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Hoofdstuk 1
Wat speelt er onder de grond?

1.1 Inleiding

In het drukbevolkte Nederland is sinds lange tijd belangstelling voor het bou-
wen in, op én boven de grond. De ondergrond werd in beginsel op nog beperkte
schaal gebruikt voor bijvoorbeeld landbouwtoepassingen of drinkwatervoorzie-
ning en -opslag. Sinds de 19e eeuw is vervolgens de ‘kelderconstructie’ veel-
vuldig toegepast in woning- en industriële bouw. Hierbij moet worden gedacht
aan de klassieke opslag- of schuilkelders, maar later ook aan opslagruimtes
voor warmte of (chemisch) afval en parkeergarages. De laatste decennia heeft
de ondergrond ook steeds meer een transportfunctie gekregen. In de meer let-
terlijke zin kan hierbij gedacht worden aan fiets- of autotunnels en metro- of
trein(tunnel)verbindingen. Ook het transport van vloeistoffen, gassen of infor-
matie is steeds meer ondergronds gaan plaatsvinden en neemt vandaag de dag
een belangrijke plaats in de ondergrond in1. Dit alles betekent dat er naast bo-
vengrondse ook ondergrondse ordening moet plaatsvinden, waarbij een steeds
terugkerende vraag is wie eigenaar wordt of is van het bouwwerk dat in de
ondergrond wordt aangelegd, alsmede welke bevoegdheden de eigenaar van de
grond én de eigenaar van het ondergrondse bouwwerk hebben of overhouden.

1.1.1 Ondergrondse bouwwerken

Het is in beginsel niet mogelijk om zonder toestemming van de grondeigenaar
een ondergronds bouwwerk aan te leggen in de grond van een ander2. Er zal dus
bepaalde (‘minnelijke’) overeenstemming moeten zijn tussen de grondeigenaar
en de aanlegger van het bouwwerk voordat tot aanleg van het ondergrondse

1Op de website van het Centrum voor Ondergronds Bouwen: http://www.cob.nl is meer
informatie hierover te vinden. Zie ook Taselaar, 2009.

2Samkalden en Van den Berg, 1997, par. 6.2.
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bouwwerk kan worden overgegaan. Die overeenstemming is ook nodig om as-
pecten te regelen die onder meer zien op de aansprakelijkheid voor schade(n)
aan het ondergrondse bouwwerk, het verkrijgen van toegang tot het onder-
grondse bouwwerk of de mogelijkheid tot het betreden van de grond van een
ander om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Op basis van beperkt litera-
tuur onderzoek en zonder uitputtend te zijn, volgen hierna diverse varianten
van ‘minnelijke overeenstemming’ die gebruikt kunnen worden bij het onder-
gronds bouwen.

1.1.1.1 Overdracht eigendom

Door overdracht van de ‘volle’ eigendom van de grond of gronden waarin een
ondergronds bouwwerk wordt aangelegd, is de aanlegger c.q. de beheerder
en/of toekomstige exploitant van het ondergrondse bouwwerk verzekerd van
een ‘succesvolle’ aanleg en exploitatie van het bouwwerk. De aanlegger of ex-
ploitant heeft bij deze variant weliswaar maximale zekerheid; daar tegenover
staat dat de rechten van de grondeigenaar volledig vervallen. Om de grond-
eigenaar tegemoet te komen (of: over de streep te trekken om toch tot eigen-
domsoverdracht over te gaan) kan de aanlegger of exploitant een gebruiksrecht
verlenen (bijvoorbeeld huur of pacht) aan de (voormalige) grondeigenaar, zo-
dat het gebruik van de grond door de (voormalige) grondeigenaar na aanleg
van het ondergrondse bouwwerk kan worden voortgezet3. Eveneens kan een
zakelijk recht (bijvoorbeeld recht van opstal) worden gevestigd4. Indien geen
opstallen bovengronds aanwezig zijn, of wanneer de opstal van ondergeschikte
betekenis is, ligt vestiging van een recht van erfpacht in de rede5.

1.1.1.2 Vestigen beperkt zakelijk recht

Zonder dat de grondeigendom wordt overgedragen kan een zakelijk recht wor-
den gevestigd ten behoeve van de aanlegger van het ondergrondse bouwwerk.
Het voordeel hiervan is dat het minder ingrijpend is voor de grondeigenaar,
waar tegenover staat dat het recht van de aanlegger minder absoluut is dan

3Het verlenen van gebruiksrechten kan ook zijn nadelen hebben. De aanlegger/exploitant
wordt door verwerving van de grondeigendom immers eigenaar van de eventueel aanwezige
opstallen op die grond en dient dan als ‘verhuurbedrijf’ op te treden jegens de (voormalige)
grondeigenaar, zie Samkalden en Van den Berg, 1997, p. 40.

4Bij de aanleg van de HSL-Zuid is deze constructie onder meer toegepast, zie COB, 2000, p.
11. Overigens is het simpeler om bij levering het verlenen van het recht van opstal voor te
behouden (alleen de ‘bloot’ eigendom wordt geleverd).

5Van den Berg (p. 141) stelt dat bij het erfpachtrecht de erfpachter de onroerende zaak
niet alleen zal gebruiken, maar ook houden. Hij (i.c. de voormalige grondeigenaar) oefent
de feitelijke macht over de zaak uit met uitsluiting van alle anderen, waaronder ook de
(nieuwe) eigenaar (i.c. de aanlegger). Tenzij in de vestigingsakte anders is bepaald, heeft
een erfpachter hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. Dit betekent dat de aanlegger
in de erfpachtsakte zal moeten laten opnemen dat hij gerechtigd is/blijft tot het uitsluitend
gebruik van de tunnel. Doet hij dit niet, dan is hij als ‘bloot-eigenaar’ niet tot dat gebruik
gerechtigd.
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bij overdracht van eigendom6. Het meest voor de hand liggende zakelijk recht
om te vestigen is het opstalrecht. Gelet op de bespreking van het opstalrecht
in par. 2.3.2.1 wordt hier niet verder ingegaan op dit recht. Door middel van
een erfpachtrecht ten behoeve van de aanlegger kan de aanlegger de bouw en
exploitatie van een ondergronds werk ook realiseren. Immers het erfpachtrecht
geeft de erfpachter (i.c. de aanlegger) de bevoegdheid om een anders onroe-
rende zaak te houden en gebruiken, als ware hij eigenaar. Bij het recht van
erfpacht ligt de nadruk op het genot dat de erfpachter van de zaak heeft. Indien
de grondeigenaar nog gebruik van de (boven)grond wil blijven maken, dient de
grondeigenaar in de vestigingsakte op te laten nemen dat hij uitsluitend gerech-
tigd blijft tot het gebruik van de bovengrond. Met betrekking tot dit laatste
vroeg Van den Berg zich af of dit niet strijdig is met het karakter van het erf-
pachtrecht7. Uit artikel 5:89, eerste lid BW volgt echter dat het genot van de
zaak beperkt kan worden voor zover dit volgt uit de akte van vestiging8.

Met het recht van erfdienstbaarheid kan de aanlegger ook een recht verkrij-
gen om in de ondergrond van een ander een ondergronds werk aan te leggen
en te exploiteren. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het dienende erf
ten behoeve van het heersende erf wordt belast. In het OBW gold dat het
heersende en dienende erf een zekere naburigheid moesten hebben. Sinds in-
voering van het NBW is deze eis vervallen en kunnen dienend en heersend erf
(zelfs) enige kilometers uit elkaar liggen, mits de eigenaar van het heersend
erf in zijn hoedanigheid van eigenaar de erfdienstbaarheid als voordeel bij het
gebruik van zijn erf beschouwt. Het is dan ook mogelijk dat de aanlegger het
recht om in een bepaald perceel een ondergronds werk te hebben, baseert op
een erfdienstbaarheid die gevestigd is ten behoeve van het perceel waarin een
van de toegangen tot het ondergrondse werk is gelegen. In de vestigingsakte
kunnen partijen zowel gebruiksbeperkingen van de bovengrond als bepaalde
rechten van de aanlegger ten aanzien van het gebruik van de (onder)grond van
het dienende erf opnemen. Deze gebruiksbedingen hebben zakelijke werking.

Het erfpachtrecht en de erfdienstbaarheid hebben gemeen dat beide rechten - in
tegenstelling tot het opstalrecht - geen (horizontale) splitsing van de eigendom
teweeg brengen. Bij het erfpachtrecht is dit wat minder bezwaarlijk aangezien
de erfpachter de grond - en daarmee dus ook hetgeen hij aanlegt in die grond -
mag houden en gebruiken als ware hij eigenaar. Bij een erfdienstbaarheid kan
dit aspect ook minder van belang zijn als er vanuit mag worden gegaan dat het
ondergrondse werk door horizontale natrekking (heersend erf trekt bouwwerk
na) eigendom is van de aanlegger van het bouwwerk.

6Volgens Van den Berg (p. 146) ziet dit nadeel voor de aanlegger voornamelijk op de manier
waarop een beperkt zakelijk recht eindigt.

7Samkalden en Van den Berg, 1997, p. 142.
8Zie ook HR 17 november 2006, BNB 2007, 48 m.nt. Van Leijenhorst. In deze casus ging het
om een recht van gebruik en bewoning waarover de Hoge Raad als volgt oordeelde: ‘Het is
immers geenszins uitgesloten dat - zo niet krachtens uitleg van de vestigingsakte, dan toch
in elk geval krachtens artikel 3:42 BW - aan de akte de werking moet worden toegekend dat
het recht van gebruik en bewoning is gevestigd op de gehele onroerende zaak, waarbij echter
bij de akte nader is bepaald dat belanghebbende slechts het in de akte omschreven gedeelte
daadwerkelijk gebruikt en de eigenaren het andere gedeelte.’
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1.1.1.3 Kwalitatieve verplichting

Partijen kunnen overeenkomen dat voor het aanleggen en exploiteren van een
ondergronds werk in andermans grond een gebruiksrecht wordt verstrekt. In be-
ginsel gelden de overeengekomen gebruiksvoorwaarden alleen tussen partijen.
Aan deze overeenkomst kunnen voorwaarden verbonden worden die ook gel-
den voor een opvolgende eigenaar. Deze voorwaarden met zakelijke werking
moeten dan als kwalitatieve verplichtingen, conform artikel 6:252 BW, worden
gevestigd; dat wil zeggen door middel van een notariële akte, gevolgd door
inschrijving in de openbare registers. De kwalitatieve verplichting lijkt in ze-
kere zin op het vestigen van een erfdienstbaarheid. Immers door middel van
een kwalitatieve verplichting wordt geen horizontale splitsing van de eigendom
veroorzaakt. Een groot verschil met de erfdienstbaarheid is dat de kwalita-
tieve verplichting aan de actieve kant van de verbintenis niet verbonden is aan
de eigendom van een onroerende zaak. Immers van een heersend erf is geen
sprake9.

Hiervoor is gesproken over diverse varianten van ‘minnelijke overeenstemming’
tussen aanlegger en grondeigenaar. In die zin horen de gedoogplicht op grond
van de Bwp en onteigening als instrumenten voor aanleg en exploitatie van een
ondergronds net, niet in dit rijtje thuis. Deze instrumenten kunnen mogelij-
kerwijs ingezet worden indien aanleg en exploitatie van een ondergronds werk
niet op basis van minnelijke overeenstemming bewerkstelligd kunnen worden.
In par. 2.2.2.1 en par. 2.2.2.2 worden genoemde instrumenten uitgebreider be-
schreven.

Kortom: op diverse wijzen (beperkt zakelijk recht of kwalitatieve verplichting)
kan het gebruik van ondergrondse bouwwerken worden geregeld. Feit blijft dat
door een opstalrecht of door middel van de leer van de horizontale natrekking10,
de eigendom van het ondergrondse werk kan worden afgesplitst van de eigendom
van de grond. Dit komt omdat in het Nederlandse goederenrecht de hoofdregel
van de verticale natrekking geldt, hetgeen in de hierna volgende hoofdstukken
uitvoerig aan bod komt.

1.1.2 Afbakening onderzoek

1.1.2.1 Algemeen

In dit onderzoek zal de eigendom van ondergrondse bouwwerken niet verder
uitgebreid onderzocht en beschreven worden; ik beperk mij tot één soort van
(ondergrondse) bouwwerken, namelijk kabel- en leidingnetten, of kortweg: net-
ten. De reden voor beperking van het onderwerp van dit onderzoek naar de
eigendom van netten is dat per 1 februari 2007 voor netten een nieuwe eigen-
domsregeling is ingevoerd in boek 5 BW. Deze eigendomsregeling ziet enkel

9Zie inzake de kwalitatieve verplichting de dissertaties van Van Oostrom, 2006 en Beversluis,
2009.

10Zie onder meer Ploeger, 1997b, p. 130 e.v.
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op netten die in, op of boven de grond van een ander zijn aangelegd. Andere
ondergrondse bouwwerken (zoals tunnels) vallen niet onder deze nieuwe rege-
ling. Genoemde eigendomsregeling staat in dit onderzoek derhalve centraal
en vanuit voornamelijk privaatrechtelijke hoek zal naar deze nieuwe regeling
worden gekeken. Hierbij wordt opgemerkt dat géén uitgebreide beschrijving
volgt van de diverse sectorale regelgevingen betreffende elektriciteit, gas, wa-
ter, telecommunicatie en andere (nuts)voorzieningen; slechts fragmentarisch
zal bespreking van (een onderdeel van) sectorale regelgeving in dit onderzoek
plaatsvinden wanneer dat in de context van het betoog noodzakelijk is. Voor
een uitgebreid(er) overzicht van deze regelgeving verwijs ik naar uitgave van
Taselaar11 en tevens Klijn12. Tot slot moet worden opgemerkt dat veelal van-
uit de optiek van de ondergrond zal worden geredeneerd omdat (simpelweg) de
meeste netten in de Nederlandse ondergrond worden aangebracht. Echter wat
in dit onderzoek wordt beschreven over de eigendom van netten is niet alleen
beperkt tot netten in de grond, maar ziet ook op netten op of boven de grond,
tenzij specifiek anders is vermeld.

1.1.2.2 Definitie ‘net’

In de nieuwe eigendomsregeling wordt onder het begrip ‘net’ verstaan ‘een of
meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvor-
mige stoffen, van energie of van informatie’. Zowel kabels als leidingen kunnen
dus onderdeel uitmaken van een net. In diverse wetten heeft de wetgever ge-
tracht een definitie te geven van wat onder een kabel en onder een leiding moet
worden verstaan. Een greep uit die verschillende wetgeving levert de volgende,
niet uitputtende, definities op. In artikel 1.1 sub z van de Telecommunica-
tiewet (Tw) worden kabels gedefinieerd als: ‘fysieke geleidingsdraden bestemd
voor de rechtstreekse overdracht van signalen tussen punten en de bij deze fy-
sieke geleidingsdraden behorende ondergrondse ondersteuningswerken, bescher-
mingswerken en signaalinrichtingen, alsmede inrichtingen, bestemd om daarin
verbinding tot stand te brengen tussen fysieke geleidingsdraden in, op of boven
openbare gronden enerzijds en fysieke geleidingsdraden in gebouwen en daar-
mee één geheel vormende gronden anderzijds dan wel tussen laatstgenoemde
fysieke geleidingsdraden onderling ’. In het IMKL (versie 1.1, 2008)13 wordt
een kabel gedefinieerd als ‘een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één
ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data’. In het (in-
getrokken) wetsvoorstel Wet leidingbeheerdersregistratie14 werden ‘leidingen’
11Taselaar, 2009.
12Klijn e.a., 2009.
13Dit staat voor Informatie Model Kabels en Leidingen en is een informatiemodel dat ge-
bruikt wordt bij uitwisseling van informatie over netten in het kader van de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (Wion). Het informatiemodel zorgt ervoor dat diverse in-
formatie over de ligging van netten, die afkomstig is van verschillende partijen, gëıntegreerd
kunnen worden tot één set van gegevens. Voor integratie van informatie is het noodzakelijk
dat er een gemeenschappelijk begrippenkader bestaat. IMKL vormt dit gemeenschappe-
lijke begrippenkader voor zover het de uitwisseling en visualisatie van geo-informatie over
kabels en leidingen betreft. Zie verder: http://www.kadaster.nl/klic.

14Kamerstukken II 1983/84, 18 478, nrs. 1-2.

5

http://www.kadaster.nl/klic


Wat speelt er onder de grond? Inleiding

gedefinieerd als: ‘kabels, buizen en straalverbindingen die dienen of kunnen die-
nen tot geleiding van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel tot energie-
of informatietransport ’. In de memorie van toelichting werd weer een splitsing
gemaakt tussen kabels en buizen. In de definitie van leidingen zou namelijk
tot uiting gebracht worden dat het om twee categorieën gaat, te weten buizen
die dienen tot geleiding van gasvormige, vloeibare of vaste stoffen enerzijds
en kabels en straalverbindingen die dienen tot energie- of informatietransport
anderzijds. In het wetsvoorstel Registratie gegevens externe veiligheid inrich-
tingen, transportroutes en buisleidingen15 wordt een buisleiding gedefinieerd als
‘een vaste leiding waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd en die geen deel
uitmaakt van een inrichting ’. In het rapport ‘Mogelijkheden voor registratie
van buisleidingen’16 worden buisleidingen aangemerkt als ‘leidingen voor het
bulkvervoer van vloeibare en gasvormige stoffen erdoorheen’. In het hiervoor
genoemde – en veel recentere – IMKL worden leidingen aangeduid als ‘Buizen
of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data’.

Uit de genoemde definities17 kan worden afgeleid dat de term ‘kabels’ voorna-
melijk ziet op de kabels van een elektriciteitsnet of telecommunicatienetwerk
(energie of data) en met ‘leidingen’ de (buis)leidingen voor (bulk)vervoer van
vaste, vloeibare en gasvormige stoffen worden bedoeld. Om het overzichtelijk
te houden zal in het vervolg door mij voornamelijk de (min of meer overkoepe-
lende) term ‘net’ gebruikt worden, tenzij uit de context volgt dat gebruik van
een van de andere termen meer voor de handliggend is.

1.1.2.3 Soorten netten

Dit onderzoek richt zich op netten (voornamelijk) gelegen in de grond en dus
niet op bijvoorbeeld spoor- of fietstunnels. Maar wat zijn netten of wat voor een
functie of type leidingen zijn er? In het kort kan hierover het volgende worden
opgemerkt. In Nederland zijn meer dan 1,75 tot 2 miljoen kilometer kabels en
leidingen in de grond terug te vinden met een geschatte vervangingswaarde van
circa 100 miljard euro. Deze hoeveelheid kabels en leidingen is op verschillende
wijze te onderscheiden zoals naar modaliteit (bijvoorbeeld: gas, water, telecom-
municatie) of functie (bijvoorbeeld: distributie of transport). Het belang van
het onderscheiden van al die soorten kabels en leidingen ligt op diverse gebie-
den zoals i) risico of veiligheid en milieu (welk type levert meer of minder risico
op?); ii) maatschappelijk- en bedrijfsbelang (bijv. continüıteit, planologische
procedures e.d.); of iii) te stellen eisen of voorwaarden (voor aanleg, instand-
houding en verwijdering). Kabel- en leidingnetten kunnen daarnaast ook in
verschillende samenstelling of verschijningsvorm in de grond voorkomen. Een
net kan bijvoorbeeld bestaan uit een enkele kabel of (buis)leiding in de grond,
zoals een rioleringsnet, maar netten kunnen ook samengevoegd zijn in een zoge-

15Kamerstukken II 2002/03, 28767, nrs. 1-2.
16COB, 2003.
17Die overigens niet uitputtend zijn; zie onder meer ook de definities in artikelen 1 sub i en
10 Elektriciteitswet, artikel 1 sub c en d Gaswet, artikel 1.1 sub e, h, w en ee Tw en artikel
1 Waterleidingwet.
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naamde mantelbuis (ook wel: duct). Dit zijn zogenaamde beschermingsbuizen
die bijvoorbeeld een bundel glasvezelkabels omhullen. Indien diverse soorten
of grootte kabels en leidingen bij of naast elkaar in de grond worden gelegd
kunnen deze in een zogenaamde kabel- of leidinggoot worden neergelegd. In-
dien alle ondergrondse infrastructuur in een (vaak op manshoogte) aangelegde
ruimte wordt aangelegd, spreekt men over een zogenaamde leidingstraat zoals
de buisleidingstraat van Rotterdam naar Antwerpen (ca. 73 km lang)18.

In tabel 1.1 is een overzicht opgenomen van de globale hoeveelheid kabels en
leidingen in de Nederlandse ondergrond, verdeeld over diverse typen kabels en
leidingen19.

Netwerk Type Omvang (in km)
Elektriciteit Hoogspanning (50/-

110/150 kV)
3.500

Middenspanning (3
t/m 25 kV)

103.000

Laagspanning (0,4 kV) 150.000
Gastransport Hoge druk (40-80 bar) 11.600
Gasdistributie Midden en hoge druk

(1-8 bar)
34.000

Lage druk (<0,1 bar) 88.150
Aardolie Transport/doorvoerlei-

dingen
1.80020 (NAM)

Stadsverwarming 3.600
Telecom Vaak 2 mantels per

route
240.000 (waarvan
KPN: 225.000)

CAI (Radio/TV) Vaak 2 mantels per
route

150.000

Riool 82.400
Water Hoofd- en transportnet 109.300
Industriële transport-
leidingen

3.500

Openbare verlichting >150.000
Huisaansluitingen (alle netten) >150.000
Defensie Pijpleidingen 1.200
Telemetriekabels Aansturing sluizen,

spoorwissels, spoor-
wegovergangen

5.000

Overige (niet bekend) (niet bekend)
Totaal >1.287.050

Tabel 1.1: Typering netwerken en globale omvang.

18Hiervoor is een aparte wet aangenomen, zie Stb. 1971, 145.
19Overzicht is samengesteld uit meerdere bronnen, te weten: Pauwels en Wieleman, 2004 en
de cijfers genoemd in het rapport van COB, 2003.
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1.2 Hernieuwde aandacht kabels en leidingen

Het hebben of aanleggen van netten in de grond vindt al vele decennia plaats.
Vaak lagen die netten in overheidsgrond en werden ze beheerd door of namens
de overheid. Diverse recente ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn aanleiding
geweest voor (openbare) discussies over verschillende aspecten rondom kabel-
en leidingnetten. Zonder uitputtend te zijn, geef ik hierna drie gebeurtenissen
weer die direct of indirect de aanleiding zijn geweest voor die (her)nieuw(d)e
aandacht voor netten én die (in)direct een relatie hebben met de nieuwe eigen-
domsregeling in boek 5 BW.

1.2.1 Liberalisering energiebedrijven

Als eerste gebeurtenis is de liberalisering van gas- en elektriciteitsnetten te
noemen. Midden jaren negentig is, ter versterking van de economie van de
Europese Unie, de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt in gang ge-
zet. De basis voor liberalisering waren de elektriciteits- en gasrichtlijnen21 die
in Nederland in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn gëımplementeerd.
Door de implementatie van deze richtlijnen zijn de eerste stappen gezet om de
onafhankelijkheid van het netbeheer te borgen (zogenaamde administratieve
‘unbundling’22), zijn regels gesteld met betrekking tot nettoegang en het op-
richten van een toezichthouder voor de energiemarkt in Nederland, nu: Directie
Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Dte). Dit heeft
ertoe geleid dat de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas volledig gelibe-
raliseerd werd en tevens tot het gefaseerd vrijgeven van de markt voor levering
van elektriciteit en gas. Dit proces is op 1 juli 2004 afgerond doordat alle huis-
houdens en kleine zakelijke verbruikers in Nederland de keuzevrijheid hebben
gekregen om zelf een leverancier te kiezen.

1.2.1.1 Implementatie tweede elektriciteits- en gasrichtlijnen

In juni 2003 zijn de hierboven genoemde elektriciteits- en gasrichtlijnen in-
getrokken en hiervoor zijn nieuwe richtlijnen (ook wel: tweede elektriciteits-
en gasrichtlijnen23 genoemd) in de plaats gekomen en door middel van de I&I-

20Roggenkamp, 1999, p. 178 e.v.
21Richtlijn 96/92/EG, 19 december 1996, inzake gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor elektriciteit en Richtlijn 98/30/EG, 22 juni 1998, inzake gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor aardgas.

