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Reactie

Reacties op ‘Vruchtgebruik op verhuur-
de zaken: grof geschut voor de financie-
ringspraktijk of een brug te ver?’ van 
mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg in WPNR 
2019/7258

I. 
Vruchtgebruik op verhuurde zaken

Met interesse heb ik kennisgenomen van de 
bijdrage van Nieuwesteeg, waarin hij inventari-
seert of het recht van vruchtgebruik door een 
financier kan worden gebruikt om op faillisse-
mentsbestendige wijze aanspraak te kunnen 
maken op de huuropbrengst van de zaak waarop 
het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd. 
Graag ga ik in op zijn aansporing tot verdere 
gedachtewisseling, omdat ik op verschillende 
punten tot een andere conclusie kom.

De eerste kwestie betreft de toepasselijkheid van 
art. 7:226 BW. Nieuwesteeg betwijfelt of de regel 
in het door hem besproken geval daadwerkelijk 
van toepassing is (p. 776). Ik kan deze twijfel niet 
goed begrijpen. De bepaling vermeldt immers 
uitdrukkelijk dat de vestiging van een recht van 
vruchtgebruik met zich brengt dat de rechten  
en verplichtingen uit de huurovereenkomst over-
gaan op de vruchtgebruiker. Zowel in de parle-
mentaire geschiedenis bij de vruchtgebruikrege-
ling als in de parlementaire geschiedenis van art. 
7:226 BW wordt dit nog eens benadrukt.1 Nieu-
westeeg lijkt te betogen dat het aangewezen is 
om hierop in de door hem voorgestane construc-
tie een uitzondering te aanvaarden, omdat het 
de bedoeling is een vruchtgebruik te creëren 
waarbij de bloot eigenaar het gebruiksrecht 
behoudt, zodat het niet nodig en wenselijk is om 
de regel toepasselijk te verklaren. Ik kom hierna 
nog terug op de vraag of het mogelijk is een zo-
danig vruchtgebruik te creëren. In ieder geval 
lijkt mij problematisch dat het resultaat van die 
constructie de positie van de huurder kan onder-
graven en aldus, anders dan Nieuwesteeg meent, 
wel degelijk in strijd komt met de strekking van 
art. 7:226 BW. Het gevolg zou immers zijn dat de 
vruchtgebruiker recht heeft op de huurpennin-
gen, terwijl de verplichtingen uit de huurover-
eenkomst op de bloot eigenaar zouden blijven 
rusten. Door dit uiteenvallen van rechten en 
verplichtingen uit de huurovereenkomst wordt 
de huurder benadeeld, omdat hierdoor bijvoor-
beeld zijn verrekeningsbevoegdheden en ver-
weermiddelen in het gedrang kunnen komen. 
Bepalingen als art. 6:130 BW en art. 6:145 BW 
kunnen dit niet verhinderen, omdat de vorderin-
gen niet overgaan op de vruchtgebruiker, maar 

rechtstreeks in diens vermogen ontstaan.2 Enkel 
door een analoge toepassing van die bepalingen 
zou men hieraan kunnen ontkomen, maar tege-
lijkertijd zou dat illustreren hoe oneigenlijk de 
constructie is: al naar gelang het goed uitkomt, 
worden beschermende bepalingen juist wel of 
niet toegepast. Niet ten onrechte heeft men 
dergelijk oneigenlijk gebruik van rechten in het 
verleden als goochelen met een hoed met een 
dubbele bodem beschouwd.3 Al met al zie ik dan 
ook geen ruimte om af te wijken van de toepas-
selijkheid van art. 7:226 BW. Ervan uitgaande dat 
de constructie voor het overige geldig zou zijn 
(waarover aanstonds nader), zou dit in ieder 
geval betekenen dat op de financier in zijn  
hoedanigheid van verhuurder-vruchtgebruiker 
onder meer de verplichting tot het verrichten 
van onderhoud ten aanzien van het gehuurde 
zou komen te rusten, hetgeen de constructie 
bepaald niet aantrekkelijk zal maken.

