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Graag dank ik Ter Rele voor zijn uitgebreide 
reactie op mijn artikel over de gevolgen van de 
wijziging van een eigendomsvoorbehoud. Als ik 
het goed zie, verschillen wij op twee punten van 
mening, namelijk (i) of afstand van het eigen-
domsvoorbehoud door de verkoper moet worden 
beschouwd als het voor vervuld houden van de 
voorwaarde en (ii) of een door de koper op zijn 
eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde 
gevestigd pandrecht na afstand van het eigen-
domsvoorbehoud door de verkoper rust op de 
onvoorwaardelijke eigendom. Ik bespreek beide 
punten hierna achtereenvolgens, waarbij het 
zwaartepunt – net als in de reactie van Ter Rele – 
ligt bij de tweede vraag.

Ad (i). In mijn artikel heb ik betoogd dat het mij 
niet juist lijkt de afstand van het eigendomsvoor-
behoud door de verkoper te beschouwen als het 
voor vervuld houden van de voorwaarde waaron-
der de overdracht heeft plaatsgevonden. Anders 
dan Ter Rele suggereert, is mijn bezwaar daarte-
gen niet zozeer dat dit tot gevolg zou hebben dat 
de koopprijs niet meer verschuldigd zou zijn. 
Zoals hij terecht opmerkt, kunnen verkoper en 
koper inderdaad overeenkomen dat de koopprijs 
verschuldigd blijft, maar dat de rechtsgevolgen 
van de overdracht niet langer afhankelijk zijn 
van de betaling van de koopprijs. Dat is bij uit-
stek wat afstand van het eigendomsvoorbehoud 
onderscheidt van afstand van het recht op de 
tegenprestatie. Mijn punt is echter dat uit het 
feit dat de koopprijs verschuldigd blijft, blijkt 
dat de constructie niet zozeer een (gefingeerde) 
vervulling van de voorwaarde inhoudt, maar 
gericht is op het ontnemen van het voorwaarde-
lijke element aan de overdracht. Met andere 
woorden: partijen doen niet alsof de voorwaarde 
vervuld is, maar maken haar simpelweg irrele-
vant. Ter Rele lijkt dat ook te onderschrijven, 
aangezien hij opmerkt dat een dergelijke af-
spraak een wijziging van de voorwaarde behelst, 
omdat de betaling van de koopprijs niet langer 
een opschortende voorwaarde voor de over-
dracht is. Mijn indruk is dat wij het op dit punt 
dan ook wel degelijk eens zijn, zij het dat ik een 
afspraak die inhoudt dat betaling van de koop-
prijs niet langer een voorwaarde voor overdracht 
is, niet zou willen duiden als het voor vervuld 
houden van de voorwaarde.

Ad (ii). Het voornaamste bezwaar van Ter Rele 
betreft mijn opvatting dat afstand van het eigen-
domsvoorbehoud door de verkoper tot gevolg 
heeft dat een pandrecht dat de koper op zijn 
eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde 
heeft gevestigd, op de onvoorwaardelijke eigen-

dom komt te rusten. Hij acht dit problematisch 
vanwege de mogelijkheid dat ook een pandrecht 
is gevestigd op het eigendomsrecht onder ont-
bindende voorwaarde van de verkoper en de 
mogelijkheid dat de beide voorwaardelijke eigen-
domsrechten onbedoeld in één hand komen.  
Ik ben het eens met Ter Rele dat in deze twee 
situaties geen samensmelting van de beide voor-
waardelijke eigendomsrechten plaatsvindt, zo-
dat het door de koper gevestigde pandrecht 
blijft rusten op het eigendomsrecht onder op-
schortende voorwaarde. Terwijl dit voor hem 
echter reden is om voor alle gevallen aan te ne-
men dat het pandrecht blijft rusten op het eigen-
domsrecht onder opschortende voorwaarde, zie 
ik ruimte binnen het stelsel van de wet om een 
onderscheid te maken tussen deze gevallen en 
het geval dat afstand wordt gedaan van het  
eigendomsvoorbehoud.

Hoewel ik de afstand van het eigendomsvoorbe-
houd heb beschreven als een vorm van vermen-
ging die plaatsvindt doordat de verkoper zijn 
eigendomsrecht onder ontbindende voorwaarde 
overdraagt aan de koper, heb ik deze figuur in 
paragraaf 4.2 niettemin gekwalificeerd als een 
vorm van afstand. Dat oogt op het eerste gezicht 
misschien kunstmatig, maar ik heb er aldaar ook 
op gewezen dat dit minder vreemd is dan het 
lijkt, omdat ook bij beperkte rechten deze figu-
ren erg dicht tegen elkaar aan liggen, aangezien 
de wet afstand van een beperkt recht in zekere 
zin beschouwt als een vorm van overdracht van 
het beperkt recht aan de hoofdgerechtigde. De 
kwalificatie als afstand of vermenging hangt in 
die gevallen af van de vraag of de wil van partijen 
gericht is op het tenietgaan van het beperkte 
recht of op de overdracht daarvan.1 Wanneer 
men dit criterium – zoals ik heb gedaan – door-
trekt naar de problematiek van afstand van het 
eigendomsvoorbehoud, is het mogelijk om het 
door Ter Rele beschreven geval van ‘echte’ ver-
menging, waarin beide voorwaardelijke eigen-
domsrechten onbedoeld in één hand komen, 
anders te behandelen dan het geval waarin de 
wil van partijen gericht is op de beëindiging van 
de voorwaardelijkheid.
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1. Zie W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. Het 
Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 606.