22De gëıntegreerde elektriciteitsbedrijven (zowel elektriciteitsproductie als distributie)
moesten voor productie- en net(beheer)activiteiten én voor leveringsactiviteiten een aparte
boekhouding voeren (artikel 14, derde lid Richtlijn 96/92/EG. De (Engelse) term ‘unbund-
ling’ betekent ‘(Commerce) the takeover of a large conglomerate with a view to retaining
the core business and selling off some of the subsidiaries to help finance the takeover ’,
aldus Collins English Dictionary, Complete and Unabridged 6th Edition 2003.

23Richtlijn 2003/54/EG, 26 juni 2003, inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 2003/55/EG,
26 juni 2003, inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en
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wet (Implementatie- en Interventiewet24) in wetgeving gëımplementeerd25. Uit
deze richtlijnen vloeit een juridische scheiding voort tussen het netbeheer ener-
zijds en de activiteiten als productie, handel en levering anderzijds, wat bete-
kent dat het netbeheer en de commerciële activiteiten in afzonderlijke juridische
entiteiten moeten worden ondergebracht. Deze scheiding die in de richtlijnen
werd voorgeschreven en moe(s)t leiden tot waarborging van de onafhankelijk-
heid van de netbeheerder, was in Nederland al in de Elektriciteitswet 1998
en Gaswet opgenomen bij wijziging van deze wetten in respectievelijk 1998 en
2000. De I&I-wet hoefde daarom de juridische scheiding niet te implementeren,
met als enige uitzondering het beheer van het landelijk gastransportnet. Hoe-
wel Nederland dus al voldeed aan de eisen betreffende de juridische splitsing26,
wenste de minister nog een stap verder te gaan. De I&I-wet bevatte namelijk
tevens maatregelen ter verzekering van een adequaat (zelfstandig) beheer van
netten. Het betrof onder meer de eis dat de netbeheerder dient te beschikken
over de economische eigendom van het door hem beheerde net. Deze eis was
een instrument om de netbeheerder zelfstandiger te maken ten aanzien van de
groepsmaatschappijen waarmee hij verbonden is want, aldus de wetgever, wan-
neer een netbeheerder niet beschikt over de economische eigendom van het net
dan kan hij afhankelijk zijn van de neteigenaar voor financiering van de uit-
voering van de wettelijke taken. Het risico bestaat dat daardoor noodzakelijke
investeringen worden uitgesteld, terwijl de netbeheerder wel volledig verant-
woordelijk is voor de juiste uitvoering van de wettelijke taken. Bij wijziging
van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is inmiddels de overdracht van de
economische eigendom van de netten aan de netbeheerder geregeld in respectie-
velijk artikel 10a Elektriciteitswet en artikel 3b Gaswet. De inwerkingtreding
van deze artikelen werd eerst nog uitgesteld in verband met de op handen zijnde
(verdergaande) splitsing van het beheer enerzijds en productie, handel en le-
vering anderzijds; op 1 januari 2008 zijn genoemde artikelen echter in werking
getreden27.

Bij de parlementaire behandeling van de I&I-wet is aangegeven dat er, naast
de juridische splitsing én de beschikking over de economische eigendom, nog
(extra) regels ter waarborging van de onafhankelijkheid van het netbeheer nodig
zijn. De onafhankelijkheid van activiteiten als productie, handel en levering was
met de overdracht van de economische eigendom aan de netbeheerder immers
nog niet volledig geborgd, aldus de wetgever.

houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG.
24Stb. 2004, 328.
25Kamerstukken II 2003/04, 29 372.
26Zie bijv. art. 10 van de Elektriciteitsrichtlijn: ‘Wanneer de transmissiesysteembeheerder
deel uitmaakt van een verticaal gëıntegreerd bedrijf moet hij, althans met betrekking tot
zijn rechtsvorm, organisatie en besluitvorming, onafhankelijk zijn van andere, niet met
transmissie verbandhoudende activiteiten’. Dit artikel houdt echter geen expliciete ver-
plichting in om de eigendom van de activa van het transmissiesysteem af te scheiden van
het verticaal gëıntegreerde bedrijf.

27Stb. 2007, 13.
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1.2.1.2 Nadere regels onafhankelijk netbeheer

In september 2005 werd wederom een wetsvoorstel28 tot wijziging van de Elek-
triciteitswet 1998 en Gaswet bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wijziging
zag op invoering van de verdergaande regels voor de onafhankelijkheid van de
netbeheerders voor elektriciteit en gas29. Volgens deze wetswijziging30 is be-
oogd een situatie te realiseren waarin enerzijds het beheer van elektriciteits-
en gasnetten en anderzijds de productie, levering of het verhandelen van elek-
triciteit of gas geen onderdeel meer uitmaken van één en hetzelfde concern
of waarin netbeheerders enerzijds en productie-, handels- en leveringsbedrij-
ven anderzijds aandelen in elkaar houden. In de praktijk komt dit neer op
het splitsen van de huidige gëıntegreerde regionale energiebedrijven in twee of
meer (groepen van) bedrijven, waarbij in ieder geval één van de nieuwe be-
drijven een bedrijf zal zijn waar de netbeheerder onderdeel van uitmaakt en
waarin geen productie-, leverings- of handelsactiviteiten worden verricht. Kern
van het wetsvoorstel was een bepaling die netbeheerders verbiedt onderdeel uit
te maken van een groep waartoe ook producenten, leveranciers en handelaren
behoren. Over de wijze waarop deze splitsing zou moeten plaatsvinden, be-
vat het wetsvoorstel geen bepalingen31. De onafhankelijke netwerkbedrijven
die door splitsing ontstaan dienen volgens de wetswijziging in publieke handen
te blijven32. De minister heeft in 2007 het parlement toegezegd om gemeen-
ten en provincies te adviseren bij strategische keuzen aangaande de toekomst
van hun aandeelhouderschap, en hun politieke verantwoordelijkheid daarbij.
De minister heeft hiervoor de Commissie ‘Publiek aandeelhouderschap ener-
giebedrijven’ ingesteld en de commissie verzocht onderzoek33 te verrichten om
publieke aandeelhouders van energiebedrijven bij te staan bij het maken van
keuzes en het nemen van beslissingen over hun aandeelhouderschap in zowel
het netwerkbedrijf als in het productie- en leveringsbedrijf. De uitkomsten van
het onderzoek (of: de aanbevelingen door de commissie gedaan) zullen in het
parlement besproken worden en zo nodig worden doorgevoerd34. Overigens
heeft de Europese Commissie in maart 2009 bekend gemaakt dat het afziet van
de (juridische) splitsing van de energiebedrijven35. De energiebedrijven mogen
nu ook intern de afdelingen voor productie en levering scheiden, wat vooral de
Duitse en Franse regeringen steeds hebben bepleit.

28Kamerstukken II 2004/05, 30 212.
29Ook wel de Wet onafhankelijk netbeheer genoemd, zie Stb. 2006, 614.
30Deze wetswijziging houdt ook in dat de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet
(TenneT) de taak krijgt alle elektriciteitsnetten met een spanningsniveau van 110 kiloVolt
(kV) en hoger te beheren. Met dit laatste wordt overigens niet de overdracht van de
economische eigendom van de netten aan TenneT beoogd.

31Kamerstukken II 2004/05, 30 212, nr. 3, p. 10.
32De splitsing van de diverse productieonderdelen dient voor 1 januari 2011 gerealiseerd te
zijn.

33Zie: Rapport van de commissie Kist, (Kist e.a., 2008), te vinden op: http://www.
ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2008/Juni_2008/Aanbieding_rapport_
commissie_Publiek_aandeelhouderschap_energiebedrijven/Bijlage_Aanbieding_
rapport_commissie_Publiek_aandeelhouderschap_energiebedrijven.

34Kamerstukken II 2007/08, 30 212, nr. 71, p. 6.
35Zie onder meer NRC Handelsblad van 26 maart 2009.
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1.2.1.3 Kritiek liberalisering energiebedrijven

Op diverse onderdelen van de liberalisering van de energiemarkt is kritiek geuit
door verschillende partijen. Vooral tegen het laatste aspect van de liberalise-
ring (de splitsing van de eigendom) bestond (en: bestaat) veel verzet. Ener-
giebedrijven hebben bij de minister geklaagd dat de eigendomssplitsing onder
andere gevolgen heeft voor de in de energiesector veel gebruikte Cross Bor-
der Leases (CBL’s). Deze constructies zien, kort gezegd, op de overdracht van
bepaalde kapitaalgoederen (binnen de energiesector zijn dit voornamelijk de
netten) aan (in de energiesector veelal Amerikaanse) investeringsmaatschap-
pijen of banken, die vervolgens deze kapitaalgoederen weer ‘terug verhuren’
aan de (in dit geval: Nederlandse) energiebedrijven. Als energiebedrijven de
eigendom van (en daarmee bepaalde zeggenschap over) hun netten verliezen
zouden veel van de CBL-contracten aangepast moeten worden wat aanzienlijke
kosten (boetes/claims) met zich mee kan brengen. De minister meent dat de
gevolgen voor de CBL-constructies niet zo ernstig zijn als de energiebedrijven
beschrijven. In een brief aan de Tweede Kamergeeft de minister aan36:

‘Als ik de voor enkele energiebedrijven resterende financiële risico’s
als gevolg van de door hen afgesloten Cross Border Leases (CBL’s)
afweeg tegen de structurele baten van het wetsvoorstel voor de Ne-
derlandse energievoorziening en de door deze bedrijven uit hoofde
van de CBL’s reeds genoten financiële voordelen, is mijn conclu-
sie dat met het wetsvoorstel geen onverantwoorde financiële risico’s
worden genomen.’

De energiebedrijven hebben inmiddels de splitsingsactiviteiten voortvarend ter
hand genomen. Ten aanzien van de voorziene problemen bij de CBL-constructies
blijkt dat er voorzien is in een CBL-overgangsrecht waarbij de rechten van de
CBL-investeerders zoveel mogelijk worden gerespecteerd37:

‘Teneinde rechten van de partijen die voortvloeien uit de CBL’s
te respecteren, voorziet het overgangsrecht in de Wet onafhanke-
lijk netbeheer erin dat in het verleden afgegeven garanties kunnen
worden voortgezet of aangevuld wanneer de gëıntegreerde bedrijven
worden gesplitst in afzonderlijke delen. Daarmee is buiten twijfel
gesteld dat op grond van de CBL’s garanties en zekerheden kunnen
worden afgegeven door (voormalige) groepsmaatschappijen van het
gëıntegreerde concern’.

Naast de mogelijke problemen met de CBL-constructies werd tevens gesugge-
reerd dat een ander mogelijk gevolg van de eigendomssplitsing zou zijn dat
36Brief van 2 februari 2006 inzake de splitsing van energiebedrijven en Cross Border Lease-
contracten, met kenmerk ET/EM/6009299.

37Volgens de Minister van Economische Zaken in de brief van 21 oktober 2008 aan de Tweede
Kamer, Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIII, nr. 41, p. 4.
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er hogere tarieven zouden worden doorberekend. De minister heeft als reac-
tie hierop gesteld dat de wijze van splitsing van de bedrijven zo veel mogelijk
moet bijdragen aan een beheerste tariefontwikkeling. Zo is er een maximering
van de tegenprestatie van de economische eigendom; moeten energiebedrijven
reële waarderingen hanteren voor hun netten en mogen splitsingskosten niet
worden doorberekend in de tarieven. De NMa dient op deze aspecten toe te
zien38 en krijgt in de nabije toekomst nog meer bevoegdheden om de tarieven
te reguleren39.

De nieuwe wetgeving op het gebied van de liberalisering van de energiemarkt
lijkt op het eerste gezicht niet veel invloed te hebben (gehad) op de nieuwe
(private) eigendomsregeling betreffende netten. In beginsel was de wetgever
van mening dat de netbeheerder naast de economische, ook over de juridische
eigendom van de netten zou moeten beschikken40. Toentertijd was echter de
vraag wie juridisch eigenaar was van een net (in andermans) grond nog niet
uitgekristalliseerd, althans de ideevorming rondom de nieuwe eigendomsrege-
ling was toen nog niet afgerond. Vandaar dat de wetgever gekozen heeft om (in
ieder geval) de economische eigendom toe te kennen aan de netbeheerder. Toch
heeft deze nieuwe wetgeving (in)direct invloed op de juridische eigendom van
elektriciteit- en gasnetten. In hoofdstuk 6 zal uitgebreider op dit punt worden
ingegaan.

1.2.2 Berichtgeving over groeiende chaos in de onder-
grond

Een tweede gebeurtenis die in dit inleidende hoofdstuk niet mag ontbreken,
betreft de media-aandacht rondom de ‘groeiende chaos’ in de ondergrond. Het
NRC Handelsblad kopte voorop de zaterdagbijlage met de tekst: ‘WACHTEN
OP DE GROTE KLAP, Niemand is verantwoordelijk voor het ondergrondse la-
byrint in Nederland ’. Meerdere kranten volgden met berichten41 dat de chaos in
de grond tot grote rampen zou kunnen leiden en dat de overheid, maar ook grote
leidingbeheerders als De Gasunie en de NAM, deze risico’s al jaren negeren. In
de samenleving heerste enige consternatie na deze verontrustende berichten. In
de Tweede Kamer werden onmiddellijk vragen gesteld naar aanleiding van de
diverse krantenberichten. Deze vragen werden min of meer afgedaan met de
toezegging van de minister van EZ, mede namens de minister van VROM, dat
een wettelijke ‘grondroerdersregeling’ zal worden vastgesteld. Doel van deze
wettelijke regeling is om graafschade in de toekomst te voorkomen door onder
meer betere informatievoorziening over de ligging van ondergrondse leidingen.
In hoofdstuk 7 zal uitgebreider op de inhoud van genoemde regeling worden
ingegaan. In ieder geval heeft de media-aandacht ertoe bijgedragen, zo niet de
wetgever ertoe aangezet, om de informatievoorziening en –uitwisseling betref-

38Kamerstukken II 2007/08, 30 212, nr. 71, p. 3.
39Kamerstukken II 2007/08, 30 212, nr. 74, p. 2.
40Kamerstukken II 2003/04, 28 982, nr. 18, p. 3.
41Zie onder meer: NRC Handelsblad 19 april 2003, 16 augustus 2003 en 17 oktober 2003.
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fende ondergrondse netten nader wettelijk te regelen. Hoewel dit niet helemaal
juist is, wordt de informatie-uitwisseling van ondergrondse netten in het ka-
der van het voorkomen van graafschade vaak in één adem genoemd met de
eigendomsregistratie van netten. Genoemde registraties worden vaak als één
en dezelfde registratie gezien, wat eveneens niet juist is.

1.2.3 Verduidelijking onroerende status netten

De derde, veelbetekende, gebeurtenis betreffende kabels en leidingen, zijn de
twee spraakmakende arresten die de Hoge Raad op 6 juni 2003 wees op het
gebied van het fiscaal recht. In deze arresten oordeelde de Hoge Raad door
toepassing van de Portacabin vereisten42 dat een in de grond aangelegde cen-
trale antenne inrichting (CAI), ofwel een (telecom)netwerk, als een onroerende
zaak moet worden beschouwd43. Hiermee kwam een einde aan de (veelal in
de literatuur gevoerde) discussie over de onroerende status van netten. Kort
gezegd betekenden deze uitspraken dat voor de overdracht van een openbaar
telecommunicatie netwerk een notariële akte nodig is, gevolgd door inschrij-
ving van de akte in de openbare registers. Daarnaast zou het mogelijk zijn
dat openbare telecommunicatie netwerken bij overdracht belast zouden worden
met overdrachtsbelasting en zouden gemeenten voortaan onroerendezaakbelas-
ting op kabel- en leidingnetwerken kunnen heffen. In de kranten werd gewaar-
schuwd dat deze arresten een ‘carrousel van belastingaanslagen en claims op
de telecommunicatie- en kabel-tv-netwerken’ tot gevolg zou hebben44. Ook in
politiek Den Haag bleven de arresten van de Hoge Raad niet onopgemerkt. Het
Tweede Kamer lid Blok diende tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Tw45 een amendement in met de strekking dat kabels in de
zin van de Tw (expliciet) als roerende zaken moesten worden aangemerkt. Vol-
gens Blok zou de ‘wijziging’ van de onroerende status van netten, ten opzichte
van de sinds het begin van de vorige eeuw bestaande situatie dat kabels in het
algemeen als roerende zaken worden beschouwd, gelet op de daarop gebaseerde
handelspraktijk, onwenselijk zijn. Het genoemde amendement is op verzoek
van de minister van EZ niet in stemming gebracht. De reden hiervoor was de
complexiteit van het onderwerp en de daardoor moeilijk te overziene gevolgen
van een dergelijk amendement, aldus de minister. In een brief aan de Tweede
Kamer46 gaf de minister aan dat, hoewel nader onderzoek nodig was, kabelnet-
werken als onroerende zaken moeten worden beschouwd. In hoofdstuk 3 wordt
de casus van de twee arresten en de gevolgen ervan verder uitgewerkt.

42Zie uitgebreider hierover par. 2.1.2.2 en 3.1.1.1.
43HR 6 juni 2003, BR 2003, nr. 188 en 189, m.nt. A.A. van Velten.
44Zie onder meer het Financiële Dagblad van 13 juni 2003.
45Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 30.
46Kamerstukken II 2003/04, 29.387, nr. 1, brief van 19 december 2003 inzake de herziening
van hoofdstuk 5 van de Tw (graafrechten).
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1.2.4 Eigendom en overdracht van netten

Naast vaststelling van de onroerende status van netten in de hiervoor genoemde
arresten, was een ander wezenlijk onderdeel van die arresten de beantwoording
van de vraag wie eigenaar was van het betreffende net. De eigendomsvraag
rondom kabels en leidingen speelde in het minder recente verleden niet direct
een grote rol. Dit hing samen met het feit dat kabel- en leidingnetwerken
meestal door overheden in overheidsgrond waren aangelegd en door die zelfde
overheden werden beheerd. Overdracht van een netwerk gebeurde zelden. Als
er dan vragen gesteld werden rondom de omvang van de eigendom werd door
middel van de leer van de verticale natrekking de eigendom geconstrueerd. In
de praktijk leverde dit een bevredigende situatie op, althans het was een werk-
bare constructie zolang de eigendom van het netwerk en de eigendom van de
grond waarin het netwerk was aangelegd in één hand bleven. Tijdens de tot-
standkoming van het NBW is een eventuele wettelijke regeling van de eigendom
van netten wel ter sprake gekomen (zie par. 2.3.1.1), maar de noodzaak tot een
dergelijke wettelijke regeling werd niet algemeen gedeeld. De laatste jaren is
die eigendomsvraag betreffende netten echter weer gaan leven door onder meer
privatisering van telecom- en energiebedrijven en dit bereikte een ‘hoogtepunt’
op het moment dat de Hoge Raad de onroerende status van ondergrondse (te-
lecom)netten vaststelde. Omdat netten voornamelijk onder, in of op de grond
zijn gelegen zou volgens 5:20 BW het net toebehoren aan de grondeigenaar,
tenzij de wet anders bepaalt. Voor telecomnetnetten was een dergelijke (wette-
lijke) uitzondering gemaakt in de Tw (aanlegger blijft eigenaar, artikel 5.6 Tw
(oud)). Voor alle andere netten ontbrak een dergelijke bepaling. Indien een
netwerk, niet zijnde een telecomnet, vele percelen doorkruist die aan evenzoveel
eigenaren toebehoren dan zou, volgens de letter van de wet, iedere grondeige-
naar tevens eigenaar zijn van een klein gedeelte van het net. De aanlegger of
‘eigenaar’ van het net zou dan in veel gevallen (of: voor bepaalde delen van het
netwerk) buiten beeld blijven. Dit werd als een onwenselijke situatie beschouwd
en dus werd de vraag naar een eenduidige regeling betreffende de eigendom van
(onroerende) netten in andermans grond steeds luider.

Na de arresten van de Hoge Raad bestond duidelijkheid over de wijze waarop
telecomnetten – als onroerende zaken/registergoederen – moesten worden over-
gedragen of bezwaard (conform artikel 3:89 BW). Ten aanzien van alle andere
leidingen was nog de vraag of de hiervoor genoemde wijze van overdracht ook
zou gelden. In de praktijk leverde inschrijving van (telecom)netten, in tegen-
stelling tot wat de Hoge Raad hierover oordeelde47, nog wel enige praktische
problemen op. Netwerken zijn vaak vele kilometers lang en doorkruisen vele
percelen. Het opsporen en vermelden van de liggingsgegevens van een net in
de akte zouden een lastige opgave zijn. Om een alternatief te bieden voor het
uitgebreid beschrijven van de ligging van het net (o.a. door het noemen van
alle kadastrale percelen waarin het net is gelegen), werd al snel de mogelijk-
heid geboden om bij inschrijving van een akte tevens een nettekening aan te
bieden waarop de ligging van het betreffende net (geografisch) is weergegeven
47Zie hierover Van Velten, 2003.
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(zie hoofdstuk 7).

Samenvattend: de hiervoor beschreven gebeurtenissen die begin 21e eeuw plaats
hebben gevonden en deels nog plaatsvinden, hebben grotendeels de problema-
tiek over (voornamelijk ondergrondse) netten weer helemaal terug op de kaart
gezet. Hierdoor is in een relatief korte tijd wetgeving tot stand gekomen die
een ruim scala aan onderwerpen regelt dat betrekking heeft op (ondergrondse)
netten. Op één van die onderwerpen – de eigendom van (ondergrondse) netten
– zal dus in de hierna volgende hoofdstukken de nadruk liggen.

1.3 Probleemstelling en verantwoording

1.3.1 Centrale vragen onderzoek

De nieuwe regeling betreffende de eigendom van netten is opgenomen in artikel
5:20, tweede lid BW en staat centraal in dit onderzoek. Deze nieuwe regeling
beoogt een einde te maken aan de onzekerheden die golden ten aanzien van de
eigendom van netten in andermans grond. De eerste vraag in dit onderzoek is
dan ook: heeft de nieuwe wettelijke regeling betreffende de eigendom van netten
de beoogde duidelijkheid en oplossingen gebracht met betrekking tot de eigendom
van netten? Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden is noodzakelijk
om eerst het kader te schetsen van de algemeen geldende leer op het gebied
van onroerende zaken en welke gevolgen of ‘tekortkomingen’ deze geldende leer
had met betrekking tot de eigendom van netten. Ter beantwoording van ge-
noemde centrale vraag is ten tweede van belang dat de achtergronden en de
totstandkoming, evenals de inhoud van de nieuwe eigendomsregeling uitvoe-
rig worden geanalyseerd, evenals de voorgestelde wijziging in de Overgangswet
(artikel 155a). Deze wijziging dient een oplossing te bieden voor de problemen
die door de praktijk worden ondervonden bij de (eerste) inschrijving van net-
ten in de openbare register. De (deel)vragen die bij de analyse van de nieuwe
eigendomsregeling (en het overgangsrecht) aan de orde komen zijn onder meer:
wat de aanleiding was van de nieuwe regeling? Op welke netten de nieuwe
regeling ziet? Hoe een net is of kan worden afgebakend en meer specifiek: val-
len bijvoorbeeld mantelbuizen en huisaansluitingen onder de nieuwe regeling?
Maar ook: wat wordt verstaan onder de ‘bevoegde aanlegger’ en hoe moet de
bevoegdheid worden vastgesteld en wat gebeurt er als die bevoegdheid vervalt?
Tevens zal in dit kader de beoogde wijziging in de Overgangswet aan de orde
komen. Tot slot zal de Nederlandse eigendomsregeling vergeleken worden met
drie buitenlandse rechtsstelsels.

De totstandkoming van de nieuwe eigendomsregeling heeft in een relatief korte
tijd plaatsgevonden en is door middel van een nota van wijziging behorende bij
de wijziging van de Tw gerealiseerd. De nieuwe regeling heeft een fundamentele
wijziging gebracht in de (bestaande) wets- en rechtssystematiek en dan vooral
met betrekking tot het leerstuk van de eigendom van onroerende zaken (wijze
van eigendomsverkrijging, de doorbreking van de verticale natrekking en de
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bestanddeelvorming). De tweede vraag die in dit onderzoek beantwoord zal
worden is: sluit de nieuwe regeling aan bij het (bestaande) systeem van het goe-
derenrecht en heeft de regeling invloed op het goederenrecht? De (deel)vragen
die tot beantwoording van deze tweede vraag moeten leiden zijn onder meer:
had de goederenrechtelijke aanspraak op netten ook als een nieuw zakelijk recht
(van netwerk) geregeld kunnen worden en past de huidige eigendomsregeling
in het gesloten stelsel van het goederenrecht? Wat zijn de argumenten van de
wetgever (geweest) om geen nieuw zakelijk recht voor netten te introduceren?
Maar ook: waarom de eis van ‘bevoegde aanleg’ is gesteld in de nieuwe regeling
en of een net (volledig) in eigen grond als een zelfstandige onroerende zaak kan
worden beschouwd? Met betrekking tot de meer praktische gevolgen voor het
goederenrecht, komt aan de orde of de eigendomsregeling gevolgen heeft voor
overdracht van een net en de derdenbescherming? Kunnen beperkte rechten
en zekerheidsrechten gevestigd worden op dit type onroerende zaken? Heeft
de nieuwe regeling gevolgen voor de aansprakelijkheid met betrekking tot net-
ten? Tevens zal worden ingegaan op de vraag of de relatie tussen neteigenaar
en grondeigenaar niet onderbelicht is gebleven en of een aanvullende regeling
hiervoor, in bijvoorbeeld het burenrecht, wenselijk is?

