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meetkunde van augustus 1947. Tevens is een uitvoerige beschouwing gewijd 
aan het ontstaan, de taken en de inrichting van het hedendaagse kadaster en 
aan de kadastrale stelsels in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Belgie. 

In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet, waarom het verloop der verschil
lende perceelgrenzen alsmede de aard en de omvang van de op die percelen 
rustende zakelijke rechten het beste kan worden aangegeven door middel van 
een kadaster. Daarnaast bevat het hoofdstuk een overzicht van de ontwikkeling 
van het kadaster in de Napoleontische tijd in Frankrijk en in Nederland en 
van de gang van zaken bij de eerste opmeting van ons land. 

In het tweede hoofdstuk vindt een bespreking plaats van de hedendaagse 
taken van het Nederlandse kadaster op privaat- en publiekrechtelijk terrein. 
Van een oorspronkelijk zuiver fiscale instel!ing blijkt het kadaster zich te 
hebben ontwikkeld tot een ins telling, die in de eerste plaats tot taak heeft de 
zakelijke rechtstoestand van de grond zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. 

Het derde en vierde hoofdstuk bevatten een verhandeling over de inrichting 
en de bijhouding van het hedendaagse Nederlandse kadaster; in het derde 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende kadastrale kaarten 
en registers en in het vierde hoofdstuk van de wijze van bijhouding van het 
kadaster bij levering, onteigening, erfopvolging, legaat, boedelscheiding, 
boedelmenging en verjaring. Ook worden de eigendomsoverdracht van een 
gedeeltelijk kadastraal perceel en de daarbij rijzende moeilijkheden besproken. 

Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de vaststelling van onzekere perceel
grenzen. Achtereenvolgens worden de grensvaststelling bij een vernieuwing 
van het "kadaster volgens de huidige hermetingsprocedure, alsmede de actie 
tot grensbepaling en de overeenkomst van grensregeling behandeld. Er wordt 
uitvoerig stilgestaan bij de verschillende pogingen om deze actie en deze 
overeenkomst meer aan hun doel te doen beantwoorden. 

In het zesde hoofdstuk vindt men een bespreking van de gebreken van onze 
hedendaagse kadastrale organisatie en van de verschillende pogingen, die in 
de loop del' tijden in het werk zijn gesteld om hierin verbetering te brengen. 
Hiervan moeten met name die van de Staatscommissie inzake het kadastcr 
genoemd worden alsmede die van de reeds genoemde Staatscommissie van 
1906 en van de Studiecommissie-Hof. 

Vervolgens worden de verschillende gevallen behandeld waarin de kada
strale registers onnauwkeurigheden vertonen doordat zij iemand als gerechtigd 
tot een bepaald perceel aanwijzen, die daarop in feite geen enkel recht kan 
doen gelden of doordat de kadastrale plans het verloop van een perceelgrens 
onjuist weergeven, alsmede. van de pogingen, met name die van bovenge
noemde commissies, om hierin verbetering te brengen. 

Ach tereenvoigens komen tel' sprake: 
A. De onjuistheden in de bestaande kadastrale plans en de wijze, waarop 

de Staatscommissie van 1906, de Studiecommissie-Hof en de Staatscommissie 
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inzake het Kadaster verbetering trachtten te brengen in de procedure tot 
vernieuwing van onnauwkeurig geworden gedeelten van het kadaster. 

B. De gebreken in de tegenwoordige wijze van bijhouden van de kadastrale 
registers, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de verbetering van de 
bijhouding van de openbare registers - de voornaamste bron van gegevens 
voor het kadaster -- zoals die wordt voorgesteld door de Staatscommissie 
inzake het kadaster en de samenstellers van het Ontwerp B.W. 

C . De vergissingen bij het specificeren van percelen in dt. transportakte, 
te weten het gebruik van een perceelomschrijving, die afwijkt van de in de 
akte van eigendomsoverdracht opgenomen kadastrale aanduiding en het 
opnemen van een grensomschrijving, die gedeeltelijk of in het geheel niet 
ovcreenkomt met de betrokken kadastrale grens. 

D. De moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de overdracht van een 
gedeeltelijk kadastraal perc eel en de wijze, waarop hierin verbetering kan 
worden gebracht. 

Verder bevat het zesde hoofdstuk nog een uiteenzetting van de wijze, waarop 
verbetering kan worden gebracht in de thans bestaande kadastrale beroeps
procedure en worden hierin de bezwaren, die van somrnige zijden zijn gerezen 
tegen de invoering van een nieuwe kadastrale wetgeving zoals door de Studie
commissie-Hof en de Staatscommissie inzake het kadaster voorgesteld en die 
voornamelijk berusten op de vrees, dat de openbare registers tot een klapper 
op het kadaster zullen worden gedegradeerd, ontzenuwd. 

Hoofdstuk VII bevat tenslotte een overzicht van de stelsels van publikatie 
in de verschillende Westeuropese landen en de invloed, die van deze stelsels 
uitgaat op de aldaar bestaande kadasters. Achtereenvolgens worden de stelsels 
van publikatie en de rechtspositie van het kadaster in Zwitserland. Duitsland, 
Frankrijk, Elzas-Lotharingen en Belgie besproken. 
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Resume 


Le cadastre neerlandais a ete ins 
d'une organisation ayant essenti 
mation permettant de fixer les ( 
tout au long des annees Ie cada~ 
nisation servant tout d'abord de 
du sol. Cela est dil au fait qu'il 
publics une connexion toujours 
attribuer, peu a peu, de nombr 
primitive ne comportait pas et qJ 

ja~on rigoureusement exacte q 
fusqu'ou s'etendront ses droits. 

La legislation cadastrale neer, 
tion. Jusqu'a present Ie cadast 
n'etait qu'un instrument perme' 
ciere. II est vrai que les geome 
limite du possible, aux nouvelle 
surannee leurs efforts n'ont pa 
sous Ie regime d 'une legislation 

Pour mettre fin a la situation 
chargee de se pencher sur Ie cad 
1957. La Loi sur Ie Cadastre m 
premier lieu la constitution d'U1 
dienst van het kadaster' dont I 

cadastre. Par la meme la Comn 
tion surannee que Ie cadastre n 
ou tre les registres publics et Ie c 
dans Ie passe. D'autre part Ie I 
ration de la methode d'inscriF 
De plus Ie Projet de Loi prevc 
fa~on· pas trop compliquee, les 

En dehors du Projet de Loi 
projets de loi precedant Ie pre 
par la 'Staatscommissie voor R 
D-..~,,-jo.? d 'Etat po r la Reorga. 




