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PasPoorten, rijbewijzen en 
res publicae 
Jelle Jansen

Vadertje Staat is naar Nederlands recht eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en 
rijbewijzen. Op paspoorten staat: ‘Dit paspoort is eigendom van de Staat der Nederlanden.’ Op 
rijbewijzen staat het er nog kernachtiger: ‘Rijkseigendom’. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke 
gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen (zie bijvoorbeeld art. 4 Paspoortwet). Het Romeinse 
recht kan helpen die vragen te beantwoorden. De Romeinen kenden weliswaar geen paspoorten en 
evenmin rij bewijzen, zij kenden wel de zogenoemde res extra commercium, zaken buiten het rechts-
verkeer. Daartoe rekenden de Romeinse juristen bijvoorbeeld aan de Goden gewijde zaken zoals 
tempels (res  sacrae), en zaken die algemene doelen dienden (res publicae). Sommige zaken waren 
res  publicae omdat ze bestemd waren voor algemeen gebruik (openbare (vaar)wegen, havens, het 
Marsveld), andere omdat ze een functie vervulden bij de uitoefening van staatstaken (vestingen, ge-
vangenissen). Privé-eigendom van res publicae was niet mogelijk. Zij behoorden in eigendom toe aan 
de Staat. Res publicae waren niet vatbaar voor eigendomsoverdracht, evenmin voor verkrijgende ver-
jaring, en er was geen bezit van mogelijk. Dat alles werd pas mogelijk, als de Staat een einde maakte 
aan het bijzondere karakter van een res publica. 

Paspoorten en rijbewijzen doen in veel opzichten denken aan de res publicae van het Romeinse 
recht. Privé-eigendom ervan is niet mogelijk, ze behoren toe aan de Staat. Ze treden pas volledig tot 
het privaatrecht toe als de Staat het bijzondere karakter van de zaken beëindigt. Dat is voor een pas-
poort bijvoorbeeld mogelijk door het ongeldig te laten maken door een rijksambtenaar. De bijzondere 
status van het paspoort en het rijbewijs heeft, net als de bijzondere status van res publicae, te maken 
met het algemeen belang. De Staat brengt door zich de eigendom voor te behouden tot uitdrukking 
dat iemand zorgvuldig moet omspringen met een paspoort. Met andermans zaken moet men immers 
goed omgaan. Degene die ‘zijn’ paspoort vernietigt, erin knipt of plakt, begaat zelfs een strafbaar feit 
(art. 231 WvSr). De Staat wil door zich de eigendom voor te behouden voorkomen dat hij een handel 
in paspoorten en rijbewijzen faciliteert. Overdracht van een paspoort behoort niet tot de mogelijk-
heden. De koopovereenkomst is zinloos, omdat het de verkoper onmogelijk is eigendom over te 
dragen.

Gaat de parallel tussen paspoorten, rijbewijzen en res publicae ook op voor wat betreft het bezits-
leerstuk? Is het bezit van een paspoort of een rijbewijs mogelijk, of kunnen paspoorten en rijbewijzen 
net als de res publicae geen voorwerp van bezit zijn? De Paspoortwet spreekt van de ‘houder’ van 
een paspoort. Dat lijkt – ook als bezit van paspoorten en rijbewijzen mogelijk is – goederenrechtelijk 
juist. Degene aan wie de Staat een paspoort uitreikt, weet dat de Staat eigenaar is. Hij houdt de zaak 
daarom niet voor zichzelf (art. 3:107 BW). De paspoorthouder beschikt daarmee bij diefstal noch over 
de revindicatie, noch over de bezitsactie van artikel 3:125 BW. Hij heeft in het faillissement van de dief 
een concurrente onrechtmatigedaadsactie. Alleen de Staat zou het paspoort onder de dief kunnen 
revindiceren. De Minister oefent immers het eigendomsrecht uit (art. 4 Paspoortwet). 

Men kan zich, wat er verder zij van de mogelijkheid van bezit van paspoorten en rijbewijzen, afvragen 
of de bijzondere status van rijbewijzen en paspoorten noodzakelijk is. Is hier niet sprake van goederen-
rechtelijke overkill? Het vervalsen of vernietigen van een paspoort lijkt me ook strafbaar als het pas-
poort of rijbewijs wel vatbaar is voor privé-eigendom. De eigendomsoverdracht ten titel van koop zal 
niet slagen, als de vervreemder wel beschikkingsbevoegd is. De koop lijkt mij in strijd met de openbare 
orde en de goede zeden (art. 3:40 BW). Hetzelfde geldt voor het vestigen van beperkte rechten op 
beide documenten. De wetgever heeft een dergelijke inhoudsloze eigendom allicht willen voorkomen 
door zich de eigendom van dergelijke documenten voor te behouden. Daarmee blijkt maar weer eens 
wat wel genoemd is de ongelooflijke actualiteit van het Romeinse recht: paspoorten en rijbewijzen zijn 
res publicae.