De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor de registratieproblematiek. Immers
voor overdracht en bezwaring van netten is inschrijving in de openbare registers
vereist, terwijl dit (in het recente) verleden voor netten niet gebruikelijk was.
Als derde en laatste vraag staat in dit onderzoek centraal: op welke wijze heeft
de onroerende status van netten de procedure met betrekking tot inschrijving
in de openbare registers gewijzigd? De volgende (deel)vragen zullen ter beant-
woording aan de orde komen: hoe netten werden en thans worden overgedragen
en geleverd; welke (afwijkende) formaliteiten gelden om netten in te schrijven
in de openbare registers? Maar ook: of conservatoir en executoriaal beslag op
een net mogelijk is en hoe beslag wordt gelegd op een niet ingeschreven net.
En: hoe openbaar is de informatie over ingeschreven netten of nettekeningen;
en wat is de rol van het Kadaster bij inschrijving en (centrale) registratie van
netten?

1.3.2 Bronnen en methoden

De bronnen die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn voornamelijk geselecteerd op
basis van relevantie, actualiteit en betrouwbaarheid. Gelet op de hernieuwde
aandacht voor kabels en leidingen (zie hiervoor) is in de afgelopen drie tot vijf
jaar een grote hoeveelheid informatie geproduceerd en verschenen over allerlei
facetten rondom kabels en leidingen. Voor dit onderzoek is voornamelijk Ne-
derlands (en in het kader van de rechtsvergelijking Belgisch, Zwitsers en Duits)
materiaal geselecteerd dat ziet op of relevantie heeft met i) de eigendom van
onroerende zaken en ook specifieker die van netten en ii) de onroerende status
van netten. Voor de ‘primaire’ basiskennis zijn voornamelijk de standaard-
werken (handboeken) gebruikt en tevens de jurisprudentie die voor bepaalde
algemene leerstukken (bijvoorbeeld op het gebied van de verticale natrekking)
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leidend is (door raadpleging van de uitspraak zelf en door raadpleging van pu-
blicaties over een betreffende uitspraak). In het rechtsvergelijkende deel van dit
onderzoek is het niet altijd gelukt om de (volledige) uitspraak (voornamelijk
via internet) te achterhalen en zijn soms alleen publicaties over de betreffende
uitspraak gebruikt. Daarnaast is voor actuele informatie uitvoerig geput uit
de parlementaire geschiedenis van de diverse recente en relevante wetsvoor-
stellen (raadpleegbaar via www.overheid.nl) en voorts zijn een veelvoud aan
publicaties en artikelen geraadpleegd die recent gepubliceerd zijn in juridische
vakbladen (WPNR, NTBR, NJB etc.) en sectorspecifieke uitgaven (Water-
spiegel, Notariaatmagazine, Kadaster/Terzake). Ook is informatie vergaard
die op internet is gepubliceerd en waarbij voornamelijk sites zijn geraadpleegd
van overheidsinstanties (bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken,
Agentschap Telecom, het Kadaster), van koepel- of brancheorganisaties (Vewin,
Rioned of VNG) of van universiteiten of andere onderzoeksinstellingen (veel
onderzoeksresultaten worden tegenwoordig integraal op internet gepubliceerd).
De gebruikte bronnen zijn vermeld in de noten en in de als bijlage opgenomen
literatuur- en jurisprudentielijst. Tevens is regelmatig een (letterlijke) quote of
passage uit een publicatie, arrest of de wetsgeschiedenis overgenomen zodat de
essentie van de betreffende stelling, mening, uitspraak e.d. het best tot zijn
recht komt.

De methode van het uitgevoerde onderzoek bestaat voor een aanzienlijk deel
uit literatuur- en jurisprudentieonderzoek, waarbij getracht is om zoveel mo-
gelijk de originele bronnen te raadplegen (op papier dan wel digitaal). Voor
het rechtsvergelijkende onderdeel in dit onderzoek is eveneens voornamelijk
literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan, waarbij ook weer zoveel mo-
gelijk is getracht de gangbare handboeken te raadplegen. In ieder geval zijn
voornamelijk originele – niet vertaalde – bronnen gebruikt en is de vertaling van
wetteksten, literatuur e.d. door mijzelf verricht. Voor een klein deel van het
onderzoek is gebruik gemaakt van de (parate) kennis van ter zake deskundigen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de registratie van netten of met betrekking tot
het Belgische goederenrecht. Daarnaast heb ik in verband met de uitvoering
van mijn werkzaamheden (voor het Kadaster) diverse overleggen bij mogen
wonen, dan wel een reactie of (indirect) advies mogen geven, bijvoorbeeld be-
treffende het wetsvoorstel informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion)
en in mindere mate ook betreffende de nieuwe eigendomsregeling (voornamelijk
de nieuwe overgangsrechtelijke bepaling). Informatie uit deze bijeenkomsten of
adviezen is niet (letterlijk) verwerkt in dit onderzoek. Grotendeels heeft ge-
noemde informatie bijgedragen tot mijn eigen gedachtevorming over bepaalde
onderdelen van het onderzoek en dit correspondeert niet met een (letterlijke)
uitspraak of mening van een van de betrokkenen bij de overleggen etc. Tot slot
heb ik – op zeer beperkte schaal – kunnen toetsen aan de hand van een prak-
tijkcasus hoe de (eerste) overgangsrechtelijke bepaling toegepast is (zie bijlage
A).
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1.4 Plan van behandeling

In dit inleidende hoofdstuk is weergegeven wat de aanleiding is geweest voor zo-
wel de wetgever als diverse schrijvers om de problematiek van kabel- en leiding-
netwerken, in al zijn diversiteiten, weer in de schijnwerpers te zetten. Tevens
is verwoord welk aspect van deze problematiek aan de orde zal komen en wat
de vragen zijn die in dit proefschrift beantwoord zullen worden. Om de eerste
centrale vraag te kunnen beantwoorden geef ik in het hierna volgende hoofd-
stuk (2) in het kort diverse facetten van de eigendom van onroerende zaken
weer, waarbij ik uitga van de heersende leer. Tevens zal meer in het bijzonder
de eigendom van leidingnetten worden weergegeven, zoals vóór de introductie
van de nieuwe regeling werd gebezigd. In het volgende hoofdstuk (3) zal de
nieuwe regeling in het BW, evenals de overige wijzigingen in andere wetgeving
(waaronder de Kadasterwet en de Overgangswet NBW) toegelicht worden en
zal op diverse onderdelen van de regeling commentaar worden gegeven. In het
daaropvolgende (rechtsvergelijkend) hoofdstuk (4) zal aandacht worden besteed
aan drie rechtsstelsels (het Belgische, Zwitserse en Duitse stelsel) en zullen de
buitenlandse regelingen vergeleken worden met de nieuwe eigendomsregeling.
Na deze hoofdstukken wordt overgegaan naar de tweede centrale vraag. In
hoofdstuk (5) zullen diverse (overigens niet uitputtende) goederenrechtelijke
aspecten nader worden beschouwd. In het hoofdstuk erna (6) worden de meer
(praktische) gevolgen toegelicht die de nieuwe eigendomsregeling in het goe-
derenrecht teweeg heeft gebracht. Vervolgens zal in het volgende hoofdstuk
(7) worden ingegaan op de laatste centrale vraag en zullen de gevolgen van de
regeling op het de registratieproblematiek aan de orde komen. In dit hoofd-
stuk zal tevens de eigendomsregistratie vergeleken worden met de registratie
in het kader van het voorkomen van graafincidenten (Wion). Tot slot zal in
een afsluitend hoofdstuk (8) de conclusies worden weergegeven betreffende de
nieuwe eigendomsregeling en zullen diverse aanbevelingen worden gedaan tot
verbetering of aanvulling van de regeling.
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Hoofdstuk 2
Eigendomsaspecten onroerende
zaken

2.1 Inleiding

Voordat de nieuwe eigendomsregeling inzake netten uitgebreid wordt beschre-
ven, zal in dit hoofdstuk kort worden ingegaan op eigendom van onroerende
zaken in zijn algemeenheid. Daarbij laat ik mij leiden door de heersende op-
vattingen over eigendom van onroerende zaken en voorzover van toepassing zal
ik in het bijzonder ingaan op de wijze waarop vóór introductie van de nieuwe
regeling de eigendom van netten was of kon worden geregeld.

2.1.1 Algemeen

In titel 1 van boek 5 is een drietal (algemene) bepalingen opgenomen die zowel
op roerende als onroerende zaken van toepassing is. Deze bepalingen houden
in de omschrijving van de eigendom inclusief de eventuele beperkingen van de
eigendom, de revindicatie en de natrekkingsregel. In artikel 5:1, eerste lid BW
wordt de eigendom omschreven als het meest omvattende recht dat een per-
soon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting
van anderen de zaak te gebruiken. In het tweede lid worden hierop beperkin-
gen aangebracht, te weten de rechten van anderen, wettelijke voorschriften en
regels van ongeschreven recht. De eigenaar van een zaak heeft de bevoegd-
heid om die zaak op te eisen van ieder die deze zonder recht houdt. Dit is de
revindicatie-vordering (artikel 5:2 BW). Deze vordering komt niet alleen toe
aan de eigenaar, maar ook aan degene die een beperkt recht heeft om de zaak
onder zich te houden. De vordering zal niet slagen als bijvoorbeeld de weder-
partij zich kan beroepen op een van de beschermingsbepalingen zoals artikel
3:86 en 3:88 BW (beschikkingsonbevoegdheid) of artikelen 3:23 tot en met 27
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BW (onvolledigheid of onjuistheid van de in de openbare registers gepubliceerde
gegevens). Tenslotte is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestand-
delen, voor zover de wet niet anders bepaalt (artikel 5:3 BW). Het begrip
‘bestanddeel’ wordt aan de hand van artikel 3:4 BW bepaald: al hetgeen dat
volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt (= maatschappelijk
criterium) en een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij
daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis
wordt toegebracht aan een der zaken (= fysiek criterium).

2.1.2 Onroerende zaken

2.1.2.1 Onderscheid in zaken

In ons rechtsstelsel is een fundamentele tweedeling aangebracht tussen roerende
en onroerende zaken. ‘Geen onderscheiding der zaken heeft zo diep ingrijpende
gevolgen als die in roerende en onroerende1.’ Was in vroegere tijden dit onder-
scheid van belang voor bijvoorbeeld de macht en het aanzien van een familie2
of voor het hebben van kiesrecht3, tegenwoordig heeft dit onderscheid gevol-
gen die voornamelijk in ons goederenrecht zijn terug te vinden, bijvoorbeeld
voor levering, de verkrijgende verjaring of het vestigen van bepaalde zakelijke
rechten. Daarbuiten is in bijvoorbeeld het consumenten- en belastingrecht4
het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken echter ook nadrukkelijk
aanwezig. Meijers betoogde in 1912 dat de onderscheiding tussen roerende en
onroerende zaken in de toekomst beter ‘vervangen’ zou kunnen worden door die
tussen ingeschreven en niet-ingeschreven zaken5. In het huidige BW (artikel
3:10) lijkt dit tot uitdrukking te zijn gekomen door het onderscheid dat tussen
registergoederen en niet-registergoederen wordt gemaakt6.

In Common law systemen wordt een onderscheid gemaakt tussen real property
en personal property. Real property is het land en doorgaans alles wat erop is
gebouwd of eraan is gehecht en alles wat erop groeit. Onder land wordt niet al-
leen de aardoppervlakte verstaan, maar ook alles wat zich enigszins permanent
boven of onder het land bevindt zoals mineralen, olie en gassen. Alle andere
goederen dan land, worden personal property (of: movable property) genoemd,
inclusief aandelen, patenten, intellectuele eigendomsrechten als wel onstoffelijke
1Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 83.
2In de Middeleeuwen kreeg de tegenstelling tussen roerende en onroerende zaken nog grotere
betekenis en dit kwam onder meer tot uiting in het huwelijks-, vermogens- en erfrecht, zie
Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 83.

3Van Velten, 2009b, p. 15.
4Het consumentenrecht ziet voornamelijk op roerende zaken; in het belastingrecht vindt
men diverse regelingen die enkel zien op onroerende zaken zoals overdrachtsbelasting of
onroerende zaakbelasting.

5Meijers, 1912, p. 14: ‘De vraag is derhalve gerechtvaardigd: dient de onderscheiding der
zaken in roerende en onroerende niet door een andere, zich meer bij de tegenwoordige
behoeften aansluitende onderscheiding vervangen te worden? ’

6Hoewel de onderscheiding tussen registergoederen en niet-registergoederen soms doorslagge-
vend kan zijn, staat de onderscheiding nog steeds naast de onderscheiding tussen roerende
en onroerende zaken.
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goederen. Het karakter van de eigendom kan wisselen, bijvoorbeeld wanneer
een personal property wordt gëıncorporeerd in een real property. Ook de inten-
tie van partijen kan bepalend zijn voor het karakter van de eigendom. Partijen
kunnen overeenkomen dat een personal property na incorporatie met een real
property een personal property blijft7.

2.1.2.2 Criterium ‘onroerend’

Volgens artikel 3:3 BW worden de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen,
de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die
duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging
met andere gebouwen of werken, als onroerende zaken beschouwd. Over het
algemeen is er weinig discussie over de vraag of de grond, delfstoffen en met de
grond verenigde beplantingen als onroerende zaken moeten worden beschouwd.
Een lastiger punt is de omschrijving dat een gebouw en werk dat duurzaam met
de grond verenigd is als onroerend wordt beschouwd. Want wat is een duurzame
vereniging met de grond? In ieder geval is dit niet het aard en nagelvast met
een erf of gebouw verbonden zijn. Dit criterium is met invoering van het NBW
verlaten en gewijzigd in de maatstaf ‘duurzaam met de grond verenigd’ zijn.
Volgens de Hoge Raad8 dient naar objectieve maatstaven te worden beoordeeld
of de vereniging duurzaam is. Het gaat erom of het bouwsel naar aard en
inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit wordt ook wel
omschreven als het ‘bestemmingscriterium’. In het Portacabin-arrest9 heeft de
Hoge Raad dit criterium bestendigd door te oordelen:

(a) Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van art.
3:3 BW, doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter
plaatse te blijven; (. . . ). Niet van belang is dan meer dat technisch de
mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen (. . . );

(b) Bij beantwoording van de vraag of een gebouw of een werk bestemd is om
duurzaam ter plaatse te blijven moet, (. . . ), worden gelet op de bedoeling
van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. Onder de bouwer
moet hier mede worden verstaan degene in wiens opdracht het bouwwerk
wordt aangebracht.

De bestemming van een gebouw of werk om duurzaam ter plaatse te blijven
moet naar buiten kenbaar zijn gelet op het belang dat zakenrechtelijke ver-
houdingen voor derden kenbaar moeten zijn. De verkeersopvattingen kunnen
in aanmerking worden genomen in de gevallen dat in het kader van de beant-
woording van de vraag of een zaak roerend of onroerend is onzekerheid blijkt
te bestaan of een object kan worden beschouwd als duurzaam met de grond
7Bron: http://law.jrank.org/pages/9506/Property-Law.html. Voor het Amerikaanse recht
zie: Sprankling, 1999, p. 1-9.

8HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509 en HR 23 februari 1994, NJ 1995, 465.
9HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97.
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verenigd, en voor de toepassing van die maatstaf nader moet worden bepaald
wat in een gegeven geval als ‘duurzaam’ respectievelijk ‘verenigd’ en in ver-
band hiermee als ‘bestemming’ en als ‘naar buiten kenbaar’ heeft te gelden.
Met andere woorden de verkeersopvattingen zijn geen apart criterium bij de
vraag of een zaak roerend of onroerend is, maar kunnen wel gehanteerd worden
bij beantwoording van de vraag wat in een specifiek geval als ‘duurzaam’ of als
‘verenigd’ moet worden beschouwd.

Het bestemmingscriterium van het Portacabin-arrest is veelvuldig toegepast
door lagere rechters. Dit heeft geleid tot een aantal uiteenlopende uitspraken
die qua uitkomst niet altijd bevredigend zijn10. Het Portacabin-arrest heeft een
verscheidenheid aan jurisprudentie opgeleverd. Daarnaasat is op het arrest ook
de nodige kritiek gekomen. Door onder meer Heyman is een kritisch betoog
gehouden over het monopolie van het bestemmingscriterium 11:

‘het bestemmings-criterium als zodanig levert geen deugdelijke maat-
staf op voor de toepassing van de superficies-regel. Het is een maat-
staf die in het kader van de aansprakelijkheid voor opstallen onder
het oude BW door de Hoge Raad is ontwikkeld (. . . ). Het is dan
ook geen wonder dat het in het zakenrecht een Fremdkörper is,
dat tot allerlei moeilijkheden aanleiding geeft. Deze zijn te herlei-
den tot het feit dat aan de superficies-regel door de toepassing van
het bestemmings-criterium een te ruime werking wordt toegekend.
Daardoor worden (veel) meer zaken onroerend en nagetrokken door
de grondeigendom dan voor het rechtsverkeer wenselijk is (. . . ).’

In de optiek van Heyman zou een grotere rol moeten worden toegekend aan de
(praktische) onverplaatsbaarheid als maatstaf voor de beoordeling van de vraag
of een zaak onroerend is. Daarvoor is niet steeds vereist dat het mechanisch
met fundamenten e.d. is verbonden. Het moet gaan om onverplaatsbaarheid
in maatschappelijk en niet in technisch opzicht, omdat in technische zin waar-
schijnlijk alles wel verplaatsbaar zal zijn. De verkeersopvattingen gelden hier
(enkel) als sluitstuk. De werking van de verkeersopvattingen is beperkt tot een
marginale toets, maar blijft niettemin van groot praktisch belang12. Op basis
van het bestemmingscriterium zijn telecomnetten eveneens als onroerende za-
ken aangemerkt zoals volgt uit de kabelarresten. De toepassing van genoemd
criterium is in beginsel niet opmerkelijk te noemen. In hoofdstuk 3 ga ik verder
in op het door de Hoge Raad toegepaste criterium.

10Zie bijvoorbeeld: HR 28 september 2001, BNB 2001, 403 m.nt. W.J.N.M. Snoijink, HR 7
juni 2002, BNB 2002, 283 (stacaravans en vakantiehuisjes), HR 25 oktober 2002, NJ 2003,
241 (graftekens) en HR 20 september 2002, BNB 2002, 374 (drijvende steigers). Zie verder
ook Janssen, 2006, p. 855 e.v. Meer recent is de Hoge Raad ingegaan op de vraag wanneer
drijvende woningen gelden als onroerend, zie HR 15 januari 2010, BNB 2010, 80 m.nt. J.C.
van Straaten.

11Heyman, 2001, p. 91 e.v.
12Zie verder ook Kortmann, 1998, p. 101-105, die kritisch is over het bestemmingscriterium
in zijn noot onder het Portacabin-arrest en tevens in zijn noot onder het graftekens-arrest
(Kortmann, 2003a, p. 291-297).
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2.1.2.3 Netten, roerend of onroerend?

Tot de kabelarresten van 6 juni 2003 was onduidelijk of kabel- en leidingnetten
die in de grond gelegen waren, als roerende of onroerende zaken moesten worden
beschouwd. Gelet op het arrest van het Hof, werd door een aantal partijen al
vooruitgelopen op de eventuele wijziging van de status van netten. Zo zijn voor
de kabelarresten al netten overgedragen als ware deze onroerende zaken. Voor
de praktijk kwam de roerende status van netten goed uit. Financiering (door
middel van een pandrecht) en overdracht (‘simpele’ bezitsverschaffing en geen
overdrachtsbelasting) waren vrij makkelijk en zonder al te veel formele eisen.
Tevens waren er ook juridische argumenten om te stellen dat kabelnetten als
roerende zaken moesten worden beschouwd. Buizen en leidingen konden gezien
worden als bestanddelen van het gebouw van hun exploitant (dus horizontale
natrekking); ook werd hier wel verticale natrekking bepleit of werden de buizen
of leidingen als roerende zaken aangemerkt13.

‘(. . . ) Kennelijk is sprake van doorbreking van de verticale na-
trekking, maar onduidelijk blijft of deze netwerken dan roerend of
onroerend zijn. Indien ze als bestanddeel aangemerkt worden van
de onroerende gebouwen en installaties van de exploitant zijn ze
onroerend. Als dat niet het geval is – wat minder waarschijnlijk is
– zijn ze roerend.’

Wessels en Snouckaert van Schauburg14 meenden dat op grond van de telecom-
wetgeving geen andere conclusie getrokken kon worden dan dat de wetgever
beoogd heeft dat de betreffende kabels niet onroerend van karakter worden zo-
dra zij in de grond van anderen worden gelegd. Gelet op artikel 5.6 (oud) Tw
geldt artikel 5:20 BW immers niet. Daarom zijn telecomkabels niet onroerend
op grond van artikel 5:20 sub e jo. 5.6 lid 1 Tw in samenhang met artikel 3:3 lid
2 BW en dus van rechtswege roerend. Van Velten15 stelde eveneens dat kabel-
netten die op basis van de (interim) Wet op de telecommunicatievoorzieningen
(voorloper van Tw) krachtens artikel 36 van die wetgeving altijd als roerende
zaken dienden te worden aangemerkt. In het verlengde hiervan verdedigde
Kortmann16 het standpunt dat op basis van de verticale natrekkingsregel van
artikel 5:20 sub e bestanddeelvorming plaatsvond. Een duurzaam met de grond
verenigd object kon volgens hem slechts als onroerend worden aangemerkt in-
dien het door verticale natrekking bestanddeel zou worden van de grond. De
op basis van de Tw aangelegde kabels worden niet bestreken door de verticale
natrekkingsregel van artikel 5:20 sub e. Zij zouden dan ook als roerende zaken
aangemerkt dienen te worden. Deze zienswijze werd bestreden met de stelling
dat bestanddelen van een onroerende zaak – als zelfstandige onderdelen – even-

13Van Maanen in Pitlo, 2001, nr. 540, e.v.
14Wessels en Snouckaert van Schauburg, 2000a, p. 534 en de reactie van Struycken, 2000, p.
836-837.

15Van Velten, 1997, p. 670.
16Kortmann, 1998, p. 101-105.
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eens onroerend zijn17. Echter hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
Volgens verkeersopvatting is een schat een roerende zaak, althans een schat
heeft een zelfstandige waarde. Een schat kan echter voor lange tijd in de grond
zitten en dus een bestanddeel van een onroerende zaak zijn. Desondanks heeft
een schat meestal niet de bestemming om duurzaam met de grond verenigd te
zijn. Derhalve kan een (nog niet opgegraven) schat als een uitzondering worden
gezien op artikel 3:3 jo. 3:4 BW.

Hoewel diverse schrijvers netten (in het algemeen) als roerende zaken beschouw-
den, waren anderen – nog voor de kabelarresten – juist van mening dat netten
als onroerende zaken moesten worden beschouwd. In Asser-Mijnssen18 werd
gesteld dat ten aanzien van buizen en leidingen die zich in de grond bevinden
in beginsel de hoofdregel geldt en dat zij toebehoren aan de eigenaar van de
grond waarmee zij duurzaam zijn verenigd. Buizen en leidingen die bestand-
deel zijn van een andere onroerende zaak dan de grond waarmee zij duurzaam
verenigd zijn, behoren toe aan de eigenaar van deze andere zaak. Hieruit volgt
dat buizen en leidingen als onroerende zaken werden beschouwd. Voor het
Portacabin-arrest verdedigde Roggenkamp dat er diverse aanwijzingen in de
wetgeving te vinden waren om kabelnetten als onroerende zaken te beschou-
wen19:

‘Het oude BW bevat een eerste aanwijzing dat ondergrondse pijp-
leidingen onroerend zijn doordat hierin (artikel 562 OBW: BJ) uit-
drukkelijk werd bepaald dat buizen en goten onroerende (. . . ) za-
ken zijn. Gezien de nauwe samenhang tussen buizen en leidingen
– volgens de Nederlandse term buisleidingen – zou geconcludeerd
kunnen worden dat pijpleidingen eveneens onroerende zaken zijn.’