Mijn tweede punt heeft betrekking op de ruimte 
om de inhoud van het recht van vruchtgebruik 
vorm te geven. In dat kader bespreekt Nieuwes-
teeg verschillende bepalingen die niet goed zou-
den passen bij de onderhavige constructie en 
vraagt hij zich af of deze bepalingen ‘daadwerke-
lijk van dwingend recht zijn.’ Ook op dit punt 
kan ik zijn twijfel niet goed plaatsen. De wet 
neemt immers tot uitgangspunt dat ‘de wette-
lijke bepalingen niet toelaten dat aan het zake-
lijk recht een andere inhoud wordt gegeven dan 
het volgens de betreffende bepaling zou hebben, 
voor zover uit de wet niet het tegendeel blijkt’, 
zodat ‘de vrijheid van partijen om binnen de 
grenzen van de wettelijke definitie de inhoud van 
het recht zelf te bepalen, [wordt] teruggebracht 
tot het gebied, waaromtrent de wet zich van een 
regeling onthoudt’, met dien verstande dat ‘deze 
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1. Zie M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 657 resp. Nota 
II, Kamerstukken II 1999/00, 26089, 6, p. 30-31.

2. Ook een beroep op de strekking van art. 3:210 BW (vgl. 
T.J. Mellema-Kranenburg, GS Vermogensrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer (online bijgewerkt tot 28 
januari 2019), aant. 7 en Asser/Bartels & Van Velten  
5 2017, nr. 286b) biedt geen (rechtstreekse) uitkomst, 
nu het recht van vruchtgebruik niet op de huurvorde-
ring zelf rust.

3. E.M. Meijers, ‘Eigendomsoverdracht tot zekerheid’, in: 
Correspondentie-Blad van de Broederschap der 
Notarissen, Amsterdam: Van Mantgem 1936, p. 268-269.



bevoegdheden en verplichtingen een zodanig 
verband moeten hebben met het zakelijke recht, 
dat een gelijke behandeling gerechtvaardigd is’, 
en ‘tot de overigens talrijke, gevallen waarin de 
wet zelf een afwijkende regeling uitdrukkelijk 
toelaat.’4 Tenzij de wet de mogelijkheid van af-
wijking noemt, hebben de wettelijke regels die 
invulling geven aan het desbetreffende recht dus 
een dwingend karakter.5 Belangrijker is echter 
nog dat hieraan voorafgaand moet worden be-
oordeeld of het door partijen gecreëerde recht 
wel beantwoordt aan de wettelijke definitie van 
een van de in de wet geregelde beperkte rech-
ten.6 Of vanuit het omgekeerde perspectief be-
schreven: het wezen van het in de wet geregelde 
recht mag door partijen niet worden aangetast.7 
Voor het vruchtgebruik gaat het daarbij blijkens 
art. 3:201 BW om het recht om een goed dat aan 
een ander toebehoort, te gebruiken (usus) en 
daarvan de vruchten te genieten (fructus). Het 
lijkt erop dat Nieuwesteeg het gebruiksrecht van 
de vruchtgebruiker volledig wil wegschrijven, 
aangezien hij opmerkt dat het de bedoeling is 
dat ‘de hoofdgerechtigde het gebruiksrecht  
behoudt’ (p. 776) en ‘dat de hoofdgerechtigde 
het verhuurde blijft exploiteren terwijl de vrucht-
gebruiker slechts rechten op de vruchten ver-
krijgt’ (p. 779). Hij wijst er vervolgens terecht op 
dat de verplichtingen die de wet de vruchtge-
bruiker oplegt, hiermee niet goed te verenigen 
zijn (p. 778). Terwijl dit voor hem een argument 
vormt om te bepleiten dat het niet nodig of wen-
selijk is dat deze verplichtingen voor dit type 
vruchtgebruik gelden, lijkt het mij eerder een 
(belangrijke) indicatie voor het feit dat het ge-
bruiksrecht (met de daarmee samenhangende 
verplichtingen) tot het wezen van het recht van 
vruchtgebruik behoort. Ook in de parlementaire 
geschiedenis wordt over het gebruiksrecht opge-
merkt dat dit ‘de kern van het recht van de 
vruchtgebruiker’ vormt.8 Nog problematischer is 
echter dat Nieuwesteeg de vruchtgebruiker in de 
door hem beschreven constructie niet slechts 
het gebruiksrecht ontneemt, maar bovendien 
het recht om de vruchten te genieten. Daadwer-
kelijk genot van de vruchten veronderstelt na-
melijk dat zij zonder beperkingen toekomen aan 
de vruchtgebruiker, dat wil zeggen: in zijn ver-
mogen vloeien. Een afspraak die inhoudt dat de 
vruchten – de huuropbrengsten – in mindering 
komen op de vorderingen op de bloot eigenaar, 
heeft echter tot gevolg dat de vruchten niet ten 
goede komen aan de vruchtgebruiker, maar juist 
aan de bloot eigenaar, omdat diens schulden 
hierdoor verminderen. Een constructie die zowel 
het gebruiksrecht alsook het genot van de vruch-
ten bij de hoofdgerechtigde laat,9 beantwoordt 
niet meer aan de definitie van art. 3:201 BW en 
komt aldus in strijd met het wezen van het recht 
van vruchtgebruik.

