebruiken we daarvoor de term ‘natuurlijke personen’. Dat zijn mensen van vlees en bloed. Ook een
rechtspersoon valt in het vermogensrecht onder het begrip ‘personen’. Denk aan een nv, een bv, een vereniging
of een stichting. Overheidsorganen zoals een gemeente, een provincie en het Rijk zijn ook rechtspersonen.

Natuurlijke persoon
Een mens.

Rechtspersoon (1)
Een organisatie die, net als een natuurlijk persoon, zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten.

Een goede definitie is ook:

Rechtspersoon (2)
Een organisatie die zelfstandig rechten en plichten kan hebben.
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De overheid als burger
We zien dus dat de overheid in principe niets te maken heeft met het privaatrecht. Burgers verkopen bijvoorbeeld
onderling, ze verhuren en ze hebben een arbeidsovereenkomst. Maar hoe zit het nu als de overheid zelf iets
koopt of huurt? Is het dan publiekrecht of privaatrecht? Enerzijds zou je denken dat het publiekrecht moet zijn,
omdat het een overheidsorgaan betreft. (De gemeente Gilze en Rijen koopt een vrachtwagen voor de
reinigingsdienst.) Anderzijds maakt het natuurlijk niet uit of garage Jansen een vrachtwagen verkoopt aan de
firma Pieters of aan de gemeente Gilze en Rijen. In beide gevallen moet er worden geleverd en in beide gevallen
moet er gewoon worden betaald.

Hoe zit dat nu? Is zo’n verkoop nu privaatrecht of publiekrecht? Het antwoord is heel eenvoudig: bij veel
handelingen handelt de overheid precies zoals een burger handelt. Als de overheid handelt als een burger, dan
betreft de zaak privaatrecht. Het overheidsorgaan wordt in dat geval dus eigenlijk gelijkgesteld aan een burger.
Maar wanneer de overheid iets doet wat een burger niet kan doen, dan betreft het publiekrecht. Denk
bijvoorbeeld aan het verstrekken van een paspoort of een vergunning. Dat kan natuurlijk alleen een
overheidsorgaan. Als de gemeente mij dus een paspoort geeft, dan betreft dit duidelijk publiekrecht.

Voorbeelden overheidsorganen die handelen als overheid of als burger
• De gemeente Breda koopt voor gemeenteactiviteiten een tent bij de firma TentTrend: privaatrecht

(burgerlijk recht).
• De provincie Noord-Brabant verhuurt een loods aan de gemeente Breda: privaatrecht (burgerlijk recht).
• Het Rijk koopt nachtkijkers voor het leger bij de firma Holland Signaal: privaatrecht (burgerlijk recht).
• De gemeente Gilze en Rijen geeft een rijbewijs aan Maxima Mulder: publiekrecht.
• De gemeente Breda krijgt een nieuwe burgemeester: publiekrecht.
• De Tweede Kamer neemt een motie van wantrouwen aan tegen de minister: publiekrecht.

1.5 INDELING VAN HET PRIVAATRECHT (BURGERLIJK RECHT)

Het privaatrecht kan op grond van de inhoud worden ingedeeld in het personen- en familierecht, het
vermogensrecht en het rechtspersonenrecht. Het zijn allemaal onderdelen van het privaatrecht (burgerlijk
recht). Alleen het onderwerp is verschillend. Het kan bijvoorbeeld gaan over het huwelijk, over eigendom, over
overeenkomsten, over erfenissen en over nv’s, bv’s en stichtingen.

Personen- en familierecht
Het personenrecht behandelt onder andere de handelingsbekwaamheid. Dat is de vraag in hoeverre iemand
rechtshandelingen mag verrichten. En het gaat over de ‘hoedanigheid’, dus over de vraag of iemand een (wettig)
kind is van een andere persoon. En denk verder aan het recht op de naam. Je kunt daar dus ook vinden hoe je
eventueel je voornaam kunt wijzigen. Of je achternaam.

Personenrecht
Dat deel van het privaatrecht dat de hoedanigheid van personen regelt.

Het familierecht gaat over zaken zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheiding. Dus je vindt hier
de eisen waar je aan moet voldoen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook zaken als
partneralimentatie en kinderalimentatie worden hier geregeld. Het personenrecht vind je in Boek 1 BW.

Familierecht
Dat deel van het privaatrecht dat de rechtsverhoudingen tussen familieleden regelt.
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We hebben eerder gezien dat het privaatrecht gaat over de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. Dus
tussen personen. En we hebben ook gezien dat onder het begrip ‘personen’, naast natuurlijke personen, ook
rechtspersonen vallen zoals de nv, de bv, de stichting en de vereniging, net als de overheidsorganen. Het
personenrecht en het familierecht gaan uiteraard alleen maar over natuurlijke personen. Immers, een
rechtspersoon kan niet trouwen en uiteraard ook geen kinderen krijgen…

Vermogensrecht
Bij het vermogensrecht kun je onder andere denken aan financiële rechten en plichten, eigendom, bezit en
allerlei overeenkomsten. Ook de levering van zaken valt onder het vermogensrecht, net als een eis tot
schadevergoeding. Let op: ook het erfrecht hoort bij het vermogensrecht. Bij de indeling van studieboeken is
het erfrecht soms in een ander boek ondergebracht: het boek over personen- en familierecht. Het behoort
echter niet tot het personen- en familierecht! Immers, ook andere mensen dan familieleden kunnen erven.

Vermogensrecht
Dat deel van het privaatrecht dat de verhouding tussen personen regelt met betrekking tot hun vermogen.

Rechtspersonenrecht
Onder rechtspersonen vallen bijvoorbeeld de nv, de bv, de vereniging en de stichting. Het gaat dus bijvoorbeeld
over hoe je een bv kunt oprichten of hoe de regels zijn met betrekking tot de organen van een vereniging of
een stichting. Wanneer je via een website een nieuwe computer koopt, is dat een overeenkomst die gesloten
wordt tussen jou en de winkel. Die winkel is waarschijnlijk een bv, dus een rechtspersoon. Het is een organisatie
die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt.

Rechtspersonenrecht
Dat deel van het privaatrecht dat het bestaan van rechtspersonen regelt.

Indeling van het privaatrecht naar onderwerp.
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