Daarnaast zou op basis van diverse pijpleidingen- of buisleidingenconcessies20 –
waarin vaak geen tijdslimiet is opgenomen – geredeneerd kunnen worden dat nu
er geen tijdslimiet wordt gegeven deze concessies als ‘eeuwigdurende’ concessies
kunnen worden gekwalificeerd, wat zou wijzen op een duurzaam gebruik van
pijp- en buisleidingen in de grond oftewel dat pijp- en buisleidingen duurzaam
met de grond verenigd zijn. Ploeger voert in zijn dissertatie aan21:

‘(. . . ) Kennelijk heeft de bestaande verkeersopvatting zich zodanig
ontwikkeld dat nutsleidingen ondanks het gebrek aan exploratief
verband met het erf waarin zij gelegd zijn wel degelijk als onroerende
zaken beschouwd worden. Ook de wetgever heeft altijd in deze
veronderstelling gehandeld. (. . . ) Ook uit artikel 6:174, tweede lid

17Zie onder meer Asser-Mijnssen-De Haan, 2001, nr. 88, en Hijma, 2007, (T&C BW), art.
3:3 BW.

18Asser-Mijnssen-Van Velten-Van Dam, 2002, nr. 90 e.v.
19Roggenkamp, 1999, p. 287.
20Een concessie (‘vergunning’) wordt door een ministerie namens de Kroon verleend. Een
concessie heeft geen specifieke wettelijke basis en vloeit voort uit de algemene bestuursbe-
voegdheid van de Kroon.

21Ploeger, 1997b, p. 313.
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BW, waar de risicoaansprakelijkheid voor opstallen, dus onroerende
zaken, bij leidingen bij de leidingbeheerder gelegd wordt, blijkt dat
men deze niet als roerende zaken heeft willen zien.’

Naar aanleiding van de arresten van het Hof van 2 maart 2002 (voorafgaande
aan de kabelarresten), schreef Mak22:

‘Op basis van de regeling van het BW en de uitleg die daaraan
is gegeven in het portacabin-arrest moeten in de grond aangelegde
telecomkabels in beginsel worden gekwalificeerd als onroerende za-
ken.’

De kabelarresten van 6 juni 2003 hebben bevestigd23 dat telecomnetten als
onroerende zaken moeten worden beschouwd. Daarmee was de discussie over
alle andere (ondergrondse) netten nog niet beslecht. Sommigen zagen in de
kabelarresten een ‘bevestiging’ dat andere netten dan telecomnetten, juist als
roerende zaken moesten worden beschouwd. De wetgever zou in deze een taak
hebben.

2.1.2.4 Natrekking

Verkrijging van de eigendom van onroerende zaken kan, evenals roerende zaken,
plaatsvinden onder algemene titel en bijzondere titel. Een van de wijzen van
verkrijging onder bijzondere titel is de verticale natrekking zoals omschreven
in artikel 5:20, eerste lid BW. Volgens genoemd artikel omvat de eigendom van
de grond de bovengrond, de zich daaronder bevindende aardlagen, inclusief het
grond- en oppervlaktewater, de met de grond verenigde beplantingen en de
gebouwen en werken die duurzaam met de grond verenigd zijn. De bovengrond
en de daaronder gelegen aardlagen zullen in beginsel snel onder de eigendom
van de grond vallen, tenzij een wettelijke regeling bepaalt dat na een bepaalde
diepte de eigendom van de daar gelegen aardlagen (of mineralen, grondstoffen
etc.) aan een ander dan de grondeigenaar toebehoort. Het grond- en opper-
vlaktewater behoren tot de eigendom van de grond wanneer het door een bron,
put of pomp aan de oppervlakte is gekomen. Zolang het in de grond zit (en
blijft) is grondwater als een res nullius te beschouwen. De met de grond ver-
enigde beplantingen, of deze tijdelijk of meer permanent (duurzaam) verenigd
zijn met de grond, behoren eveneens tot de eigendom van de grond waarin ze
staan of zijn geplant. Gebouwen en werken die duurzaam met de grond ver-
enigd zijn, behoren ook toe aan de eigenaar van de grond. In de voorgaande
paragraaf is al weergegeven in welke omstandigheid c.q. op basis van welke
22Mak, 2002, p. 6 e.v.
23Huijgen (2009, p. 10) stelt dat het arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2003 niet een
wending is in de bestaande rechtsopvattingen maar juist de bevestiging van wat reeds lang
werd aangenomen en rechtens gold. In zijn optiek was in de parlementaire geschiedenis
van het nieuwe vermogensrecht al te lezen dat tot de eigendom van onroerende zaken ook
ondergrondse leidingen behoren.
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eisen een werk duurzaam met de grond is verenigd wat niet alleen leidt tot de
vaststelling dat die zaak dan als een onroerende zaak wordt beschouwd, maar
ook dat die zaak eigendom is van de eigenaar van de grond. Meer bijzondere
‘vormen’ van natrekking zijn onder andere aanwas of aanslibbing en afslag,
behalve wanneer sprake is van opzettelijke drooglegging of tijdelijke24 overstro-
ming, zie artikel 5:29 BW. De regeling van de aanwas of afslag houdt in dat
wanneer de oeverlijn tussen een stuk water (meer, rivier) en een perceel grond
de eigendomsgrens vormt, deze grens automatisch wijzigt wanneer de oeverlijn
zich verplaatst. Dit is anders wanneer partijen de oeverlijn hebben vastgelegd
(zie artikelen 5:30 tot en met 34 BW).

In beginsel is de eigenaar van de grond eigenaar van al hetgeen wat op of in de
grond gebouwd of geplant is. Dit wordt ook wel de ‘superficies solo cedit’ regel
genoemd of kort gezegd de ‘superficies regel’. De superficies regel stamt uit
het Romeinse recht, waarin ten aanzien van de eigendom van de grond bepaald
was dat deze eigendom tevens het genotsrecht van de ruimte boven en beneden
het bodemoppervlak omvatte. De ratio van de superficies regel is om zoveel
mogelijk zekerheid te verschaffen over de rechtstoestand van de met de grond
verenigde opstallen door te bepalen dat deze de rechtstoestand van de grond
volgen. De grond is hierbij de bepalende factor (de hoofdzaak) aangezien het
vigerende publiciteitsstelsel en de kadastrale registratie25 zien op (percelen)
grond26.

In buitenlandse rechtsstelsels wordt anders met de verticale natrekking om-
gegaan. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn het Belgische (of:
Franse) stelsel (soepele toepassing) en het Duitse stelsel (meer strikte toepas-
sing). In het Belgische recht (artikel 552 BBW) is het beginsel vastgelegd dat
de eigendom van de grond in zich bevat de eigendom van hetgeen op en onder
de grond is. Dit is evenwel een vermoeden van eigendom dat weerlegbaar is om-
dat de regeling inzake de natrekking niet van openbare orde of dwingend recht
is. Partijen kunnen contractueel anders overeenkomen en afstand doen van
de natrekking. Natrekking kan niet plaatsvinden ten nadele van het openbare
domein. Dit betekent dat wanneer een bouwwerk tot het openbare domein be-
hoort, de horizontale eigendomssplitsing blijft voortduren zolang het werk tot
het openbare domein blijft behoren27. In het Duitse recht wordt de regel van
de natrekking strikter gëınterpreteerd; er wordt in het Duitse recht absolute
werking aan toegekend. Hetgeen op de grond wordt gebouwd of is aangebracht
wordt als ‘wesentlich Bestandteil’ van de grond aangemerkt (artikel 94 BGB).
Daarentegen worden werken van tijdelijke aard of die voor een tijdelijk doel op
of in de grond worden aangebracht niet geacht bestanddeel te zijn van de grond
(artikel 95 BGB). Dit worden de zogenaamde ‘Scheinbestandteile’ genoemd die

24Bij een tijdelijke overstroming van een perceel grond, blijft de eigendom bij de eigenaar van
de grond rusten, tenzij de overstroming langer dan 10 jaar duurt nadat de grond onderwater
is gekomen en de grondeigenaar of de Staat geen aanstalten maken tot het droogleggen
van het betreffende perceel grond.

25De kadastrale registratie is vervangen door de Basisregistratie kadaster (Stb. 2007, 105).
26Zie de bijdrage van Heyman, 2001, p. 97 en tevens Ploeger, 1997b, p. 90 e.v.
27Sagaert, 2007, p. 13.
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hoewel zij hecht met de grond verbonden (kunnen) zijn, hun status als zelf-
standige roerende zaken niet verliezen. Volgens Ploeger heeft Nederland een
gematigd rigide superficies regel die dogmatisch tussen het Belgische/Franse en
het Duitse recht in staat. In zijn (praktische) uitwerking is de regel echter veel
strikter dan zowel het Franse als het Duitse recht28.

2.1.2.5 Bestanddeelvorming

Het criterium bij natrekking is of de nagetrokken zaak een bestanddeel is. In
artikel 3:4 BW worden twee criteria gegeven voor bestanddeelvorming. In het
eerste lid is het maatschappelijke criterium uitgewerkt (‘al hetgeen volgens ver-
keersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt is bestanddeel van die zaak’).
In het tweede lid is het fysieke criterium weergegeven (‘al hetgeen zodanig met
de hoofdzaak is verbonden dat daarvan niet kan worden afgescheiden zonder
dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een van beide zaken is
eveneens bestanddeel van die hoofdzaak’). Het zijn van bestanddeel heeft de
volgende gevolgen i) de eigendom van de zaak omvat al haar bestanddelen voor
zover de wet niet anders bepaalt, ii) bestanddelen van een onroerende zaak
zijn onroerend, iii) goederenrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot
een zaak omvatten tevens haar bestanddelen. Met betrekking tot onroerende
zaken wordt gesteld dat artikel 5:20, eerste lid (sub e en f) BW een nadere
uitwerking is van artikel 3:4 BW. Hieruit volgt dat de opstal altijd door de
grond wordt nagetrokken en dus bestanddeel is van de grond. De grond is
daarom als hoofdzaak aan te merken en niet andersom. In dit verband is de
rol van de verkeersopvatting in zekere zin teruggedrongen29. De heersende leer
is kort samengevat dan ook dat een opstal als bestanddeel van de grond wordt
beschouwd; opstal en grond zijn één zaak en komen in beginsel toe aan één ei-
genaar30. Deze heersende leer staat inmiddels ter discussie. Artikel 5:20 eerste
lid, sub e en f BW zou (juist) geen nadere uitwerking van artikel 3:4 BW zijn.
Het zouden strikt van elkaar te onderscheiden rechtsfiguren zijn. In die zin zou
sprake zijn van twéé zaken (zowel grond als opstal zijn beide zelfstandige za-
ken) en dus ook twee eigendomsrechten, die aan één eigenaar toebehoren. Voor
een uitgebreide toelichting op deze afwijkende of nieuwe stroming betreffende

28Ploeger, 2005a, p. 39.
29Pitlo, 2006, nr. 536, e.v.
30Volgt onder meer uit HR. 11 december 1953, NJ 1954, 115 (Stafmateriaal-arrest), m.n. van
Drion in AA 1953, p. 112 e.v. Zie ook: Asser-Mijnssen-Van Velten-Bartels, 2008, nr. 63,
Snijders/Rank-Berenschot, 2007, nr. 36, Beekhuis, 1972, p. 13 waar hij schrijft: ‘Het is
daarom m.i. niet juist uit de mogelijkheid van de vestiging van een recht van opstal af te
leiden, dat in ons recht het gebouw als een geheel zelfstandige zaak beschouwd kan worden
(. . . ).’
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de bestanddeelvorming, verwijs ik naar onder meer Ploeger31, Wichers32, Wol-
fert33 en meer recentelijk Van Maanen34 en De Jong35, alsmede naar Heyman
en Bartels36 en Snijders37 die kritiek hebben op deze nieuwe stroming.

2.2 Beperking van eigendomsrecht

2.2.1 Algemeen

Hoewel eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak
kan hebben, kan een eigenaar niet altijd tegenhouden dat een derde gebruik
maakt van zijn eigendom. Een eigenaar heeft het enerzijds in de hand dat zijn
bevoegdheden ten aanzien van zijn eigendom worden beperkt door bijvoorbeeld
het vestigen van een beperkt zakelijk recht, anderzijds moet hij in een aantal
gevallen dulden dat zijn exclusieve recht geheel of gedeeltelijk wordt begrensd.
In artikel 5:1, tweede lid BW zijn drie gronden aangegeven die het exclusieve
eigendomsrecht van de eigenaar kunnen beperken.

2.2.2 Beperkingen

Ten eerste zijn dit de rechten die anderen op de eigendom kunnen hebben.
Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld het recht van de huurder op een ge-
huurde woning of het recht van de pachter op een perceel grond. Deze rechten
zijn de persoonlijke rechten. Echter ook aan de te verlenen beperkte rechten
moet worden gedacht.

De tweede beperking is te vinden in uiteenlopende publiek- en privaatrechtelijk
voorschriften zoals de voorschriften in de Natuurbeschermingswet. Op basis
van deze wet kunnen bepaalde gebieden die uit oogpunt van natuurschoon of
31Ploeger, 1997b, p. 340: ‘. . .Anders dan men in het algemeen leert, is de superficies-regel,
ook wel aangeduid als de verticale natrekking, geen toepassing van het eenheidsbeginsel,
maar een autonome regel. (. . . ) In die zin is de opstal onafscheidelijk van de grond. Zij
delen daarom ook hetzelfde zakenrechtelijke lot: grond en opstal zijn beide onroerend en
in de regel berust de eigendom bij de grondeigenaar. Maar de opstal heeft ondanks zijn
verbinding met de grond zijn zelfstandig nut en daarmee zijn individualiteit behouden. Ik
kan een huis zelfstandig exploiteren, al ben ik geen eigenaar van de grond. Dit geldt te
meer bij tunnels, buisleidingen en kabelnetten. (. . . ) De regel superficies solo cedit kan
er niet toe leiden dat iets wordt opgedeeld wat volgens het eenheidsbeginsel ondeelbaar is.
De horizontale natrekking is geen conflict met het eenheidsbeginsel bij onroerende zaken,
maar is juist de enige toepassing daarvan.’

32Wichers, 2002, p. 106 e.v.
33Wolfert, 2003. Aanleiding voor haar betoog zijn de arresten van de Hoge Raad inzake de
portacabin (HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97) en de grafzerken (HR 25 oktober 2002,
NJ 2003, 241) waarin volgens haar de Hoge Raad stelt dat genoemde zaken weliswaar een
onroerend karakter hebben, maar niet als bestanddelen van de grond zijn te beschouwen.

34Van Maanen, 2006, die zich ‘gewonnen geeft’ op basis van de door o.m. Ploeger en Wolfert
aangedragen argumenten en het handboek Pitlo, Goederenrecht gaat herzien op dit punt.

35De Jong, 2006.
36Heyman en Bartels, 2006.
37Snijders, 2006.
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die om natuurwetenschappelijke waarde van algemeen belang zijn, onder het
speciale regime van de Natuurbeschermingswet vallen. Geruime tijd is gewerkt
aan een wettelijke regeling om alle publiekrechtelijke beperkingen op een syste-
matische wijze te registreren en voor de burger inzichtelijk te maken. De Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken38 beoogt dit te
realiseren39. Twee andere publiekrechtelijke beperkende wetten, te weten de
Onteigeningswet en de Belemmeringenwet privaatrecht (Bwp), zullen hierna
iets uitgebreider worden toegelicht omdat deze beperkingen in meer of min-
dere mate als instrument kunnen dienen om ondergrondse netten in andermans
grond(en) aan te leggen en te houden.

2.2.2.1 Onteigeningswet

Op grond van de Onteigeningswet40 kan een perceel of een gedeelte van een per-
ceel onteigend worden, wat een zeer ingrijpende maatregel is. Enerzijds voor
de eigenaar van het perceel omdat bij onteigening namelijk de volle eigendom
van het perceel of een gedeelte van een perceel wegvalt. Anderzijds geldt voor
onteigening een aantal zware en strikte voorwaarden waaraan voldaan moet
zijn, wil men over kunnen gaan tot onteigening. Vereist is bijvoorbeeld dat
de onteigening een algemeen belang dient. Onteigening is vaak een langdurig
proces zodat dit instrument niet al te vaak wordt toegepast. Een voorbeeld van
een ‘geslaagde’ onteigening met betrekking tot de aanleg van een ondergronds
net (of: een ondergrondse installatie dat diverse netten bevat) is de Pijpleidin-
genstraat Pernis-Klundert. Deze pijpleidingenstraat is circa 73 kilometer lang,
met een breedte van circa 100 meter. Om deze pijpleidingenstraat te kunnen
aanleggen is een aparte wet aangenomen41.

2.2.2.2 Belemmeringenwet privaatrecht (Bwp)

De Bwp biedt (leiding)beheerders van een openbaar werk een wettelijk instru-
ment om ten behoeve van aanleg of instandhouding evenals verandering van
een (bestaand) werk in, op of boven onroerende zaken van een ander, deze en
zijn rechtsopvolgers te verplichten de aanleg, aanwezigheid, of de verandering
van een (bestaand) werk te gedogen. Het gebruik of genot van de grondeige-
naar wordt echter – in tegenstelling tot onteigening – niet zodanig beperkt dat
er onvermijdelijk een einde komt aan de gebruiksmogelijkheden van de grond
door de grondeigenaar. Bij het opleggen van een gedoogplicht op grond van de
Bwp heeft de grondeigenaar recht op schadevergoeding.

Het Bwp-instrument is ontwikkeld ter verwezenlijking van werken waarvoor re-
delijkerwijze geen onteigening noodzakelijk is. Dat wil zeggen ten behoeve van

38Stb. 2004, 331.
39Stb. 2007, 219. Op 1 juli 2007 is de wet inwerking getreden. Zie verder ook de site van het
Kadaster: http://www.kadaster.nl/wkpb/.

40In artikel 157 wordt deze wet aangeduid als “onteigeningswet”.
41Stb. 1971, 145.
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werken die de gebruiksmogelijkheden van onroerende zaken niet wezenlijk aan-
tasten. De gedoogplicht op grond van de Bwp heeft bepaalde zakelijke werking
(art. 6 Bwp) en bepaalde derdenwerking bij inschrijving in de openbare regis-
ters. De gedoogplicht is geen vorm van eigendom, maar eerder een ‘mildere’
vorm van onteigening. Bij een gedoogplicht is dus niet sprake van eigendoms-
overgang, hetgeen bij onteigening wel het geval is. Een gedoogplicht brengt
dan ook geen horizontale scheiding van de eigendom met zich. De ‘verticale
natrekking’ blijft prevaleren. Voorbeelden van openbare werken waarvoor een
gedoogplicht conform de Bwp wordt ingeroepen zijn onder meer gas-, olie-,
drink- en afvalwatertransportleidingen, elektriciteitswerken, centrale antenne-
werken en onder- en bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Voor het gedogen van een leiding of pomp als noodwaterleiding kan, in afwij-
king van het vorenstaande, ook nog de gedoogplicht op basis van artikel 5:58
BW gelden. Dit artikel maakt het mogelijk dat een eigenaar van een erf die
een hoeveelheid water elders tot zijn beschikking heeft en dit door een leiding
wil aanvoeren, tegen vooraf te betalen of te verzekeren schadevergoeding van
eigenaren van naburige erven kan vorderen om te gedogen dat deze leiding door
of over hun erven gaat.

De derde beperking die in artikel 5:1, tweede lid BW is genoemd, is die van het
ongeschreven recht. Hierbij moet gedacht worden aan de onrechtmatige daad
(artikel 6:162 BW) of misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW), maar ook
aan de regels van het ongeschreven publiekrecht42 zoals de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.

2.2.3 Beperking van het gebruik

Naast de in artikel 5:1 BW genoemde beperkingen van de eigendom is in arti-
kel 5:21 BW de beperking van het gebruik van de (grond)eigendom geregeld.
Volgens voornoemd artikel behoort de ruimte boven de oppervlakte van het
perceel niet tot de eigendom van de grondeigenaar. De grondeigenaar heeft
in plaats van een eigendomsrecht een exclusieve gebruiksbevoegdheid van de
ruimte boven het oppervlak. In het genot van de ruimte boven de grond mag
de grondeigenaar in principe niet door derden worden gestoord, maar dit ge-
not is begrensd. Met betrekking tot de ondergrond geldt in beginsel hetzelfde.
Hoewel artikel 5:20 BW stelt dat de eigendom van de grond de daaronder be-
vindende aardlagen omvat, begrenst artikel 5:21 BW dit door te stellen dat dit
alleen betrekking heeft op die aardlagen waarbij de eigenaar een belang heeft.
Derden mogen de ruimte onder de grond gebruiken voor zover de grondeigenaar
geen belang heeft zich tegen een zodanig gebruik te verzetten43. Hoe hoog bo-
42Volgens artikel 3:14 BW mag een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht
toekomt niet in strijd met geschreven of ongeschreven regels van het publiekrecht worden
uitgeoefend. Derhalve kan het ongeschreven publiekrecht het eigendomsrecht niet alleen
beperken, het is ook niet toegestaan om in strijd met het ongeschreven publiekrecht een
burgerlijk recht – waaronder het eigendomsrecht – uit te oefenen.

43Volgens Van der Woude, 1996, p. 558, kan dit gebruiksrecht voor derden ook wel opge-
vat worden als een soort ‘wettelijke gedoogplicht’ voor de eigenaar welke bestaat zolang
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ven of hoe diep onder de grond een derde de betreffende ruimte mag gebruiken
en dus het eigendomsrecht van de grondeigenaar feitelijk wordt begrensd, is
niet nader verduidelijkt. Er bestaat niet zoiets als een algemeen diepte- (of:
hoogte)criterium. Wat dus in concreto de ‘begrensde’ afstanden zijn, zal van de
feitelijke omstandigheden afhangen44, bijvoorbeeld van de aard van de grond:
agrarische grond of bouwgrond45, of van de aard van het belang van de eigenaar
om derden op een bepaalde hoogte of diepte te weren.

Op het voorgaande wordt in de Mijnwetgeving min of meer een uitzondering
gemaakt. In de huidige Mijnbouwwet46, maar ook in de daaraan voorafgaande
Mijnwetten van 1791 en 1810, is een soort van dieptecriterium genoemd. In
artikel 2 Mijnbouwwet is vastgelegd dat de wet betrekking heeft op het winnen
van delfstoffen op een diepte van meer dan 100 meter beneden de oppervlakte
en op aardwarmte voor zover de aardwarmte aanwezig is op meer dan 500
meter beneden de oppervlakte van de aardbodem. De Staat is op grond van
deze wetgeving eigenaar van de delfstoffen die op een diepte van meer dan 100
meter aanwezig zijn (artikelen 2, tweede lid en 3, eerste lid). In het tweede lid
van artikel 3 van de Mijnbouwwet is vastgelegd dat de Staat door verlening van
een vergunning (concessie) de eigendom van de delfstoffen, door winning, laat
overgaan op de vergunninghouder. De eigenaar van de bovengrond wordt in
zijn hoedanigheid derhalve niet geacht de eigenaar te zijn van de delfstoffen die
op de genoemde diepte in de grond zitten of door delving aan de oppervlakte
komen.

Behalve wettelijke beperkingen van het gebruik van de eigendom zijn er ook
feitelijke beperkingen waarbij het gebruik van de grond beperkt wordt door een
bestaand feit of een al voorgevallen omstandigheid, zoals bodemvervuiling, een
verlaten boorwerk (een ijzeren pijp die voor gas- of olieboringen is gebruikt),
bommen (blindgangers) of ondergrondse olietanks47.

2.3 Verticale natrekking (de hoofdregel)

2.3.1 Inleiding

Uit artikelen 5:20, eerste lid jo. 3:3 BW volgt dat verticale natrekking de
hoofdregel is waar bij wet uitzonderingen op gemaakt kunnen worden. Immers
de eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt (e)
gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij recht-
streeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken voor zover ze
geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak.

de eigenaar geen belang heeft zich tegen het gebruik van de ondergrond door derden te
verzetten.