In mijn artikel heb ik daartoe aangeknoopt bij 
art. 3:81 lid 3 BW, dat andere rechtsgevolgen 
toekent aan afstand dan aan vermenging. Terwijl 
voor zowel afstand als vermenging geldt dat dit 
niet ten nadele van de beperkt gerechtigde 
werkt, profiteert degene met een beperkt recht 
op het bezwaarde goed in geval van afstand ook 
van het tenietgaan van het andere beperkte 
recht. Toepassing van deze regel op de door Ter 
Rele besproken gevallen leidt ertoe dat (i) af-
stand van het eigendomsvoorbehoud niet ten 
nadele werkt van degene die een pandrecht heeft 
op het eigendomsrecht onder ontbindende voor-
waarde, zodat in dat geval iedere pandhouder 
zich slechts op het aan hem verpande voorwaar-
delijk eigendomsrecht kan verhalen en (ii) onbe-
doeld in één hand geraken van beide voorwaar-
delijke eigendomsrechten niet ten voordele 
werkt van degene met een pandrecht op een van 
die voorwaardelijke eigendomsrechten.2 Tegelij-
kertijd brengt toepasselijkheid van deze regel 
mee dat het pandrecht wél op de onvoorwaarde-
lijke eigendom komt te rusten in het geval dat 
afstand wordt gedaan van het eigendomsvoor-
behoud door de verkoper en het eigendomsrecht 
onder ontbindende voorwaarde niet is bezwaard 
met een beperkt recht. Anders dan Ter Rele 
stelt, lijkt mij dit onderscheid ook niet arbitrair, 
omdat het juist besloten ligt in de regel van art. 
3:81 lid 3 BW.

Nu is het op zichzelf juist dat art. 3:81 lid 3 BW 
niet rechtstreeks van toepassing is op dit geval, 
maar ik heb analoge toepassing van deze bepa-
ling als redelijk beschouwd, omdat de belangen 
die betrokken zijn bij afstand en vermenging bij 
beperkte rechten op vergelijkbare wijze aan de 
orde zijn in geval van afstand en vermenging van 
voorwaardelijke eigendomsrechten, waardoor ik 
geen goede reden zie om beide gevallen verschil-
lend te behandelen.3 Ter Rele bekritiseert deze 
analoge toepassing daarentegen als ‘onnodig 
complex’, maar het wordt mij niet duidelijk 
waarom dit het geval zou zijn. Per saldo kom ik 
immers niet tot andere uitkomsten dan Ter Rele, 
behalve in het geval dat afstand wordt gedaan 
van het eigendomsvoorbehoud door de verkoper 
zonder dat een beperkt recht rust op het eigen-
domsrecht onder ontbindende voorwaarde, maar 
juist zijn oplossing – het in stand laten van twee 
voorwaardelijke eigendomsrechten – lijkt mij tot 
meer complexiteit te leiden dan het laten samen-
smelten van de beide voorwaardelijke eigen-
domsrechten. 

Ik krijg de indruk dat Ter Rele in wezen kritisch 
is over het in art. 3:81 lid 3 BW gemaakte onder-
scheid tussen vermenging en afstand (zie met 
name paragraaf 5, onder b). Gegeven het feit dat 
de wet deze gevallen echter verschillend behan-

delt, bestaat er naar mijn mening – om boven-
genoemde redenen – geen reden om dit onder-
scheid niet eveneens te hanteren in het kader 
van de afstand van het eigendomsvoorbehoud. 
Ik wijs er bovendien op dat een soortgelijk  
onderscheid in feite ook wordt gemaakt in het 
kader van de gemeenschapsregeling, waaraan 
Ter Rele refereert. In het geval dat alle aandelen 
onbedoeld in één hand komen, ligt het voor de 
hand dat een beperkt recht dat op een van de 
aandelen is gevestigd, op het desbetreffende 
aandeel blijft rusten.4 Indien de gemeenschap 
daarentegen door verdeling wordt beëindigd (in 
wezen een soort ‘afstand van de gemeenschap-
pelijkheid’),5 werkt dit ook ten voordele van de 
beperkt gerechtigde, aangezien het beperkte 
recht op het gehele goed komt te rusten (art. 
3:177 lid 1 BW).
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2. Overigens kan zich in het tweede geval nog een extra 
complicatie voordoen, namelijk in het geval dat de 
koper eveneens onbedoeld de koopprijsvordering 
verkrijgt, die dan door vermenging tenietgaat. Ook hier 
lijkt mij analoge toepassing van art. 6:161 lid 3 BW 
(waartoe de ruimte wordt geboden door M.v.A. II., Parl. 
Gesch. Boek 6 BW, p. 593) tot de meest redelijke 
uitkomsten te leiden, in de zin dat vermenging niet ten 
nadele werkt van degene met een pandrecht op het 
eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde.

3. Vgl. ook – t.a.v. de vergelijkbare regel van art. 6:161 lid 3 
BW – M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 593.

4. Vgl. H. Wammes, De gemeenschap naar komend recht 
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1988, p. 124.

5. De parallellie met de onderhavige problematiek dringt 
zich temeer op wanneer men, met W.H. van Hemel, 
Beschikken over een aandeel in een gemeenschap (diss. 
Groningen), Deventer: Kluwer 1998, p. 298, zou 
aannemen dat de verdeling plaatsvindt doordat de 
overige deelgenoten hun aandelen overdragen aan 
degene aan wie het goed wordt toegedeeld. Ik laat dat 
punt hier verder rusten. 

* Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en professional support lawyer bij Wijn & Stael 
Advocaten.