Ik verschil ook van mening met Nieuwesteeg 
over de gevolgen van het wegschrijven van een 
bevoegdheid of verplichting die tot het wezen 
van het recht van vruchtgebruik behoort. Vol-
gens hem betekent dit slechts dat de desbetref-
fende afspraak niet de inhoud van het recht van 
vruchtgebruik bepaalt, zodat dit niet de gehele 
constructie tenietdoet, maar slechts tot gevolg 
heeft dat alsnog een ‘normaal’ recht van vrucht-
gebruik ontstaat (p. 779). Wanneer een beoogd 
recht niet beantwoordt aan de wettelijke defini-
tie van beoogde beperkte recht en aldus met het 
wezen van dat recht in strijd komt, is het gevolg 
echter dat het beperkte recht in het geheel niet 
tot stand komt. Dit wordt ook in de parlemen-
taire geschiedenis benadrukt, waarin in verband 
met het recht van erfpacht wordt opgemerkt 
‘dat een beding, dat de erfpachter het recht  
ontzegt om de zaak te houden, of een beding, 
dat hem elk recht om de zaak te gebruiken ont-
neemt, ten gevolge zou hebben, dat een recht 
van erfpacht niet tot stand komt’, omdat het 
aldus beoogde recht niet beantwoordt aan de 
definitie in art. 5:85 BW.10 Enkel de mogelijkheid 
van conversie zou de constructie overeind kun-
nen houden, maar het is maar zeer de vraag of 
daaraan kan worden toegekomen. Nog afgezien 
van het hierna te behandelen fiduciaverbod en 
de vragen of de strekking van het nietigheids-
voorschrift zich daartegen niet verzet en de be-
langen van derden hierdoor niet in het gedrang 
zouden komen,11 is het immers maar zeer de 
vraag of kan worden aangenomen dat die andere 
rechtshandeling (d.w.z.: de vestiging van een 
‘echt’ recht van vruchtgebruik) zou zijn verricht, 
indien van de onderhavige constructie wegens 
ongeldigheid zou zijn afgezien, hetgeen art. 3:42 
BW als voorwaarde stelt. Niet waarschijnlijk is 
immers dat de financier in dat geval zou opteren 

4. Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3.
5. Zie T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het 

goederenrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007, 
p. 383.

6. Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3.
7. Zie Struycken 2007, p. 395-397. 
8. Zie M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 650.
9. Vgl. – t.a.v. het ontnemen van het recht op de vruchten 

– ook Struycken 2007, p. 396-397.
10. Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308.
11. Zie Struycken 2007, p. 672-681. Hierbij speelt met name 

de omstandigheid dat voorkomen moet worden dat par-
tijen weinig gelegen laten aan wettelijke beperkingen, 
omdat zij in het slechtste geval toch in ieder geval nog 
een ‘gewoon’ recht van vruchtgebruik verkrijgen. Vgl. 
M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 731 en A.C. van 
Schaick, Contractsvrijheid en nietigheid (diss. Tilburg), 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 263.
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voor een vruchtgebruik met de daarbij behoren-
de verplichtingen, terwijl evenzeer onwaarschijn-
lijk is dat de eigenaar akkoord zou zijn gegaan 
met het afstaan van de huuropbrengst aan de 
financier, zonder dat deze opbrengst in minde-
ring zou komen op zijn schulden.