44Ploeger, 2007a, p. 40 e.v.
45Parl.Gesch. Boek 5, p. 128.
46Stb. 2002, 542.
47Klaasse (1999, p. 77) heeft de mogelijke registratie van genoemde feitelijke beperkingen
beschreven.
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2.3.1.1 Parlementaire geschiedenis

Tijdens de parlementaire behandeling48 werd naar aanleiding van de natrek-
kingsregel in artikel 5:20, eerste lid BW divers commentaar gegeven dat, voor
zover hier van belang, bestond uit het aspect van de eigendom van gas-, wa-
terleiding-, rioleringbuizen etc. Gevraagd werd of het voor de praktijk niet
nuttiger zou zijn om in het Burgerlijk Wetboek een aparte regeling op te ne-
men die de eigendom van genoemde buizen zou regelen49:

‘Men heeft de vraag gesteld of het niet voor de praktijk nut zou
kunnen afwerpen dat hetzij in dit artikel hetzij elders een regeling
zou worden gegeven omtrent de eigendom van gas-, waterleiding- en
rioleringsbuizen, alsmede elektriciteitskabels (vlg. De Nederlandse
Gemeente, 1955, blz. 556/7). Men behelpt zich thans met tamelijk
gewrongen constructies; men vestigt bijv. een servituut, waarbij het
bedrijf of de centrale installatie heersend erf is of men introduceert
een recht van opstal ook waar het ondergronds gelegen installaties
betreft. De commissie vraagt zich af, of men er met het ontwerp
niet uitkomt door toepassing van artikel 5.8.1. alwaar het recht van
opstal wordt gedefinieerd als het zakelijk recht om niet alleen op,
maar ook in de grond van een ander gebouwen, werken of beplantin-
gen in eigendom te hebben. In dit verband zou dan in het bijzonder
moeten worden gelet op de woorden ‘in de grond’ en ‘werken’. Art.
758 spreekt alleen van ‘op eens anders grond’. Is de minister bereid
hierover zijn visie mede te delen?’

Het antwoord van de minister luidde:

‘In het voorlopig verslag is in verband met opmerkingen in De Ne-
derlandse Gemeente 1955, blz. 556/7, de vraag ter sprake gebracht
of niet een regeling moet worden gegeven omtrent de eigendom van
gas-, waterleidings- en rioleringsbuizen, alsmede elektriciteitskabels.
Met de commissie is ondergetekende van oordeel dat artikel 5.8.1.
een oplossing voor deze problematiek kan bieden. Dit artikel opent
de mogelijkheid om een recht van opstal te vestigen met betrekking
tot buizen en kabels, die in de grond worden gelegd. De in art. 5.8.1.
mede met het oog op deze leidingen aangebrachte wijziging maakt
ook het vestigen van een recht van opstal betreffende bovengrondse
leidingen mogelijk. Verwezen zij naar hetgeen bij art. 5.8.1. in deze
memorie is opgemerkt. Ook de verruiming van de mogelijkheid tot
het vestigen van erfdienstbaarheden in het gewijzigd ontwerp kan
in dit verband van betekenis zijn: zie art. 5.6.1.’

48Parl. Gesch. Boek 5, p. 122-125.
49Parl. Gesch. Boek 5, p. 122.
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Als reactie hierop stelt Arnold in zijn artikel dat de aangeboden oplossing geen
soelaas geeft indien de grondeigenaar niet wil meewerken50:

‘Met name gemeenten zelf (waarvan de vermelde vraag was uitge-
gaan) zijn veelal niet bereid voor de aanleg van een leiding in hun
grond iets anders te geven dan een (privaatrechtelijke) vergunning,
zodat in die gevallen volgens de heersende leer het betrokken lei-
dinggedeelte gemeente-eigendom wordt. (. . . ) De bereidheid van
de grondeigenaar om ten behoeve van leidingaanleg een opstalrecht
te vestigen, zal niet worden vergroot door artikel 6.3.2.7. lid 2
NBW51 waar de wetgever hem ter wille is door de daar bedoelde
aansprakelijkheid bij doorgaande leidingen op de leidingbeheerder
te leggen.’

De conclusie van Arnold is dat niet zozeer het recht van opstal, maar de ho-
rizontale natrekking op dit punt de voorkeur geniet. In het eindverslag wordt
gerefereerd aan het artikel van Arnold met de vraag of het geen aanbeveling
verdient in artikel 5.3.1 uitdrukkelijk aan te geven dat ondergrondse leidingen
niet door natrekking eigendom van de grondeigenaar worden. De reactie van de
minister op de hiervoor genoemde aanbeveling was vrij uitgebreid, maar hield
geen antwoord in op de vraag of leidingen door verticale natrekking eigendom
moesten worden van de grondeigenaar52:

‘Vooropgesteld moet worden dat de vraag of bij ondergrondse lei-
dingen horizontale of verticale natrekking plaatsvindt, geheel los-
staat van de vraag of het geoorloofd is een zodanige leiding door
andermans grond te laten lopen. Ook in geval van horizontale na-
trekking – die tot gevolg heeft dat de leiding eigendom is van de
eigenaar van het gebouw waarvan zij uitgaat – zal men een opstal-
recht of een erfdienstbaarheid of een in de registers ingeschreven
overeenkomst als bedoeld in art. 6.5.3.4. nodig hebben om de lei-
ding ter plaatse te mogen hebben, wil men dat recht ook aan latere
verkrijgers van de grond kunnen tegenwerpen. Het enkele feit dat
men eigenaar van de leiding is, rechtvaardigt immers nog niet dat
men nu ook bevoegd is deze in andermans grond aan te leggen of
te handhaven. Een enkele toestemming van de grondeigenaar tot
het leggen van de leiding bindt niet ook de latere verkrijgers van
de grond. Het verdient voorts ook geen aanbeveling een regeling te
maken volgens welke tegen derden werkende rechten op leidingen
in andermans grond zouden kunnen ontstaan, zonder dat van deze
rechten zou blijken uit een daartoe bestemd register waarvoor in de
eerste plaats de openbare registers van afdeling 3.1.2. in aanmer-
king komen. Een verplichting tot het dulden van leidingen in de

50Arnold, 1978, p. 157.
51Thans: artikel 6:174, lid 2 BW.
52Parl. Gesch. Boek 5, p. 123.
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grond kan gebruikt worden waardoor derden niet moeten kunnen
worden verrast. Men kan ook denken aan pijpleidingen waardoor
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Tegen deze achtergrond is de
door Arnold aan de orde gestelde vraag of er bij ondergrondse lei-
dingen sprake moet zijn van verticale of horizontale natrekking van
ondergeschikt belang. In art. 5.3.1. onder e wordt zij evenals in
het huidige recht aan de rechter overgelaten waarbij aantekening
verdient dat de heersende leer tot nu toe op het standpunt van ver-
ticale natrekking staat, maar dat een andere oplossing afhankelijk
van de omstandigheden van het geval niet is uitgesloten.’

De minister vervolgde zijn reactie met een opmerkelijke stelling:

‘Te bedenken valt dat ook een strakkere regel op dit punt geen
zekerheid omtrent de eigendom van de leiding zou brengen. Aan
de eisen voor horizontale natrekking zou immers in elk geval niet
meer zijn voldaan als de verbinding tussen de leiding en het gebouw
waarvan zij uitgaat zou worden verbroken. Maar deze verbreking zal
zich uiteraard gemakkelijk aan de waarneming onttrekken zowel van
de eigenaren door wier grond de leiding loopt als van evt. derden
die de registers raadplegen. Men denke aan het in de praktijk niet
onbelangrijk geval van leidingen die in onbruik zijn geraakt maar
niet zijn opgeruimd.’

Arnold suggereert in zijn artikel juist dat voor een goed begrip van de slotzin
van artikel 5:20, eerste lid onder e BW (‘voor zover ze geen bestanddeel zijn
van eens anders onroerende zaak’) artikel 3:4 BW van belang is, aangezien dit
artikel in het eerste lid de flexibele bepaling bevat dat al hetgeen volgens ver-
keersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, bestanddeel van die zaak is.
Deze bepaling zou, in combinatie met artikel 5:3 BW als wettelijke grondslag
van de horizontale natrekking kunnen gelden. Arnold geeft weliswaar aan dat
dit laatste ‘teniet’ zou kunnen worden gedaan door het tweede lid van artikel
3:4 BW (‘een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij
daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis
wordt toegebracht’), maar dat uit artikel 5:14, derde lid BW ‘hoop’ geput kan
worden omdat in die context de vraag, welke zaak als hoofdzaak is aan te mer-
ken, toch weer in verband wordt gebracht met de verkeersopvatting. Tenslotte
concludeert de minister dat het onwenselijk is om in het nieuw BW bij vragen
over leidingen steeds aan te knopen bij de eigendom ervan, maar het veeleer
te zoeken in vestigen van beperkte zakelijke rechten of kwalitatieve verbinte-
nissen, terwijl het soms ook de voorkeur verdient aan te sluiten bij de figuur
van de beheerder van de leiding. Hiermee ging de minister volledig voorbij aan
het signaal uit de praktijk dat de aanleg van leidingen in andermans grond niet
altijd via de minnelijke weg verloopt en dus dat bij gebrek aan regelgeving over
de eigendomsvraag betreffende leidingen onduidelijkheden kunnen ontstaan53:
53Parl. Gesch. Boek 5, p. 124-125.
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‘Het is daarom in het nieuwe wetboek wenselijk geacht bij juridi-
sche vragen omtrent leidingen zo min mogelijk aan te knopen bij
de eigendom ervan maar het veeleer te zoeken in vestigen van be-
perkte zakelijke rechten of kwalitatieve verbintenissen terwijl het
soms ook de voorkeur verdient aan te sluiten bij de figuur van de
beheerder van de leiding die een belangrijke rol zal spelen in het
wetsontwerp betreffende leidingenregistratie dat thans in voorbe-
reiding is en dat gevolg zal geven aan het rapport van de werkgroep
Leidingenregistratie 1972 uitgegeven door de Staatsuitgeverij. Ook
in art. 6.3.2.7. lid 2 wordt hierbij aangesloten voor wat betreft de
vraag van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat een
leiding niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven om-
standigheden mogen worden gesteld. Indien met de hier bedoelde
leidingenregistratie54 voldoende ervaring is opgedaan kan worden
onderzocht in hoeverre het mogelijk is ook zakenrechtelijk bij deze
vorm van registratie aansluiting te zoeken.’

Kortom: de wetgever heeft ondanks de gevoerde discussie tijdens de parlemen-
taire behandeling uitdrukkelijk aangegeven dat de verticale natrekking met
betrekking tot netten als heersende leer moet worden beschouwd. Indien par-
tijen voor leidingen wilden afwijken van de heersende leer, dan konden ze hun
‘heil zoeken’ in beperkte zakelijke rechten of kwalitatieve verbintenissen. Op
zich was de noodzaak voor een andere benadering dan de benadering van de
verticale natrekking, ook niet direct aanwezig. Het overgrote deel van de lei-
dingen in de grond was van overheidsbedrijven of -partijen (eigendomsvraag
speelde niet of nauwelijks) en overdracht van netten was ook nauwelijks aan
de orde. De sinds de jaren tachtig ingezette privatisering van overheids- en
energiebedrijven en overdracht van overheidsgronden aan private partijen (zo-
als: projectontwikkelaars), heeft ertoe geleid dat de eigendomsvraag rondom
leidingen weer actueel werd.

2.3.2 Uitzonderingen op verticale natrekking

Op grond van de wet zijn uitzonderingen mogelijk op de verticale natrekking.
Hierna worden drie uitzonderingen op de verticale natrekking besproken die
zien op kabel- en leidingnetten. Reden hiervoor is dat deze drie voorbeelden
in de praktijk doorgaans het meeste werden gebruikt om de eigendom van
leidingnetten te realiseren.

54Aardig is om te zien dat destijds een link werd gelegd met het voorgestelde wetsontwerp
leidingenregistratie, althans dat het wettelijk regelen van de eigendom van leidingen in
verband werd gebracht met de leidingenregistratie. In het huidige tijdsgewricht is min
of meer ook gelijktijdig met de aankondiging van het voornemen om artikel 5:20 BW
uit te breiden in verband met de eigendom van leidingen, tevens het voornemen tot de
grondroerdersregeling (of: Wion) geuit.
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2.3.2.1 Opstalrecht

Het recht van opstal was, zoals ook uit de parlementaire geschiedenis volgt, wel
het meest voor de hand liggende instrument om de eigendom van leidingnetten
te construeren. Het opstalrecht maakt het mogelijk voor kabel- en leidingbe-
heerders om kabels en leidingen in andermans grond, in eigendom te hebben of
te verkrijgen. Het opstalrecht ontstaat door vestiging (notariële akte, gevolgd
door inschrijving in de openbare registers) of verjaring (na tien jaar bij goede
trouw en bij het ontbreken daarvan, na twintig jaar). De opstaller heeft ten
aanzien van de zaak waarop het recht rust alle bevoegdheden die voor het volle
genot van het recht nodig zijn (artikel 5:103 BW). In de akte van vestiging
kunnen aan de opstaller echter beperkingen worden toegekend tot het gebrui-
ken, aanbrengen en wegnemen van gebouwen, werken en beplantingen (artikel
5:102 BW). Het opstalrecht kan eindigen door bijvoorbeeld opzegging of door
verloop van de overeengekomen duur. Bij het einde of tenietgaan van het op-
stalrecht gaat de eigendom van de kabels en leidingen van rechtswege over op
de eigenaar van de grond waarop het recht rustte. Op basis van artikel 5:105,
tweede lid BW heeft de opstaller een wegneemrecht dat hij (ook) bij het einde
van het opstalrecht mag uitoefenen, althans de eigenaar moet de opstaller nog
een korte tijd gunnen om de kabels of leidingen weg te nemen55.

In artikel 758 OBW was bepaald dat een recht van opstal alleen gevestigd kon
worden op eens anders grond. Op werken in eens anders grond was het niet
mogelijk een recht van opstal te vestigen. Vóór 1992 werd veel gebruik ge-
maakt van het eerder genoemde recht van erfdienstbaarheid van waterleiding
om leidingen in andermans grond te hebben. Naast het recht van erfdienstbaar-
heid van waterleiding hebben leidingbeheerders in latere jaren ook veel gebruik
gemaakt van het ‘speciale’ zakelijk recht van artikel 5 lid 3 sub b Belemmerin-
genwet privaatrecht, althans de voorloper van deze wet (= Wet belemmeringen
Elektriciteitswerken). Dit zakelijk recht bestond buiten het gesloten systeem
van zakelijke BW rechten. Een krachtens de hiervoor genoemde wet gevestigd
zakelijk recht was vergelijkbaar met een erfdienstbaarheid. Ook op grond van
dit speciale zakelijke recht zijn veel ondergrondse leidingen in de Nederlandse
bodem gelegd. Na invoering van het NBW zijn de rechten die gevestigd zijn
op grond van dit speciale zakelijke recht voortgezet als rechten van opstal (zie
ook par. 6.4.1.3).

Het recht van opstal onderscheidt zich van andere beperkt zakelijke rechten
doordat bij het opstalrecht een horizontale scheiding ontstaat tussen de eigen-
dom van de grond en de eigendom van het werk of opstal. In de parlementaire
geschiedenis staat hierover dat buiten twijfel gesteld is dat de opstaller eigenaar
is van de opstallen56. Als men echter dieper op dit aspect ingaat, zoals Hey-
man57, kan verdedigd worden dat het opstalrecht geen werkelijke eigendom zal
geven, maar alleen een beperkt recht is met (nagenoeg) volledige eigenaarsbe-
voegdheden ten aanzien van de opstal. De opstaller wordt geen juridisch, maar
55Parl. Gesch., boek 5, p. 364-365.
56Parl. Gesch. Boek 5, p. 358 e.v.
57Heyman, 2005.
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economisch eigenaar dat qua bevoegdheden de (juridische) eigendom zeer dicht
kan naderen. Volgens Heyman zou deze visie niet nieuw zijn, maar voor het
OBW ook al in essentie verdedigd zijn door onder meer Opzoomer en Suijling58.
De visie dat opstalrecht ‘slechts’ economische eigendom verschaft, levert een
betere verklaring van de ‘eigendom’ van de opstaller. Zij leidt niet tot andere
rechtsgevolgen dan de wetgever heeft bepaald59.

Na inwerkingtreding van de nieuwe eigendomsregeling rijst de vraag of het recht
van opstal bij eigendom van netten nog enige betekenis heeft of kan hebben
naast die van de eigendomsregeling in artikel 5:20, tweede lid BW. Immers
op grond van de nieuwe eigendomsregeling is de bevoegde aanlegger eigenaar
van een net in andermans grond. Het vestigen van een beperkt recht om de
eigendom van het net te scheiden van de eigendom van de grond is daarom niet
(meer) nodig. Het opstalrecht speelt bij (de eigendom van) netten echter nog
steeds een rol. Hierbij moet gedacht worden aan het feit dat bij het vestigen
van het recht bepalingen omtrent het gebruik van de aan te brengen werken (i.c.
het net) overeengekomen kunnen worden, wat bij de nieuwe eigendomsregeling
niet het geval is (daarmee wordt ‘enkel’ de eigendom van het net geregeld).
Daarnaast kan door middel van een gevestigd opstalrecht (die de opstaller het
recht geeft om in de grond van de ander een net aan te brengen) vastgesteld
worden of de aanleg van een net bevoegd is gedaan60. In par. 6.4.2.1 zal verder
ingegaan worden op het ontbreken van nadere regelgeving (in het burenrecht)
betreffende de relatie tussen de grondeigenaar en de neteigenaar.

2.3.2.2 Horizontale natrekking

Een ander, meer omstreden uitzondering, is de ruimte die door artikel 5:3
jo sub e van artikel 5:20, eerste lid BW wordt geboden. In artikel 5:3 BW
staat dat voor zover de wet niet anders bepaalt, de eigenaar van een zaak
eigenaar is van al haar bestanddelen. In sub e van artikel 5:20, eerste lid BW is
vastgelegd dat gebouwen en werken die duurzaam met de grond verenigd zijn,
hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken,
behoren aan de eigenaar van de grond, voor zover ze geen bestanddeel zijn van
eens anders onroerende zaak. Deze laatste zinsnede brengt tot uitdrukking
dat bestanddelen van bouwwerken die op of onder eens anders perceel grond
staan, eigendom zijn van de eigenaar van die bouwwerken. Voorbeelden hiervan
zijn een over de grens gebouwde muur van een huis of een onder iemands
anders grond uitstekende kelder. De horizontale natrekking prevaleert dan ook
boven de verticale61. In lagere rechtspraak is de horizontale natrekking ook
58Heyman, 2005, p. 30 en de daar genoemde noot 26.
59Heyman, 2005, p. 31.
60Huijgen (2008, p. 754) stelt dat het opmerkelijk is dat een zakelijk recht, dat zelf reeds
de eigendom van kabels en leidingen lijkt te verschaffen, tevens de bevoegdheidsgrondslag
kan zijn voor eigendom uit andere wettelijke hoofde. Hij stelt dat het opstalrecht in relatie
tot artikel 5:20, tweede lid BW moet worden gerelativeerd. Het opstalrecht heeft met
betrekking tot netten een andere functie dan voorheen.

61Het zogenaamde Kelderarrest (HR 11 april 1913, NJ 1913, 682) wordt bijna altijd genoemd
als hét arrest over horizontale natrekking. Dit is echter niet helemaal juist. In dit arrest
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diverse malen aan de orde gekomen62. Een verrassende uitspraak63 is die van
de rechtbank Maastricht die oordeelde dat de gemeente Valkenburg aan de Geul
door horizontale natrekking eigenaar is van een gangenstelsel omdat de ingang
van het gangenstelsel gelegen is op het perceel van de gemeente.

In de literatuur is door verschillende schrijvers de eigendom van ondergrondse
netten gebaseerd op grond van de horizontale natrekking. Hierna volgt een, niet
uitputtend, overzicht van meningen. Marlet schrijft in zijn artikel dat de heer-
sende leer vooral voor de nutsbedrijven hier te lande de onbevredigende conse-
quentie heeft dat hun vaak grote-gebieden-omspannende ondergrondse kabel-
en leidingenstelsels eigendom zijn van de grondeigenaren in wier percelen deze
objecten zich bevinden. Nutsbedrijven zullen in de praktijk een opstalrecht
vestigen voor het hebben en houden van boven- of ondergrondse werken, voor-
namelijk vanwege de verplaatsingskosten van deze werken. Hoewel Marlet het
nut van dit zakelijk recht erkent, betwijfelt hij toch of dit recht voor deze
doeleinden moet worden gebruikt, als niet eerst vaststaat dat de hier bedoelde
werken inderdaad door natrekking eigendom worden van de grondeigenaar64:

‘Schrijver dezes is van mening, dat ieder gedeelte van een bovengronds-
of ondergronds leidingnet, een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van
het gehele nutswerk zodat aan de voorwaarden voor toepasselijk-
heid van artikel 643 BW is voldaan en deze horizontale natrekking
moet prevaleren boven de verticale. Derhalve, ook al zou geen za-
kelijk recht zijn gevestigd voor het hebben, houden en onderhouden
van bedoelde werken, dan toch blijft de eigendom van deze wer-
ken gescheiden van de eigendom van de grond, waarin, waarop of
waarboven zich deze werken bevinden.’

Ploeger stelt dat bij aanleg van tunnels en leidingen een conflict ontstaat tussen

overwoog de Hoge Raad namelijk: ‘dat het zijn van eigenaar van den grond, vanzelf me-
debreng het zijn van eigenaar van hetgeen op en in den grond is, zonder dat daarvoor
enig bewijs behoeft te worden bijgebracht, doch daaromtrent tegenbewijs is toegelaten voor
hem die beweert een deel daarvan in eigendom te hebben’. Het Hof concludeerde op grond
van deze beslissing dat de kelder, welke behoorde bij een naburig huis, en het daarboven
staande huis aan verschillende personen kunnen toebehoren.

62Arresten waarin de horizontale natrekking de verticale doorkruist zijn o.m. HR 27 mei
1950, NJ 1951, 197, Hof Den Haag 24 april 1986, NJ 1988, 244, Hof Arnhem 16 juni 1987,
NJ 1988, 1049 en Hof Den Bosch 8 juli 1987, NJ 1988, 547. In deze arresten werd de
eigenaar van de installatie waaraan de leidingen verbonden waren, als eigenaar beschouwd
op basis van de horizontale natrekking.

63Rb Maastricht in het tussenvonnis van 25 maart 1999, LJN AA 5402 (eindvonnis 6 april
2000). De betreffende overweging is: ‘Tenslotte heeft de rechtbank nog de mogelijkheid
onder ogen gezien dat de gemeente Valkenburg aan de Geul -als eigenaar van het perceel
grond waarop de (naar onbetwist is:) enige ingang tot het gangenstelsel is gelegen- door
horizontale natrekking eigenaar zou zijn geworden van de onderhavige mergel. Naar het
oordeel van de rechtbank is dit niet het geval: door genoemde natrekking wordt de gemeente
slechts eigenaar van het gangenstelsel, hetgeen inhoudt dat pas nadat een gang is gegraven
de gemeente door natrekking eigenaar wordt van die gang. Zolang die gang niet is gegraven
-zoals in casu blijft de grondeigenaar derhalve eigenaar van de zich daarin bevindende
mergel.’

64Marlet, 1974, p. 246 e.v.
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de superficies-regel en de horizontale natrekking65:

‘Men kan echter niet van een echt conflict spreken omdat de eenheid
die de opstal zelf vormt altijd behouden blijft. Het eenheidsbegin-
sel (artikel 5:3 BW) stelt de ordeningsregel superficies solo cedit
opzij (artikel 5:20 BW). De opstal wordt niet verdeeld, maar blijft
een zaak waarvan de eigendom wordt bepaald door de locatie van
het hoofdgedeelte. De gehele opstal volgt de eigendom van dit, op
het kernperceel gelegen, deel. Voor een leidingennet kan men aan-
sluiting vinden bij een centrale, of bouwwerken als verdeelstations,
transformatiehuisjes, etc. Het is dus geenszins nodig om de omvang
van het (horizontaal nagetrokken) leidingnet te ver op te rekken.
Elk min of meer centraal punt binnen het gehele netwerk kan func-
tioneren als een ’eilandje’ dat de onmiddellijk hiermee verbonden
leidingen natrekt.’

Ten aanzien van netten stelt Ploeger later overigens dat de horizontale natrek-
king bij netten niet de gezochte rechtszekerheid oplevert. Het leerstuk heeft
namelijk zijn zwakke kanten66:

‘Allereerst berust bij horizontale natrekking de eigendom op, boven
of in eens anders grond op een feitelijke toestand (het zijn van be-
standdeel), en dat is een vaststelling waarop partijen geen invloed
hebben. (. . . ) Nadeel is verder de vaagheid van de norm van artikel
3:4 BW. De Depex-criteria die door de Hoge Raad67 zijn ontwikkeld
ter invulling van de verkeersopvatting zouden enig houvast kunnen
bieden, maar zijn toegesneden op zaken die in een gebouw worden
aangebracht, niet op netwerken. Ten slotte is niet duidelijk of de
eigendom van een netwerk dan bepaald wordt door de eigendom
van het merendeel van de erven waarin de kabels liggen, zijnde in
veel gevallen de openbare weg en dus eigendom van de plaatselijke
gemeente (. . . ), of dat een netwerk nu juist nagetrokken wordt door
centrale punten in het net, zoals transformatorhuisjes en ondersta-
tions, die eigendom zijn van de leidingbeheerder.’

Roggenkamp68 heeft in haar dissertatie gesteld dat de ontwikkelingen binnen
de jurisprudentie (voorzichtig) dezelfde kant op lijken te gaan als de in de li-
teratuur verdedigde opvatting dat horizontale natrekking prevaleert boven de
verticale natrekking. Pijpleidingen zouden immers onderdeel uitmaken van een
aaneengesloten netwerk bestaande uit bovengrondse en ondergrondse werken
die in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd (bovengrondse installaties
zijn incompleet zonder ondergrondse pijpleidingen). Van Velten69 construeert
65Ploeger, 1997b, p. 307.
66Ploeger, 2005a, p. 45.
67HR 15 november 1991, NJ 1993, 316.
68Roggenkamp, 1999, p. 267-268.
69Van Velten, 1997, p. 670.

39



Eigendomsaspecten onroerende zaken Verticale natrekking (de hoofdregel)

in beginsel eveneens de eigendom van ondergrondse netwerken op grond van ho-
rizontale natrekking. Als sprake is van een beperkt kabelnet dat zijn oorsprong
vindt in een nabijgelegen ‘moeder-erf’, kan waarschijnlijk worden gesproken
over horizontale natrekking; de eigenaar van het moeder-erf (de kabelexploi-
tant) is in die visie ook eigenaar van het daarmee verbonden kabelnet. In zijn
latere preadvies beschrijft hij dit nogmaals door middel van zijn zogenaamde
paddenstoeltheorie70:

‘Uitgaande van het beginsel der horizontale natrekking kan deze
kwestie veelal worden opgelost door op zoek te gaan naar wat men
kan aanduiden als ‘kernpercelen’ of ‘moedererven’. Immers, vrijwel
elke ondergrondse infrastructuur beschikt over enkele bovengrondse
knooppunten, zoals een centrale, alsmede diverse transformator-
ruimten, aanjaagstations, enzovoorts, en meestal is de gerechtigde
tot het netwerk tevens eigenaar (eventueel erfpachter of opstalhou-
der) van die knooppunten. De gelijkenis met paddenstoelen dringt
zich op. Door alle paddenstoelen (de ‘kernpercelen’ of ‘moeder-
erven’) op de voor onroerende zaken voorgeschreven wijze over te
dragen en in de desbetreffende notariële akte bovendien te vermel-
den dat de daarmee verbonden ondergrondse infrastructuur op basis
van horizontale eigendom mee is begrepen in de overdracht zal het
beoogde doel in de meeste gevallen aldus kunnen worden bereikt.’

Kortom lange tijd is door diverse schrijvers ervoor gepleit dat, bij gebrek aan
een gevestigd recht van opstal, de eigendom van ondergrondse leidingnetten,
zij het soms met moeite, via de leer van de horizontale natrekking geconstru-
eerd kan worden. Dit leerstuk is door inwerkingtreding van de nieuwe eigen-
domsregeling betreffende netten niet volledig overbodig geworden. Tijdens de
parlementaire behandeling van de nieuwe eigendomsregeling is weergegeven dat
wanneer de nieuwe regeling niet opgaat er evenwel plaats kan zijn voor hori-
zontale natrekking als basis voor eigendomsverkrijging71.

2.3.2.3 Bijzondere wettelijke bepaling

Als laatste uitzondering op de verticale natrekking werd (oud) artikel 5.6 Tw
genoemd. Op basis van dit artikel bracht de aanleg van kabels en netwerkaan-
sluitpunten door de aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of
van een omroepnetwerk in en op gronden evenals in en aan gebouwen van ande-
ren geen wijziging in de eigendom van hetgeen is aangelegd. De aanlegger van
een telecommunicatienetwerk bleef derhalve eigenaar van wat hij in andermans
grond aanlegt. Dit regime is overgenomen uit de daarvoor geldende Wet op
de telecommunicatievoorzieningen (artikel 36) dat weer zijn oorsprong vindt in
artikel 7bis uit de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Volgens de wetsgeschiedenis

70Van Velten, 2004, p. 13-14.
71Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18.
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van deze laatste wet strekte artikel 7bis ertoe dat de kabels niet door middel
van natrekking eigendom zouden worden van de eigenaar van de grond. Er
was dus sprake van doorbreking van de verticale natrekking in het geval een
telecommunicatienetwerk werd aangelegd. In de kabelarresten werd deze uit-
zondering bevestigd. Bij wetsvoorstel 29 83472 werd artikel 5.6 vernummerd tot
artikel 5.12 Tw en er werd een tekstuele wijziging aangebracht. Het artikel had
betrekking op de eigendom van elektronisch communicatienetwerken (in plaats
van openbare telecommunicatienetwerken). De bepaling zou dus ook gelden
voor niet-openbare netwerken, zoals de elektronische netwerken ten behoeve
van Defensie. Bij tweede nota van wijziging is artikel 5.12 komen te vervallen.
In de toelichting staat hierover73:

‘Het voorgestelde artikel 5.12 van de Tw voorzag slechts in een
doorbreking van de verticale natrekking voor elektronisch commu-
nicatienetwerken. Dit artikel was bedoeld als de opvolger van het
huidige artikel 5.6 Tw. Met de hier voorgestelde wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wordt het aanvankelijk voorgestelde artikel 5.12
Tw overgenomen in het BW en uitgebreid tot alle transportnetten,
bestaande uit kabels en leidingen. Zo wordt voorzien in een regeling
die de doorbreking van de verticale natrekking generiek regelt voor
alle netten, ongeacht welke materie of informatie door dat net wordt
getransporteerd. Artikel 5.12 kan daarmee dan ook vervallen.’

De enige wettelijke uitzondering op de verticale natrekking met betrekking tot
netten bestaat inmiddels dus niet meer. Hiervoor in de plaats is een algemeen
artikel betreffende de eigendom van netten in het BW opgenomen, hetgeen in
het hierna volgende hoofdstuk uitgebracht toegelicht zal worden.

2.4 Samenvatting

Wat onroerende zaken zijn volgt uit artikel 3:3 BW. In het Portacabin-arrest
heeft de Hoge Raad het criterium ‘duurzaam met de grond verenigd’ nader uit-
gelegd (is bouwwerk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse
te blijven? ). Ondanks de heersende leer en de aanknopingspunten in de juris-
prudentie, bestond vóór de kabelarresten discussie over de vraag of netten als
roerende of als onroerende zaken moesten worden beschouwd. In de literatuur
werden verschillende juridische aanknopingspunten genoemd om kabelnetten
als roerende zaken te beschouwen74 maar er waren evenwel genoeg schrijvers
die meenden dat netten juist als onroerende zaken moesten worden aange-
merkt75. In de praktijk werden netten meestal als roerende zaken behandeld

72Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 2.
73Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 5.
74Zie bijvoorbeeld Wessels en Snouckaert van Schauburg, 2000, Struycken, 2000 en Kort-
mann, 1998.

75Zie Roggenkamp, 1999 en Ploeger, 1997b.
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en daarom vond overdracht van een net volgens de regels voor overdracht van
roerende zaken plaats en werden als zekerheid pandrechten gevestigd. Over de
eigendom van netten bestond ook de nodige discussie. In de literatuur werd
verwoord dat het toepassen van de hoofdregel van de verticale natrekking (net
is bestanddeel van de grond) voor netten niet gewenst was. De eigendom van
een net werd immers zo opgedeeld tussen heel veel grondeigenaren die nage-
noeg geen belang hadden bij de eigendom van het gedeelte van het net in hun
grond. Op de verticale natrekking bestonden voor netten drie uitzonderingen.
De eerste was dat voor netten een opstalrecht moest worden gevestigd zodat de
eigendom van het net gescheiden werd van de grondeigendom. De tweede, meer
omstreden, uitzondering was dat op basis van de horizontale natrekking de ei-
gendom van een net toekwam aan de eigenaar van de hoofdzaak of hoofdzaken
(schakelkasten, transformatorhuisjes, moedererven etc.) waar het net horizon-
taal door werd nagetrokken. Discussie bestond of de eigendom van netten over
een lange(re) afstand ook nog op basis van horizontale natrekking kon worden
geconstrueerd. De derde en laatste uitzondering betrof een bijzondere wette-
lijke bepaling in de Tw (artikel 5.6 oud). Op basis van deze wettelijke bepaling
bleef de aanlegger van een openbaar telecomnet eigenaar van de leidingen die
in de grond werden aangelegd.
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Hoofdstuk 3
Een nieuwe regeling inzake
eigendom netten

3.1 Inleiding

Op 1 februari 20071 is de wet van 6 december 20062 tot wijziging van de Tw
in werking getreden. Deze wijziging van de Tw ziet op de herziening van het
nationale beleid ten aanzien van aanleg van kabels ten dienste van openbare
elektronische communicatienetwerken. Een onderdeel van genoemde wijzigings-
wet ziet op de uitbreiding van artikel 5:20 BW met een nieuw tweede lid inzake
de eigendom van netten. Deze eigendomsregeling zal hierna uitgebreid worden
toegelicht. Als in vervolg over de ‘nieuwe (eigendoms)regeling’ wordt gespro-
ken, dan wordt hiermee dus bedoeld de uitbreiding van artikel 5:20 BW met
een nieuw tweede lid, inzake de eigendom van netten in andermans grond.

3.1.1 Aanleiding nieuwe regeling

3.1.1.1 Kabelarresten

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2003 de kabelarresten3 gewezen. De uitkomst van
deze arresten was tweeledig: i) netten zijn onroerende zaken en ii) de eigendom
(van in dit geval) telecomnetten behoort toe aan de aanlegger van het net.
Deze arresten zijn, samen met de naar aanleiding van deze arresten gestelde
Kamervragen, de meest directe aanleiding (geweest) voor de nieuwe regeling
betreffende de eigendom van netten. Een bespreking van de kabelarresten kan
dan ook niet achterwege blijven. De casus in de arresten was als volgt.

1Stb. 2007, 17.
2Stb. 2007, 16.
3Met noot van Van Velten (2003).
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Een stichting exploiteerde een centrale antenne inrichting (CAI) die in gemeen-
tegrond was aangelegd4. Op 1 januari 1996 worden alle componenten van de
CAI infrastructuur (kabels, versterkers, verdeelkasten e.d.) oftewel het kabel-
net (economisch) overgedragen. Na overdracht ontvangt de nieuwe eigenaar
een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting van de Belastingdienst. De nieuwe
eigenaar maakt tegen deze aanslag bezwaar en nadat het bezwaar was afge-
wezen, werd hoger beroep bij het Hof ’s-Gravenhage ingesteld, gevolgd door
cassatie. Het Hof oordeelde dat het kabelnet mét toestemming in gemeente-
grond is aangelegd en dat het kabelnet dient te worden aangemerkt als een
werk dat duurzaam met de grond is verbonden in de zin van artikel 3:3 jo.
5:20 BW zodat het kabelnet onroerend is en de gemeente, als juridisch eige-
naar van de grond, op basis van de verticale natrekking ook juridisch eigenaar
is van het net. Daarnaast zou volgens het Hof de gemeente door middel van
horizontale natrekking eveneens eigenaar zijn van de delen van het kabelnet die
door particuliere grond lopen, alsook eigenaar zijn van alle onderdelen van de
infrastructuur; ook als deze onderdelen (ontvangststations, versterkers etc.) in,
op of aan gebouwen van particulieren zijn geplaatst. In cassatie werd bestreden
dat het net (juridisch) eigendom is van de gemeente en tevens dat het net onroe-
rend zou zijn. De Hoge Raad overwoog dat bij de beoordeling als uitgangspunt
dient te gelden dat het ontvangststation en de versterkers en verdeelkasten een
feitelijke en functionele eenheid met het kabelnet vormen. Omdat volgens de
Hoge Raad voor beantwoording van de vraag of de infrastructuur roerend dan
wel onroerend is én de vraag wie eigenaar is van het net, verschillende maatsta-
ven dienen te worden gehanteerd, worden beide vragen afzonderlijk behandeld.
Kortmann5 besteedt in zijn annotatie aandacht aan deze twee – vooraf ge-
maakte – opmerkingen van de Hoge Raad. Ten aanzien van de opmerking over
de feitelijke en functionele eenheid merkt hij op dat het oordeel dat sprake is
van één zaak geenszins vanzelfsprekend is en hij verwijst in dit verband naar
de richtinggevende uitspraak Depex/curatoren Bergel c.s.6. Met betrekking
tot de tweede opmerking dat bij beantwoording van de eigendomsvraag en de
vraag of de zaak roerend of onroerend is verschillende maatstaven moeten wor-
den gehanteerd, merkt Kortmann op dat de eigendomsvraag beantwoord moet
worden aan de hand van artikel 5:20 BW en de andere vraag op grond van
artikel 3:3 BW. De maatstaven van beide artikelen vallen echter samen, met
dien verstande dat de aanhef van artikel 5:20 BW met zoveel woorden bepaalt
dat de wet anders kan bepalen.

De Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het Hof dat een kabelnet een
onroerende zaak is (duurzaam met de grond verenigd), niet onbegrijpelijk is,
aangenomen dat het kabelnet, gelet op de bedoeling van degene door wie of in

4De hier genoemde feiten zijn ontleend aan het arrest met zaaknummer 36.075. De casus
in het arrest met zaaknummer 36.076 was gelijksoortig, met dien verstande dat het in deze
laatste zaak ging om overdracht van zeven netwerken, inclusief infrastructuur, die door zeven
gemeenten bij zeven contracten zijn overgedragen aan de belanghebbende. In de eerste zaak
betrof het de overdracht van één netwerk door een Stichting (en niet een gemeente) aan de
belanghebbende.

5Kortmann, 2003b.
6HR 15 november 1991, NJ 1993, 316.
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wiens opdracht het is aangelegd, naar aard en inrichting bestemd is om duur-
zaam ter plaatse te blijven en dat dit ook naar buiten kenbaar is. De nieuwe
eigenaar bestreed dit laatste evenwel niet, maar betoogde dat de kwalificatie
‘onroerend’ ernstig afbreuk zou doen aan het recht van de eigenaar van het
kabelnet omdat het bij gebreke van een kadastrale aanduiding feitelijk niet
overdraagbaar zou zijn. Volgens de Hoge Raad kon dit betoog geen afbreuk
doen aan het oordeel van het Hof. Op grond van artikel 2, eerste lid Ka-
dasterbesluit geldt dat percelen en appartementsrechten een eigen kadastrale
aanduiding hebben, maar voor onroerende zaken die niet een eigen kadastrale
aanduiding hebben dezelfde aanduiding gebruikt wordt als die van het perceel
waarin, waarop of waarboven die zaken zich bevinden. In overeenstemming
hiermee moet worden aangenomen dat voor de infrastructuur van het kabelnet
dezelfde kadastrale aanduiding geldt als die van het perceel/percelen waarin
of waarop het zich bevindt. Bij overdracht kan dan ook worden volstaan met
vermelding van de kadastrale aanduiding van de percelen waarin het kabelnet
is ingegraven en voor zover het gaat om bovengrondse onderdelen van de in-
frastructuur waarop dit onderdeel zich bevindt. Over de vraag wie eigenaar
is van de infrastructuur overwoog de Hoge Raad dat volgens artikel 5.6 Tw
de aanleg van kabels door een aanbieder van een openbaar netwerk in en op
gronden evenals in en aan gebouwen van anderen geen wijziging brengt in de
eigendom van hetgeen is aangelegd. Dit betekent dat de kabels en de overige
onderdelen van de infrastructuur niet door middel van natrekking eigendom
zouden worden van de eigenaar van de grond, maar van de aanbieder van het
openbaar netwerk. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat de Stichting
gemachtigd was tot aanleg, instandhouding en exploitatie van het kabelnet.
Tevens dat het de infrastructuur had aangelegd, dan wel doen aanleggen en
de CAI in eigen beheer exploiteerde, zodat de Stichting was aan te merken als
de aanbieder van het openbare kabelnet. Het Hof zou dientengevolge de aan-
hef van artikel 5:20 BW hebben miskend waardoor de Stichting als eigenaar
van het kabelnet beschouwd diende te worden. Gelet op de omstandigheid dat
de Stichting dus eigenaar was van een onroerende zaak diende bij overdracht
van de economische eigendom van die onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar,
overdrachtsbelasting te worden afgedragen.

De Hoge Raad heeft in de beoordeling of het kabelnet een onroerende zaak is,
de criteria zoals genoemd in het Portacabin-arrest toegepast. De AG conclu-
deerde dat het niet ondenkbaar zou zijn dat de Hoge Raad, net zoals in het
Portacabin-arrest, ‘een aantal nieuwe criteria wil stellen die dan wellicht niet
alle in cassatie toegepast kunnen worden doordat het Hof de feiten niet met het
oog op die toen nog niet gegeven criteria heeft vastgesteld ’7. De Hoge Raad
stelde echter geen nieuwe criteria en oordeelde dat het Hof de juiste maatstaf
had toegepast bij de beoordeling dat het kabelnet een onroerende zaak was.
Volgens Van den Broek en Bongers8 is het opvallend dat de Hoge Raad het
laat bij de constatering dat een kabelnet bestemd is om duurzaam ter plaatse
te blijven zonder dit nader te motiveren. Kortmann stelt in zijn annotatie

7Conclusie P.J. Wattel, overweging 3.22.
8Van den Broek en Bongers, 2003, p. 540.
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dat het hem aannemelijk lijkt dat de uitspraak van de Hoge Raad tot tal van
problemen zal leiden. De oorzaak van deze problemen is volgens hem de wijze
waarop de Hoge Raad het ‘duurzaam met de grond verenigd ’ invult9. In de noot
bij de arresten concludeert Van Velten (eveneens) dat er na deze uitspraak on-
getwijfeld civielrechtelijk het nodige gerepareerd moet worden ten aanzien van
overdrachten die in het verleden hebben plaatsgevonden, en:

‘dat is niet zo eenvoudig, omdat de kabels zich meestal in duizenden
kadastrale percelen zullen bevinden, waarbij de juiste ligging van de
infrastructuur lang niet altijd exact bekend is. (. . . ) Het meest een-
voudige is, als men alsnog tot juridische levering wenst over te gaan,
in de meeste gevallen wellicht om alsnog de belangrijkste percelen
(‘moeder-erven’) op de in artikel 3:89 BW voorgeschreven wijze over
te dragen aan de exploitant en voor de daarmee verbonden kabels
een beroep te doen op horizontale natrekking, artikel 5:20, sub e,
BW, laatste zinsnede.’

In het slot van zijn noot schrijft Van Velten dat het vorenstaande niet geldt
voor buizen en leidingen omdat die niet op basis van de Tw zijn gelegd10:

‘Voor die ondergrondse werken zal derhalve onverminderd de verti-
cale natrekkingsregel blijven gelden, tenzij een recht van opstal is
gevestigd. Het wordt tijd dat de wetgever in het BW alsnog een
regeling treft (. . . ).’

3.1.1.2 Andere criteria?

Een paar maanden vóór de kabelarresten heeft het Hof van Justitie van de EG
een uitspraak gedaan waarin eveneens de vraag aan de orde kwam of een zaak
een roerende dan wel een onroerende zaak was. De criteria die het Hof van Jus-
titie in deze uitspraak gehanteerd heeft om vast te stellen of het een roerende
of onroerende zaak betrof, waren wezenlijk anders dan de door de Hoge Raad
toegepaste (Portacabin) criteria in de kabelarresten. Heeft de Hoge Raad in de
kabelarresten wel de juiste criteria toegepast? In het Maierhofer-arrest11 heeft
het Hof van Justitie geoordeeld dat in het kader van heffing van omzetbelasting
de vraag of een zaak roerend dan wel onroerend is, niet langer moet worden be-
antwoord aan de hand van de criteria die afkomstig zijn uit het civiele recht. In
het genoemde arrest12 verhuurde Maierhofer gebouwen die gebouwd waren van
prefabelementen. De gebouwen rustten op betonnen sokkels die geplaatst wa-
ren op een in de grond aangebrachte fundering. Maierhofer was van mening dat
de verhuur van deze gebouwen vrijgesteld was van omzetbelasting. De Duitse
Belastingdienst dacht hier anders over en legde een naheffingsaanslag op omdat
9Kortmann, 2003b, p. 846.
10Van Velten, 2003, p. 824.
11HvJ-EG 16 januari 2003, nr. C-315/00.
12Zie onder meer: Memelink, 2005 en Schuwer, 2007.
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er sprake zou zijn van verhuur van onroerende zaken waarvoor omzetbelasting
verschuldigd was. De vraag die vervolgens centraal stond was of de gebouwen
van Maierhofer als roerende of onroerende zaken moesten worden beschouwd.
Conform Duitse jurisprudentie werd genoemde vraag beantwoord aan de hand
van het civiele recht (artikel 94 BGB). In hoger beroep werd echter getwij-
feld of voor beoordeling van genoemde vraag het civiele recht tot uitgangspunt
mocht worden genomen omdat dit mogelijk in strijd zou zijn met de Zesde
(btw)richtlijn13. Aan de hand van de (context van de) genoemde btw-richtlijn
concludeerde het Hof van Justitie dat de gebouwen van Maierhofer onroerend
zijn omdat deze zo vast met de grond zijn verbonden dat ze niet gemakkelijk
zijn te demonteren of te verplaatsen. Hierbij is overigens niet noodzakelijk dat
de gebouwen onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. Derhalve mogen geen
civiele criteria worden aangewend voor beantwoording van de vraag of een zaak
roerend, dan wel onroerend is, maar moet aan de hand van de bewoordingen,
de context en de doelstelling van de Zesde richtlijn die vraag beantwoord wor-
den.
De door het Hof van Justitie gehanteerde criteria wijken dus wezenlijk af van de
criteria die in het civiele Portacabin-arrest worden gehanteerd. Uit een arrest
van Hof Den Bosch14 volgt dat de fiscale rechter in Nederland de lijn van het
Hof van Justitie overneemt als het gaat om de vraag of in het kader van de om-
zetbelasting een zaak als roerend of onroerend wordt beschouwd. In bedoelde
zaak werd door X een kunstgrasveld verhuurd aan een sportvereniging. Hier-
door werd X aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting (artikel 7.2.b
Wet OB). In 1994 laat X een nieuwe toplaag (kunstgrasmat) op de onderlaag
(fundering) aanbrengen. Aan omzetbelasting wordt circa f 52.500,- in rekening
gebracht welk bedrag X als voorbelasting aftrekt. De inspecteur meent echter
dat de kunstgrasmat samen met de ondergrond als een onroerende zaak moet
worden beschouwd en corrigeert om deze reden de vooraftrek van X. Deze stelt
hiertegenover dat de kunstgrasmat aangemerkt moet worden als een roerende
zaak zodat de verhuur van rechtswege is belast met omzetbelasting. Tevens
stelt X dat het een roerende zaak betreft daar de mat in 1999 is verwijderd en
is opgeslagen voor ander gebruik. Het Hof stelt de inspecteur in het gelijk en
oordeelt dat de kunstgrasmat weliswaar los op de onderlaag ligt en verwijder-
baar is, maar dat voor de verwijdering een gespecialiseerd bedrijf moet worden
ingeschakeld. De kosten van de inspanningen door dit bedrijf bedragen meer
dan f 40.000,-. Tevens dient voor het aanbrengen van de mat op een andere
plaats opnieuw een bedrag per vierkante meter te worden betaald. Tot slot
zou zonder kunstgrasmat geen sprake zijn van een verhuurbaar veld. Op grond
van deze feiten moet worden geoordeeld dat de kunstgrasmat niet gemakkelijk
kan worden gedemonteerd of verplaatst zodat de mat samen met de onderlaag
als één onroerende zaak in de zin van artikel 11.1.b.5 Wet OB moet worden
aangemerkt.