Mijn laatste punt betreft het fiduciaverbod.  
De kern van dit verbod is – toegesneden op de 
zekerheidsoverdracht – gelegen in de bezwaren 
die bestaan tegen de oneigenlijke figuur die ont-
staat als het eigendomsrecht wordt gebruikt als 
zekerheidsrecht.12 Het voornaamste bezwaar is 
daarbij dat de zekerheidseigenaar meer verkrijgt 
dan zijn belang rechtvaardigt, waardoor de  
belangen van de schuldenaar en diens overige 
schuldeisers in het gedrang komen. Het verbod 
fungeert daarmee met name als slot op de deur 
van de wettelijke regeling van pand en hypo-
theek, omdat de zekerheidsoverdracht de daarin 
opgenomen regels, die ten dele juist strekken tot 
bescherming van de schuldenaar en diens  
overige schuldeisers, zou omzeilen.13 Weliswaar is 
dit verbod (om begrijpelijke redenen) steeds in 
verband met een overdracht aan de orde geko-
men, maar de ratio geldt evenzeer bij de vesti-
ging van beperkte rechten. Ook daarbij kan de 
overbedelingsproblematiek zich doen gelden, 
zoals de onderhavige constructie duidelijk 
maakt: aan de financier wordt meer verschaft 
(nl. een volwaardig genotsrecht), dan zijn belang 
rechtvaardigt (nl. een zekerheidsrecht). De ge-
dachte van Nieuwesteeg dat deze problematiek 
zich niet kan voordoen bij de vestiging van een 
erkend beperkt recht, omdat de wet dan ter 
voorkoming een nadere regeling geeft van de 
verhouding tussen beperkt gerechtigde en bloot 
eigenaar (p. 781), miskent dat deze waarborgen 
betrekking hebben op de verhoudingen bij een 
‘echt’ recht van vruchtgebruik en geen rekening 
houden met de situatie dat dit recht van vrucht-
gebruik als zekerheidsrecht wordt ingezet. Met 
andere woorden: de waarborgen in de vrucht-
gebruikregeling zorgen ervoor dat de vrucht-
gebruiker niet meer recht verkrijgt dan zijn  
belang als vruchtgebruiker rechtvaardigt, maar 
waarborgen niet dat de vruchtgebruiker niet 
meer verkrijgt dan zijn belang als zekerheids-
nemer rechtvaardigt. Het binnen de perken hou-
den van de aanspraken van een zekerheidsnemer 
wordt juist gewaarborgd door de regeling van 
pand en hypotheek en het fiduciaverbod strekt 
ertoe te voorkomen dat partijen deze regels 
omzeilen door gebruik te maken van een ander-
soortige constructie. Weliswaar is dit verbod in 
het Sogelease-arrest door de Hoge Raad op  
beperkte wijze geïnterpreteerd,14 maar ook in 
deze beperkte interpretatie geldt dat het fiducia-
verbod nog steeds in de weg staat aan een over-
dracht of vestiging van een beperkt recht (niet 

zijnde een pand- of hypotheekrecht) die ertoe 
strekt de verkrijger (enkel) in zijn belangen als 
schuldeiser ten opzichte van andere schuldeisers 
te beschermen.15 Dat dit bij de onderhavige con-
structie het geval is, lijkt mij nauwelijks voor 
betwisting vatbaar en wordt door Nieuwesteeg 
ook met zoveel woorden erkend. Doel van de 
constructie is immers dat de vruchten ‘slechts 
aangewend worden ter voldoening van het kre-
diet’ (p. 780), terwijl bovendien zou moeten wor-
den afgesproken ‘het vruchtgebruik te vestigen 
onder de ontbindende voorwaarde van voldoe-
ning van het krediet’ (p. 781). Deze voorwaarden 
maken duidelijk dat niet is voldaan aan de eis 
dat de rechtshandeling beoogt ‘het goed zonder 
beperking op de verkrijger te doen overgaan.’16 
Ook illustreren deze ‘flankerende maatregelen’ 
bij uitstek dat hier sprake is van overbedeling, 
die bovendien door deze beperkingen niet  
volledig ongedaan wordt gemaakt.

Mr. E.F. Verheul*

12. Zie Struycken 2007, p. 489 e.v., M.H.E. Rongen, Cessie 
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012, p. 795 e.v. en 
E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (diss. Groningen), 
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 416-417.

13. Vgl. V.V., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 727.
14. HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 m.nt. W.M. Kleijn.
15. HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 m.nt. W.M. Kleijn 

(Sogelease), rov. 3.4.3.
16. HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 m.nt. W.M. Kleijn 

(Sogelease), rov. 3.4.3.

* Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en professional support lawyer bij Wijn & Stael 
Advocaten. 
(e.f.verheul@rug.nl)

323

WPNR 7280

25 april 2020

Reactie