Ondanks het Maierhoferarrest (januari 2003) en de uitspraak van het Hof Den
Bosch (april 2003), heeft de Hoge Raad in de kabelarresten (juni 2003) de cri-

13Richtlijn 1977/388/EEG.
14Hof Den Bosch 22 april 2003, NTFR 2003, 1218.
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teria van het (civiele) Portacabin-arrest toegepast om te oordelen of sprake was
van een onroerende zaak in het kader van de overdrachtsbelasting. In beginsel
stond het de Hoge Raad vrij om genoemde civiele criteria toe te passen omdat
het in de kabelarresten niet om een naheffing op het gebied van de omzetbelas-
ting ging. De vraag is echter of wenselijk is dat binnen het fiscale recht het van
de belastingsoort afhangt welke criteria gebruikt moeten worden om te bepalen
of een zaak een onroerende zaak is15. In ieder geval is duidelijk dat, vooralsnog,
voor zaken die betrekking hebben op de overdrachtsbelasting, de civiele criteria
uit het Portacabin-arrest bepalend zijn. Wanneer overigens de Hoge Raad in
de kabelarresten wél de criteria uit het Maierhoferarrest had toegepast dan zou
men zich nog kunnen afvragen of de uitkomst van de kabelarresten wezenlijk
anders zou zijn geweest? Als uitgegaan wordt van de gedachte dat een net,
met al zijn bestanddelen, als een feitelijke en functionele eenheid moet worden
beschouwd, dan zal dit net – in zijn geheel – niet gemakkelijk te demonteren en
te verplaatsen zijn16. Hoewel dit niet onlosmakelijk hoeft te zijn, zal een net
doorgaans wel vast met de grond verbonden zijn waardoor het eveneens niet
snel of gemakkelijk uit de grond te verwijderen is17. Gevolg hiervan is dat op
grond van de criteria zoals gesteld in het Maierhoferarrest verdedigbaar is dat
het net in zijn geheel als onroerende zaak kan worden bestempeld, althans wan-
neer op het gebied van de omzetbelasting geoordeeld moet worden of een net
onroerend is, dan zal de uitkomst hiervan waarschijnlijk niet wezenlijk anders
zijn, dan de uitkomst op basis van de kabelarresten. Wellicht is dit anders bij
een ‘klein’ netwerk, bijvoorbeeld een lokaal netwerk op een bedrijventerrein dat
maar enkele tientallen meters beslaat. Dit soort netwerken zal waarschijnlijk
wel vrij snel en gemakkelijk te verplaatsen of te demonteren zijn zodat op grond
van de genoemde criteria het betreffende kleine netwerk mogelijk als roerende
zaak kan worden beschouwd.

Kortom: in het civiele recht is het uitgangspunt dat op basis van de Portacabin-
criteria wordt bepaald wat de onroerende status is van een zaak. Deze criteria
gelden – in beginsel – ook voor het fiscale recht en dan voornamelijk op het
gebied van de overdrachtsbelasting. Het Maierhoferarrest heeft voor de btw-
heffing inmiddels andere criteria gëıntroduceerd die niet (meer) aansluiten bij
de uitleg zoals die in het civiele recht gehanteerd wordt. Binnen het fiscale
recht is het derhalve mogelijk dat bepaalde zaken de ene keer wél en de andere
keer niet als onroerende zaken kunnen worden beschouwd18. Bij kleinere (be-
drijfs)netwerken is het theoretisch mogelijk dat een zodanig netwerk civielrech-

15Memelink, 2005, p. 73 e.v.
16Heyman (2007) meent dat aan het duurzaamheidsvereiste zwaardere eisen moeten worden
gesteld. Op p. 33 stelt hij: ‘Voor kabel- en leidingnetwerken kan men vrede hebben
met de uitkomst van de leer van de HR. (. . . ) Ook in een beperktere opvatting over
wat als onroerend heeft te gelden, dan die welke de HR hanteert, zal een netwerk als
geheel toch immers moeilijk als een gemakkelijk verplaatsbare roerende zaak kunnen worden
beschouwd.’

17Verbaan stelt dat de vraag of een net (voor de omzetbelasting) een onroerende zaak is, niet
eenduidig te beantwoorden is. Dit is bijv. afhankelijk van de plek waar (of hoe diep) de
kabels in de grond liggen of dat gekeken moet worden naar de tijd die nodig is om het net
te verwijderen. Zie Verbaan, 2007, p. 123 e.v.

18Memelink, 2005, p. 93.
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telijk als onroerende zaak wordt behandeld, maar in het kader van de eventuele
btw-heffing als roerende zaak gelet op de criteria die hiervoor gelden.

3.1.1.3 Gevolgen kabelarresten

De kabelarresten hebben op twee vraagpunten uitdrukkelijk een antwoord ge-
geven, namelijk dat ten tijde van het wijzen van de arresten openbare telecom-
municatienetten als onroerende zaken moesten worden beschouwd op basis van
de criteria van het Portacabin-arrest én dat op grond van de bijzondere be-
paling in de Tw de aanbieder van een openbaar telecommunicatienet eigenaar
was van het aangelegde net. Hoewel diverse partijen uit de energiesector een
oproep19 hebben gedaan (aan de wetgever) om netten (toch) als roerende zaken
te bestempelen, was de uitkomst van de kabelarresten ten aanzien van de on-
roerende status van andere netten, niet zijnde openbare telecommunicatienet-
ten, op zich duidelijk. De wetgever heeft tijdens de parlementaire behandeling
van de nieuwe eigendomsregeling expliciet aangegeven dat uit de kabelarresten
moet worden afgeleid dat naast telecomnetten ook andere in de grond aange-
legde netten op grond van artikel 3:3 BW als onroerende zaken moeten worden
beschouwd én op grond van artikel 5:20 BW nagetrokken kunnen worden door
de grond, waarin het net is aangelegd. De leden van de PvdA fractie vroegen
de minister nog nader in te gaan op het feit dat in het wetsvoorstel tot wij-
ziging van artikel 5:20 BW niet nadrukkelijk gekozen is voor een roerende of
onroerende status van netwerken20. In antwoord hierop stelde de minister21:

‘Uit de kabelarresten van de Hoge Raad blijkt dat kabelnetwer-
ken moeten worden aangemerkt als onroerende zaken. Voor andere
netwerken zal deze conclusie ook gelden. Tegen deze achtergrond
is een nadrukkelijke keuze vóór de status onroerend in dit wets-
ontwerp overbodig. Dat zou anders zijn als de wetgever, gelet op
de uitspraken van de Hoge Raad, er uitdrukkelijk voor zou kiezen
netwerken de status van roerende zaken te willen geven. Maar daar
wil ik niet voor kiezen.’

Het door de wetgever gehanteerde argument is juist. De Hoge Raad heeft
de onroerende status van netten, en in het specifieke geval voor CAI-netten,
gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:3, eerste lid BW. De legitimatie dat
netten een onroerend karakter hebben is in genoemd artikel van het BW dus
ook (al) te vinden; een aparte regeling voor netten is niet nodig. Bovendien als
uit artikel 3:3, eerste lid BW niet zou volgen dat netten als onroerende zaken
moeten worden beschouwd, zou een aparte (nieuwe) regeling in artikel 5:20,
tweede lid BW ook niet nodig zijn geweest22. De wettelijke grondslag voor de
19KPN, VECAI, EnergieNed en Groep Graafrechten, Position paper «Gevolgen (on)roerend
karakter netten», 4 november 2005.

20Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 11, p. 5.
21Kamerstukken II 2005/06, 29 384, nr. 12, p. 6.
22Zie ook Roggenkamp, 2004, p. 43.
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onroerende status van netten is dan ook in het BW opgenomen omdat deze
impliciet voortvloeit uit het tweede lid van artikel 5:20 BW23.

De vraag wie eigenaar was van bijvoorbeeld een elektriciteitsnet, werd door
de kabelarresten niet eenduidig beantwoord. Voor telecomnetten bestond een
aparte wettelijke regeling die in andere sectorale regelgeving ontbrak. Daar-
naast was niet duidelijk of voor andere netten de verticale natrekking toch zou
gelden of dat door middel van horizontale natrekking de eigendomsvraag kon
worden beantwoord. In de literatuur werd het signaal gegeven dat ook voor
alle andere netten een wettelijke regeling getroffen zou moeten worden omdat
de onduidelijkheid hierover juridisch onwenselijk was24. Een voorbeeld waar-
uit volgt dat ná de kabelarresten (nog steeds) onduidelijkheid bestond over de
eigendom van netten (niet zijnde telecomnetten), is een arrest van het Hof Am-
sterdam25. In deze zaak ging het om een schadevergoedingsactie die door de
leidingbeheerder was aangespannen tegen de grondroerder die bij werkzaamhe-
den schade had toegebracht aan een elektriciteitskabel. In hoger beroep is door
de grondroerder het verweer gevoerd dat de leidingbeheerder geen eigenaar van
de kabel zou zijn onder verwijzing naar het Portacabin-arrest en de kabelar-
resten. Uit voornoemde arresten leidde de grondroerder af dat in alle andere
gevallen (dan in het geval van telecommunicatiekabels), kabels wél door ver-
ticale natrekking eigendom van de grondeigenaar zou zijn. Het Hof oordeelde
dat juist sprake was van het tegendeel. In de kabelarresten vond het Hof steun
voor de opvatting dat de onderhavige elektriciteitskabel, die in veel opzichten
te vergelijken is met de kabels waarover het ging in de kabelarresten, niet door
natrekking eigendom is geworden van de grondeigenaar. Het Hof overwoog
verder:

‘Immers, net als in de telecommunicatiewetgeving, worden in de
elektriciteitswetgeving rechtspersonen, genaamd netbeheerders, be-
last met de aanleg, instandhouding en/of exploitatie van netwerken,
teneinde in het algemeen belang de telecommunicatie of de elektri-
citeitsvoorziening doelmatig te doen verlopen. Deze taak is in de
Elektriciteitswet 1998 onder meer in artikel 16 lid 1 aanhef en sub a
en sub c vastgelegd. Met deze taak is bezwaarlijk te verenigen dat
de eigendom van een netwerk is verdeeld in stukjes die correspon-
deren met de verscheidene percelen waarin delen van zo’n netwerk
zijn aangelegd.’

In beginsel is niet verrassend dat het Hof in deze zaak tot dezelfde conclusie
komt als die van de kabelarresten (doorbreking van de verticale natrekking).

23In het Belgische Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat buizen van een waterleiding onroe-
rende zaken zijn (artikel 523 BBW): Buizen, dienende voor de waterleiding in een huis of
op een ander erf, zijn onroerend en maken deel uit van het erf waaraan zij verbonden zijn.
In artikel 562 OBW stond een gelijkluidend artikel dat niet is overgenomen in het NBW.

24Zie bijv. Van den Broek en Bongers, 2003; Kortmann, 2003b; Seinstra, 2004; De Haan,
2004; Van Velten, 2005.

25Arrest Hof Amsterdam, 1 september 2005, NJF 2006, 52.
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De onderbouwing van dit oordeel is wel enigszins opmerkelijk. Het Hof rede-
neert namelijk op basis van de taakomschrijving van de leidingbeheerder dat
de eigendom van een netwerk niet verdeeld kan worden in stukjes die corres-
ponderen met verscheidende percelen. De eigendom vloeit min of meer voort
uit de taak van de leidingbeheerder26. Dit is echter een onlogische redenering
omdat het voor uitoefening van deze (wettelijk bepaalde en omschreven) taak
helemaal niet uitmaakt of de netbeheerder wel of niet eigenaar is van het net.
Ook al is het net eigendom van tientallen verschillende juridische eigenaren,
dan nog kan een netbeheerder zijn taak – onafhankelijk van die eigenaren –
uitvoeren27. Het zou logischer zijn geweest als het Hof, bij gebrek aan een
specifieke wettelijke regeling inzake de eigendom28, op basis van de horizon-
tale natrekking geredeneerd zou hebben dat de leidingbeheerder eigenaar was
van het (volledige) netwerk. Dit lag immers meer in lijn met de leer en ju-
risprudentie van het grensoverschrijdend bouwen, althans met de lijn die door
diverse schrijvers in de loop van de tijd was verwoord inzake de eigendom van
leidingnetten. Dit arrest illustreerde in ieder geval dat de kabelarresten niet
dé gewenste helderheid hadden verschaft over de eigendom van netten, niet
zijnde telecomnetten, en dat een algemene wettelijke regeling hierin uitkomst
zou kunnen bieden. In de hierna volgende paragrafen wordt de nieuwe rege-
ling betreffende de eigendom van netten, alsmede de aanloop naar die nieuwe
regeling verder uitgewerkt.

3.2 Wijziging Burgelijk Wetboek

3.2.1 Totstandkoming wettelijk regeling

3.2.1.1 Inleiding

Ver voordat de kabelarresten werden gewezen, waren diverse schrijvers er al
van overtuigd dat ten aanzien van (de eigendom van) netten een specifieke
wettelijke regeling zou moeten worden gëıntroduceerd. Ploeger29 meende ten
aanzien van een mogelijk wettelijk regime voor netwerken bijvoorbeeld dat een
zuiver privaatrechtelijke weg zou afvallen30.

‘Men zou wellicht kunnen denken aan het in artikel 5:20 BW ex-
pliciet maken van de horizontale natrekking bij leidingnetten e.d.

26Wellicht dat hier een parallel is getrokken met artikel 6:174, tweede lid BW waarin de
leidingbeheerder, op basis van zijn kwaliteit als leidingbeheerder (en niet zozeer op basis
van zijn eigendom), aansprakelijk is voor leidingen, behalve voor zover de leiding zich
bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw
of werk.

27Immers de juridische scheiding tussen netbeheerders en productiebedrijven was in Neder-
land al een feit, zie par. 1.2.1.1.

28Zoals artikel 5.6 Tw (oud).
29Naast Ploeger hebben Marlet, 1974, Arnold, 1978 en Van Velten, 1997 ook al eerder voor-
gesteld om de eigendom van leidingen wettelijk vast te leggen.

30Ploeger, 1997b, p. 319.
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Hiertegen bestaan bezwaren. Allereerst wordt voor de eigendom
primair aangesloten bij een deels fysiek criterium: de constructie
moet onderdeel zijn van het grotere geheel. Wat gebeurt er als
de leiding of kabel afgesloten raakt van de rest van het netwerk?
Voorts zijn eigendom en bevoegdheid niet gekoppeld. Men kan een
derde de eigendom van het netwerk verschaffen door de overdracht
van het kernperceel (. . . ), maar daarmee verkrijgt hij niet de beno-
digde rechten om ‘zijn’ netwerk op alle betrokken erven te hebben
(. . . )’.

Zijn conclusie was dat privaatrechtelijke wegen niet voldoen aan de eisen van
eenvoud en zekerheid. Daarentegen zou een niet te complexe oplossing voor
het eigendomsvraagstuk te vinden zijn door aan te sluiten bij het publiekrecht,
namelijk de Belemmeringenwet Privaatrecht en het daarin gehanteerde begrip
‘werk’. Aan genoemde wet zou een artikel 1a moeten worden toegevoegd dat
luidt31:

‘In afwijking van artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek blijft een
werk in de zin van artikel 1 eigendom van degene die de bevoegdheid
heeft deze werken in, op of boven eens anders onroerende zaak aan
te leggen en in stand te houden. Bevindt het werk zich in, op of
boven de onroerende zaak krachtens een recht van opstal, dan blijft
het werk en het eigendomsrecht daarop onderworpen aan de regels
van titel 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.’

Vlak nadat de kabelarresten waren gewezen werd de wens voor een generieke
regeling in het BW ten aanzien van de eigendom van netten weer geuit door
onder meer De Haan die in zijn advies over privatisering van energiedistributie-
bedrijven aan de Algemene Energieraad32 pleitte voor een algemene regeling in
het BW omdat een regeling van de eigendom van kabels- en leidingennetwerken
in verband met de privatiseringproblematiek van energiebedrijven dringend ge-
wenst was. Zijn voorstel was om aan artikel 5:20 BW het volgende lid toe te
voegen:

‘Kabels en leidingen welke deel uitmaken van een netwerk waarvan
het openbaar belang bij of krachtens de wet is erkend, behoren in
eigendom toe aan de beheerder van dat werk, dan wel de natuurlijke
of rechtspersoon die deze beheerder ingevolge de wet als zodanig
heeft aangewezen.’

In een daaropvolgend artikel heeft De Haan33 zijn idee aangescherpt met de
stelling dat de uitbreiding van artikel 5:20 BW met het voorgestelde tweede
lid niet van toepassing zou zijn op de eigendom van tunnels omdat deze geen
31Ploeger, 1997b, p. 320-321.
32De Haan, 2003.
33De Haan, 2004, p. 567.
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onderdeel zijn van een ondergronds netwerk. Naast De Haan heeft ook Van
Velten34 in zijn preadvies aangegeven dat hij zich kan verenigen met het idee
om artikel 5:20 BW uit te breiden met een extra lid met daarin vastgelegd
dat de eigendom van een bevoegdelijk aangelegd netwerk berust bij de eige-
naar35 daarvan (degene die het netwerk krachtens een bepaalde bevoegdheid
realiseerde of diens rechtsopvolger).

3.2.1.2 Eerste aanloop naar een regeling

Een van de eerste pogingen om een (duidelijker) wettelijk kader te scheppen
voor netten was het amendement dat door Kamerlid Blok werd ingediend bij
het wetsvoorstel tot wijziging van de Tw36 dat ten tijde van het wijzen van de
kabelarresten behandeld werd. Bedoeld amendement hield in dat aan artikel
5.6 Tw (oud) werd toegevoegd dat telecomkabels roerende zaken zouden zijn.
Het idee hierachter was de uitkomst van de kabelarresten, te weten de onroe-
rende status van telecomkabels, onwenselijk was voor het bedrijfsleven. Omdat,
volgens Blok, kabels sinds het begin van de vorige eeuw in het algemeen als
roerende zaken werden beschouwd, zou het predicaat ‘onroerend’ de dynamiek
van de markt ernstig belemmeren. Overdracht en financiering van kabels zou
onevenredig bemoeilijkt worden omdat financiering uitsluitend onder hypothe-
caire zekerheid zou kunnen plaatsvinden. De minister van EZ verzocht het
betreffende amendement niet in stemming te brengen omdat gelet op de com-
plexiteit van het onderwerp apart op deze kwestie terug zou worden gekomen.
In een brief bevestigde de minister37 aan de kamer dat de zaak gecompliceerd
was, maar dat niet op voorhand kon worden gesteld dat de civielrechtelijke ge-
volgen van de kabelarresten konden worden teruggedraaid door aanname van
het door Blok ingediende amendement. In een volgende brief aan de Tweede
Kamer gaf de minister38 te kennen dat ten aanzien van het onroerende karakter
van andere netwerken een wijziging zou moeten worden aangebracht in diverse
specifieke wetten zoals de Gas- en Elektriciteitswet. Hierbij ging de minis-
ter (vooralsnog) uit van het onroerende karakter van netwerken, aangezien dit
de transparantie met betrekking tot de eigendomssituatie van netwerken ten
goede zou komen. Bij wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet39
werd in de betreffende wetten, analoog aan artikel 5.6 Tw (oud), een artikel
toegevoegd waarin de doorbreking van de verticale natrekking was opgenomen.

34Van Velten, 2004, p. 28.
35Op zich een ‘open-deur’ dat de eigendom van een net toebehoort aan de eigenaar ervan.
Waarschijnlijk is door Van Velten de aanlegger bedoeld.

36Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 30. Deze wijziging hield onder meer verband met
de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektro-
nische communicatienetwerken en - diensten.

37Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 1.
38Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 3.
39Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr.
2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr.
2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht
op het netbeheer (kortweg: Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met
implementatie en aanscherping toezicht netbeheer).
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Aan de Elektriciteitswet 1998 (artikel 9b) en de Gaswet (artikel 1a) zou een
artikel worden toegevoegd dat luidde: ‘De eigendom van een (gastransport)net
dat is aangelegd in of op grond dan wel in of aan gebouwen van anderen, berust
bij degene die het net heeft aangelegd dan wel bij diens rechtsopvolger.’ In de
toelichting werd hierover opgemerkt dat het voorgaande betekende dat er geen
afzonderlijke rechten van opstal voor energienetten gevestigd hoefden worden
en tevens dat de rechtstoestand van een net niet afhankelijk zou zijn van de in-
stemming van de grondeigenaren. In het belang van een goede en betrouwbare
energievoorziening en vanwege de aanzienlijke lasten die het vestigen van talloze
rechten van opstal voor energiebedrijven zouden meebrengen, zou in deze sec-
tor wettelijke doorbreking van de verticale natrekking ook gewenst zijn40. Bij
behandeling van het betreffende wetsvoorstel werd door Hessels en Crone41 een
amendement ingediend waarin zij voorstelden om de sectorspecifieke regeling
in de Gas- en Elektriciteitswet te laten vervallen voor een generieke regeling in
artikel 5:20 BW. Een generieke bepaling in het Burgerlijk Wetboek zou wen-
selijk zijn aangezien er sprake was van een toenemende onduidelijkheid over
de eigendom van leidingnetten, mede ten gevolge van gerechtelijke uitspraken,
en tevens omdat leidingnetten een grote economische waarde zouden vertegen-
woordigen. De leden stelden de volgende toevoeging aan artikel 5:20 BW voor:
‘In afwijking van het eerste lid, berust de eigendom van een samenstel van een
of meer leidingen en de daarbij behorende hulpmiddelen gelegen in, op of boven
de grond van anderen bij degene die deze leidingen en hulpmiddelen heeft aan-
gelegd dan wel bij diens rechtsopvolger, behoudens voor zover die leidingen en
hulpmiddelen zijn gelegen in gebouwen of werken van een ander ’. In het voor-
stel lag besloten dat de eigendom van zelfstandige netwerken bij de aanlegger
van het netwerk zou komen te berusten, maar dat hierop een uitzondering geldt
voor de tot het netwerk behorende leidingen en hulpmiddelen die zijn gelegen
in een gebouw of werk van een derde. De betreffende leidingen en hulpmidde-
len die in een gebouw of werk van een derde zijn gelegen behoren toe aan de
eigenaar van het gebouw of werk, tenzij de aanlegger van het netwerk een op-
stalrecht voor die leidingen of hulpmiddelen heeft gevestigd. De minister voelde
in beginsel echter weinig voor dit amendement. In de brief aan de Tweede Ka-
mer schreef de minister42 dat een generieke regeling niet zou aansluiten bij de
gedefinieerde netwerkbegrippen van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Tw.
Tevens werd in het amendement geen uitzondering gemaakt voor netten die
volgens de minister niet onder een zodanige bepaling zouden moeten vallen,
zoals waterleidingnetwerken of rioleringstelsels. Ten aanzien van al die – on-
benoemde – netwerken was de wenselijkheid van een algemene uitzondering op
de natrekkingsregel niet aan de orde geweest. Al met al achtte de minister de
bezwaren tegen het amendement te groot en verkoos hij zijn voorstel boven
het amendement. Tijdens de mondelinge behandeling lichtte de minister zijn
commentaar op het amendement nog verder toe. Zijn keuze voor de regeling
in de sectorwetten, in plaats van in het BW, berustte op expliciet overleg over

40Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 11, p. 24-25.
41Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 29.
42Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 48.
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dit punt met het Ministerie van Justitie43:

‘Bovendien heeft de Hoge Raad een gelijksoortige regeling in de Tw
in de kabelarresten goed bevonden. Sectorale bepalingen van deze
aard zijn dus effectief gebleken.’

Aangezien diverse leden bleven volharden in een generieke regeling in het BW,
zegde de minister toe te bezien of de problematiek alsnog geregeld zou kunnen
worden in een generieke bepaling in het BW. Bij de verdere behandeling van
het wetsvoorstel betreffende de sectorwetten in de Eerste Kamer werd door de
minister aangegeven dat de sectorspecifieke regeling zou vervallen ten gunste
van een nader te ontwerpen voorstel dat de doorbreking van de verticale na-
trekkingsregel generiek regelt voor alle (ondergrondse)44 kabels en leidingen.
Een allesomvattende regeling zou toch in het BW thuis horen. Toegezegd werd
om in 2005 een wetsvoorstel op dit punt voor indiening bij de Tweede Kamer
gereed te hebben45.

3.2.1.3 Inhoud nota van wijziging

Om de regels met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van
kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken aan te
scherpen en te verduidelijken is middels wetsvoorstel 29 834 de Tw gewijzigd.
Met het wetsvoorstel werd beoogd een aantal knelpunten weg te nemen die
bij aanleg, instandhouding en opruiming van kabels door betrokken partijen
werden ondervonden. Onderdeel van deze wetswijziging hield het voorstel in
om in het BW een regeling op te nemen ten aanzien van de eigendom van
leidingnetten46:

‘Mijn bedoeling is dus niet om met onderhavig wetsvoorstel een
sectorale regeling in stand te houden voor de telecommunicatiesec-
tor. (. . . ) Ik ben voornemens om zo spoedig mogelijk na het advies
van de Raad van State de wijziging van het Burgerlijk Wetboek
door middel van een nota van wijziging in dit wetsvoorstel mee te
nemen.’

De Raad van State47 heeft met betrekking tot de nieuwe eigendomsregeling
een ‘blanco advies’ gegeven. ‘De nota van wijziging geeft de Raad van State
geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen’. De betreffende
nota van wijziging48 is vervolgens aan de Tweede Kamer aangeboden. De
43Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 52, p. 22.
44De generieke regeling geldt voor zowel onder- als bovengrondse leidingen. De ondergrondse
netten gaven in beginsel echter de meeste discussie of lever(d)en qua eigendomsvraag de
meeste moeilijkheden op.

45Kamerstukken I 2003/04, 29 372, C.
46Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 7, p. 6.
47Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 10.
48Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 9.

55



Een nieuwe regeling inzake eigendom netten Wijziging Burgelijk Wetboek

meest voor dit onderzoek relevante wijziging in genoemde nota is uiteraard dat
aan artikel 5:20 BW een tweede lid wordt toegevoegd met betrekking tot de
eigendom van netten. Onderdeel van de nota van wijziging was een toevoeging
van een nieuw sub (k) aan artikel 3:17 BW, inhoudende dat de aanleg en
verwijdering van netten inschrijfbare feiten zijn. Dientengevolge is aan artikel
36 Kadasterwet (Kw) een vierde lid toegevoegd waarin voor inschrijving van
de aanleg of verwijdering van netten artikel 26, eerste lid Kw van toepassing
wordt verklaard49. Vervolgens wordt een vierde lid aan artikel 78 Overgangswet
nieuw Burgerlijk Wetboek toegevoegd en wordt in diezelfde wet een artikel 155
ingevoegd. De zojuist genoemde wijzigingen zullen hierna toegelicht worden.

3.2.2 Artikel 5:20, tweede lid

In de nota van wijziging is het tweede lid van artikel 5:20 BW als volgt gefor-
muleerd:

‘In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande
uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van
vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informa-
tie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd,
toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechts-
opvolger.’ Dit nieuwe lid voorziet in een zogenaamde ‘doorknipbe-
paling’ waardoor de eigendom van het net geheel losgemaakt wordt
van die van de grond, oftewel er is sprake van doorbreking van de
verticale natrekking. Volgens de toelichting zal artikel 5:20, tweede
lid BW in dit opzicht recht doen aan het feit dat een net een feite-
lijke en functionele eenheid vormt. Hierna wordt langer stilgestaan
bij twee kernbegrippen uit dit artikellid, te weten de begrippen ‘net’
en ‘bevoegde aanlegger’.

3.2.3 Begrip ‘net’

3.2.3.1 Omschrijving

In het nieuwe lid wordt het begrip ‘net’ gehanteerd. Een net bestaat uit kabels
en leidingen die bestemd zijn voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige
stoffen, van energie of van informatie. Bij deze omschrijving dient gedacht te
worden aan:

• grote distributienetten van openbaar belang50, zoals gas-, elektriciteits-
en waterleidingnetten, riolering en elektronische communicatienetwerken;

49Volgens artikel 26, eerste lid Kadasterwet kan een rechtshandeling naar burgerlijk recht
die krachtens wetsbepaling kan worden ingeschreven, door middel van een door een notaris
met inachtneming van artikel 37 Kadasterwet opgemaakte verklaring worden ingeschreven
(zogenaamde notariële verklaring).

50Deze uitleg sluit aan bij hetgeen De Haan (2004, p. 566) voorgesteld heeft in zijn voorstel
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• buisleidingen waardoor aardolie en gevaarlijke stoffen worden vervoerd;

• een enkele kabel of leiding waaruit een net kan bestaan.

Onder netten in de zin van artikel 5:20, tweede lid BWworden uitdrukkelijk niet
verstaan netten voor personen- of stuksvervoer, zoals wegen- en spoornetten.
Het tweede lid is niet beperkt tot enkel openbare netwerken, zoals voorheen
in (artikel 5.6 van) de Tw. Ook op niet-openbare netwerken ziet artikel 5:20,
tweede lid BW. De reden om ook niet-openbare netwerken onder de nieuwe
regeling te brengen is dat de eigendom van het netwerk niet in andere handen
overgaat op het moment dat een netwerk zijn openbare karakter verliest. Dit
is op zich een wezenlijk verschil met de regeling die in de Tw gold. Die zag
namelijk enkel op openbare telecommunicatienetwerken. Kortom ook alle niet-
openbare (telecommunicatie)netten en private leidingen op fabrieksterreinen,
vallen naast alle openbare netten, ook onder artikel 5:20, tweede lid BW.

3.2.3.2 Omvang

De omschrijving van een net in de nieuwe regeling ziet niet op de omvang
of de begrenzing van het net. Het begrip ‘net’ is niet vast gedefinieerd51.
Met de ‘omvang’ van het net wordt bedoeld de grens tussen het net en de
aansluiting van degene die op dat net is aangesloten. Volgens de toelichting zal
de begrenzing van het net voor elk net verschillend zijn. In sommige sectorale
regelingen is de omvang van het betreffende net gedefinieerd. Voorbeelden van
in de wet gedefinieerde netten zijn onder meer artikel 1, sub i Elektriciteitswet
1998 waarin een net gedefinieerd is als: één of meer verbindingen voor het
transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-,
verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze
verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of
van een afnemer.

In artikel 1 Gaswet worden twee definities gegeven, in sub c van het gasproduc-
tienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gas-
winningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks
van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of
een aanlandingsplaats; en in sub d van het gastransportnet: niet tot een gaspro-
ductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of
gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende
leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee dat transport ondersteunende
diensten worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen
zijn gelegen binnen de installatie van een afnemer.

In artikel 1.1 sub e Tw is een elektronisch communicatienetwerk gedefinieerd als:
transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsappa-
ratuur en andere middelen, die het mogelijk maken signalen over te brengen via

tot wijziging van artikel 5:20 BW, ten aanzien van netwerken waarvan het openbaar belang
bij of krachtens wet is erkend.

51Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 2.
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kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, waaronder
satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnet-
ten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken
voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van
de overgebrachte informatie52.

In artikel 1, sub k Waterleidingwet is een collectief leidingnet omschreven als:
leidingen, fittingen en toestellen, tijdelijk, doch anders dan ten behoeve van
bevoorrading, of permanent aangesloten op het distributienet van een waterlei-
dingbedrijf of van een collectieve watervoorziening, met behulp waarvan leiding-
water aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 5:20, tweede lid BW laat al deze definities in stand. De beschreven
omvang van de verschillende netten in de sectorale wetgeving is bepalend53.
Voor netten waarvan de omvang niet in bijzondere wetgeving is vastgelegd,
zoals grote buisleidingen voor transport van chemicaliën of private bedrijfs-
leidingen, zal de (rechts)praktijk moeten uitmaken wat de omvang van deze
netten zal zijn. Voor deze netten geldt dat de verkeersopvatting uiteindelijk
bepaalt wat de grens is van de zaak en waar deelnetten van elkaar kunnen
worden afgegrensd. Uit de inschrijving in de openbare registers voor register-
goederen zal blijken hoe een net in concreto is afgebakend en waar de grens is
van de eigendom van met elkaar verbonden netten, aldus de toelichting. Dit
betekent dat netten die geen wettelijke definitie kennen, qua omvang verschil-
lend omschreven kunnen worden zodat steeds discussie kan bestaan over de
omvang van een dergelijk net. Noorduijn en Textor54 merken ten aanzien van
dit punt op dat de minister zijn standpunt over de omvang van een net later
(in: de nota naar aanleiding van het verslag, BJ ) afzwakt door te stellen dat
de verkeersopvattingen uiteindelijk bepalen wat tot een netwerk behoort en wat
niet. Kanttekening hierbij is dat de wettelijke definities in beginsel uitdrukking
geven aan de heersende verkeersopvattingen55. Het oorspronkelijke standpunt
werd hiermee omgedraaid zodat ‘enkel’ de verkeersopvattingen – voor zover die
niet in wettelijke definities zouden zijn verwoord – doorslaggevend zouden zijn.
Maar aan het eind van genoemde nota56 herhaalt de minister zijn oorspronke-
lijke uitgangspunt en dit doet hij eveneens in de memorie van antwoord aan
de Eerste Kamer57, zodat ervan mag worden uitgegaan dat de omvang van een
net wordt bepaald door i) de wettelijke definities en wanneer deze ontbreken
door ii) de verkeersopvattingen.

Een net kan diverse deelnetten omvatten zolang de wettelijke definities of de
verkeersopvatting het als één net beschouwt. Een (rechts)persoon kan dus
eigenaar zijn van één elektriciteitsnet dat meerdere spanningsniveaus kan om-

52In artikel 1.1 sub h, w en ee Tw zijn ook resp. het openbare elektronische communicatie
netwerk, het openbare telefoonnetwerk en het openbare telecommunicatie netwerk gedefi-
nieerd.

53Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 7.
54Noorduijn en Textor, 2006, p. 228 e.v.
55Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 2.
56Zie vorige noot, p. 15.
57Kamerstukken I 2006/07, 29 834, nr. C, p. 2-3.
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vatten. Wanneer een deel van dat net wordt overgedragen aan een ander dan
heeft dit tot gevolg dat het overgedragen gedeelte een zelfstandige zaak wordt,
mits ook naar maatschappelijke opvatting afgrenzing van de rest van het net
mogelijk is. Omdat overdracht van een net een inschrijfbaar feit is, zal uit de
notariële akte moeten blijken wat de afgrenzing is van het overgedragen net.
In de akte moet immers conform artikel 3:84, tweede lid BW het over te dra-
gen object met voldoende bepaaldheid omschreven zijn. Hetzelfde geldt als
een nieuw deelnet wordt aangelegd dat aansluit op een bestaand (hoofd)net.
Zolang het nieuwe deelnet in andere handen is dan in die van de bevoegde
aanlegger van het bestaande net en de aanleg van het nieuwe deelnet conform
artikel 3:17, eerste lid onder k BW is ingeschreven in de openbare registers,
kan een net dat feitelijk één zaak lijkt, juridisch uit meerdere deelnetten be-
staan. Zodra de eigendom van het nieuwe deelnet wordt overgedragen aan de
eigenaar van het (hoofd)net, ‘vervalt’ de zelfstandigheid van het deelnet en
worden deel- en hoofdnet één zaak. Deelnetten kunnen dan ook bestanddelen
zijn van het hoofdnet. Wanneer beoogd wordt een beperkt recht te vestigen
op een dergelijk deelnet, zal het beperkte recht het volledige hoofdnet beslaan.
Indien toch enkel op het deelnet het beperkte recht zou moeten rusten, dient
eerst dat deelnet als een zelfstandige zaak conform artikel 3:17, eerste lid sub
k BW te worden ingeschreven. Pas daarna zal het beperkte recht enkel op het
betreffende deelnet zien.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich op dit onderdeel af of bij de toe-
passing van artikel 5:20, tweede lid BW de benadering zou worden gekozen
die aansluit bij het systeem van de Elektriciteitswet 1998. Op grond van de
Elektriciteitswet 199858 is een eigenaar van een net bevoegd voor het beheer
van dit net een of meer netbeheerders aan te wijzen, die ieder voor zich een
deel van het net gaan beheren. Zou het mogelijk zijn dat een te maken on-
derscheid in deelnetten wordt herleid tot de wil van de eigenaar van het net?
Deze benadering zou volgens de leden niet passen in het systeem van het ver-
mogensrecht. Door de eigenaar zelf te laten bepalen of sprake is van een net
dan wel meerdere te onderscheiden deelnetten, wordt in feite een figuur in het
vermogensrecht gëıntroduceerd waarbij de wil van een persoon bepalend is voor
de zakenrechtelijke status van een bepaald object59. De minister antwoordde
hierop dat het systeem zoals gehanteerd in de Elektriciteitswet 1998 niet leidt
tot een wijziging van de eigendom dan wel van de status van het aangewezen
gedeelte in die zin dat dit dan tot een zelfstandige zaak wordt. Wel is mogelijk
dat een deel van het net wordt overgedragen aan een ander en daardoor een
zelfstandige zaak wordt, zoals ook overdracht van een deel van een stuk grond
tot gevolg heeft dat het deel dat aanvankelijk bestanddeel was van de grond
van de vervreemder door die overdracht een zelfstandige zaak wordt. Tegen
dit systeem bestaat, aldus de minister, geen bezwaar zolang van een en an-
der blijkt uit de openbare registers. Volgens de minister is het overigens niet
uitgesloten dat de enkele wil van de eigenaar beslissend is in het zakenrecht.
Een eigenaar is bijvoorbeeld vrij om bestanddelen van zijn zaak los te maken

58Artikel 10, derde lid Elektriciteitswet 1998.
59Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 11, p. 4.
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zodat deze hun zelfstandigheid herkrijgen. Het tegenovergestelde is ook mo-
gelijk. De eigenaar kan objecten aan een onroerende zaak vastmaken met de
bedoeling dat deze daar duurzaam blijven. Bij deze opmerking moet de kant-
tekening gemaakt worden dat de ‘enkele wil’ waarnaar de minister refereert,
niet het goederenrechtelijke effect heeft dat wordt beoogd, maar dat bepaalde
rechtshandelingen nodig zijn om bijvoorbeeld splitsing van een perceel te be-
werkstelligen. Daarnaast dient het ook te gaan om deelbare zaken. Ik kan, ook
al is mijn ‘wil’ daarop gericht, de eigendom van een verdieping in een gebouw
niet afsplitsen. Wel kan ik, als eigenaar van het gebouw, dit gebouw splitsen
in appartementsrechten en een appartementsrecht aan een ander overdragen.

3.2.3.3 Feitelijke en functionele eenheid

In de kabelarresten heeft de Hoge Raad als uitgangspunt overgenomen dat het
ontvangststation, de versterkers en de verdeelkasten een feitelijke en functionele
eenheid vormen met het kabelnet. De wetgever heeft dit uitgangspunt zoda-
nig gëınterpreteerd dat een net voor het vermogensrecht als één zelfstandige
(onroerende) zaak moet worden beschouwd, zij het dat deze zaak deelbaar kan
zijn. Door de nieuwe eigendomsregeling wordt immers de verticale natrekking
en daarmee de versnippering van de eigendom van een leidingnet, tegengegaan.
De nieuwe regeling bevordert de ‘horizontale eigendom’ van het net als ‘een-
heidszaak’60. Uit de definitie van een net in een sectorale wet kan volgen dat
een net in de zin van het BW bepaalde objecten omvat die aldus tot dat net be-
horen. Bestaat geen afzonderlijke wettelijke definitie dan wordt het antwoord
op de vraag wat als bestanddeel tot het net behoort, bepaald door artikel 3:4
BW. Vervolgens bepaalt artikel 5:3 BW aan de hand van het feit of er bestand-
delen zijn dat de eigendom van de zaak ook al haar bestanddelen omvat61. Het
feit dat een net een feitelijke en functionele eenheid vormt heeft tot gevolg dat
kabels en leidingen die tot een net behoren en die in of aan gebouwen of werken
van anderen zijn of worden aangelegd, eigendom blijven van de eigenaar van
het net en geen bestanddeel worden van de gebouwen of werken van anderen.
Let wel, het betreft hier delen van het net die zich technisch gesproken vóór
het aansluitpunt met de afnemer of abonnee bevinden en die niet tot de in-
stallatie van de gebruiker behoren. Het zou onredelijk zijn om de doorknip
van de natrekking door de grond niet ook te laten gelden voor gebouwen of

60De Hoge Raad heeft in de kabelarresten het standpunt van het Hof dat een net, inclusief
zijn bestanddelen, een feitelijke en functionele eenheid vormt, overgenomen. Hoewel dit
waarschijnlijk door het Hof wel is beoogd, houdt de constatering dat een net een feitelijke
en functionele eenheid is, niet automatisch in dat het net als één zelfstandige zaak is aan
te merken. Een verzameling boeken in een bibliotheek of een kudde dieren zou ook als een
feitelijke en functionele eenheid kunnen worden beschouwd, maar daarmee is niet gezegd
dat alle boeken in de bibliotheek of alle dieren in de kudde samen als één object kunnen
worden aangemerkt. Een kudde of bibliotheek zou verbintenisrechtelijk nog wel als eenheid
verkocht kunnen worden; goederenrechtelijk dienen alle individuele goederen afzonderlijk
te worden geleverd. Kortom, hoewel dit wellicht is verondersteld, heeft het Hof (en dus
ook de Hoge Raad) zich niet expliciet uitgelaten over de vraag of een net, inclusief alle
bestanddelen, een zaakseenheid vormt.

61Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 15.
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werken. De eigenaren van die gebouwen of werken hebben ook niet veel aan
de eigendom van dat stukje van het net tot aan het aansluitpunt, ook niet als
dat stukje in of aan het gebouw is aangebracht, aldus de toelichting. Overigens
wordt hieraan de conclusie verbonden dat de bevoegde aanlegger de bevoegd-
heid heeft het gedeelte van het net dat in of aan een gebouw of werk van een
ander is gelegen, te inspecteren, onderhouden, repareren of te verwijderen62.
In de toelichting wordt gesproken dat de hiervoor genoemde bevoegdheden –
ten behoeve van het gedeelte dat in of aan een gebouw van een ander is aange-
bracht – toebehoren (cursivering: BJ ) aan de aanlegger/eigenaar van het net.
Op zich lijkt dit een logisch uitgangspunt, maar volgt hieruit dat de eigenaar
van het gebouw deze bevoegdheden van de aanlegger/eigenaar moet gedogen?
De nieuwe regeling regelt enkel de goederenrechtelijke positie van de aanlegger
en derhalve zal de eigenaar van de opstal het onderhoud aan een in of aan zijn
opstal gelegen net eerder dus moeten gedogen op grond van het burenrecht dan
op basis van de nieuwe regeling. Het is minder fraai dat de wetgever het ge-
dogen van bijvoorbeeld onderhoud aan netten door een naburige eigenaar niet
nader uitgewerkt heeft in het burenrecht aangezien onderhoud, maar ook de
aanleg van of toegang tot een net een wezenlijk onderdeel is van de uit te oefe-
nen eigendomsrechten. In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden
op de rechten en plichten die de neteigenaar ten opzichte van de eigenaar van
een gebouw of grondeigenaar heeft (of: zou moeten hebben) en hoe dit in het
burenrecht tot uitdrukking zou kunnen komen.

Huisaansluitingen

Tijdens de parlementaire behandeling werd de vraag gesteld of de nieuwe rege-
ling tot gevolg zou hebben dat de afnemer, die zelf een aansluiting maakt op
het elektriciteitsnet, zijn aansluiting kwijtraakt doordat deze tot het (totale)
net zal behoren. Het antwoord van de minister was dat indien afnemers zelf
aansluitingen op netten bezitten en deze niet juridisch hebben afgescheiden van
het net waaraan zij verbonden zijn, deze aansluitingen door het net worden na-
getrokken. Deze afnemers zijn in een dergelijke situatie de juridische eigendom
van de aansluitingen kwijt op grond van horizontale natrekking als gevolg van
artikel 3:4 jo. 5:20, tweede lid BW. Alsdan worden deze aansluitingen als be-
standdelen van het net beschouwd. De netdefinitie in de Elektriciteitswet 1998
bevestigt dit. Volgens de minister is deze situatie niet ontoelaatbaar63:

‘de betreffende aansluitingen worden alleen maar door de afnemer
zelf aangelegd omdat hij dat goedkoper kan doen dan de netbeheer-
der. Zou hij dit overlaten aan de netbeheerder, dan draait hij in de
praktijk voor de aanlegkosten van de netbeheerder op. De afnemer
die zelf een aansluiting aanlegt weet dat hij dit doet voor de net-
beheerder en hij doet dit slechts met het oogmerk om kosten op de
aanleg te besparen die anders door de netbeheerder bij hem in reke-

62Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
63Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 5.
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ning zouden worden gebracht. (. . . ) De keuze voor zelf aanleggen
van een aansluiting is er dus een uit hoofde van kostenbesparing en
is er door de afnemer niet op gericht een zaak aan zijn vermogen
toe te voegen. De afnemer dient te beseffen dat «zijn» aansluiting
niet zijn eigendom zal worden. Aan de onteigeningsvraag wordt in
dit geval daarom niet toegekomen.’

Huisaansluitingen voor elektriciteit worden, gelet op de omschrijving in de Elek-
triciteitswet, geacht onderdeel uit te maken van het hoofdnet en dus valt de
eigendom van de huisaansluitingen toe aan de aanlegger van het hoofdnet64.
Voor diverse andere netten, bijvoorbeeld riolering, bestaat geen algemene om-
schrijving en dus is het aan de verkeersopvattingen of huisaansluitingen van
riool wel of niet worden nagetrokken door de hoofdriolering. Doorgaans wordt
er vanuit gegaan dat de gemeente eigenaar is van het gedeelte van de riolering
dat in gemeentegrond ligt en dat de perceeleigenaar eigenaar is van het gedeelte
van het riool dat in zijn grond gelegen is. Om die grensafbakening vast te stel-
len wordt er, in beginsel, van uitgegaan dat drie logische grensafbakeningen
mogelijk zijn tussen het particuliere en openbare riooldeel:

1. op 50 cm van de gevel van het gebouw (de grens tussen binnen- en bui-
tenriolering conform NEN 3215);

2. op de perceelgrens of nabij de perceelgrens ter hoogte van het ontstop-
pingsstuk;

3. tot aan het hoofdriool/de hoofdriolen in de openbare weg.

De meest gebruikte grens waar het particuliere riool eindigt en het gemeente-
lijke riool begint ligt ter plaatse van het ontstoppingsstuk binnen 0.5 m van de
perceelsgrens65. Als de nieuwe eigendomsregeling wordt toegepast kan gesteld
worden dat de gemeente eigenaar is van het gedeelte van het riool dat door de
gemeente (of: namens de gemeente) is aangelegd. Aangezien in veel gemeenten
geldt dat de perceeleigenaar zijn eigen aansluiting op het gemeenteriool moet
regelen, zou verondersteld kunnen worden dat thans de perceeleigenaar eige-
naar is van het deel van de riolering dat loopt vanaf de huisaansluiting tot zijn
opstal; het gedeelte dat hij zelf – tot aan het gemeenteriool – heeft aangelegd.
In dat opzicht verandert de nieuwe eigendomsregeling de eigendomsverhoudin-
gen ten aanzien van het riool niet. De gemeente zou zijn rechten ten aanzien
van het gemeenteriool kunnen inschrijven in de openbare registers, evenals dat
perceeleigenaren dat kunnen doen voor het gedeelte van het riool vanaf de huis-
aansluiting tot aan de opstal. Er zullen echter situaties zijn dat niet duidelijk
(meer) is wie welk gedeelte van het riool of huisaansluiting heeft aangelegd.
64Gelet op de omschrijving van aansluiting en gastransportnet in de Gaswet (artikel 1, sub
m en d), geldt met betrekking tot de huisaansluitingen bij gasnetten hetzelfde als bij
huisaansluitingen van elektriciteit.

65Zie verder de website http://www.riool.net, van Stichting Rioned (koepelorganisatie voor
rioleringszorg).
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Indien geen inschrijving heeft plaatsgevonden dan zal op grond van de ver-
keersopvattingen of horizontale natrekking het heel goed mogelijk kunnen zijn
dat de huisaansluitingen wél tot de eigendom van de gemeente worden gere-
kend. Volgens de VNG wijzigt de nieuwe eigendomsregeling het gemeentelijk
rioleringsbeleid niet. In een brief aan haar leden schrijft de VNG66:

‘Over de afgrenzing van het rioolnet geeft de wetgever geen duide-
lijkheid. De wetswijziging beoogt echter geen wijziging teweeg te
brengen in het gemeentelijk rioleringsbeleid. Het staat gemeenten
vrij om, onafhankelijk van de eigendomsverhoudingen, het beheer
en onderhoud van de riolering te regelen. Zo zijn er gemeenten
die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van
de huisaansluitingen in gemeentegrond. Andere hebben er bijvoor-
beeld voor gekozen het beheer en onderhoud van het gedeelte van de
huisaansluiting in gemeentegrond over te laten aan de particulier.’

Beheer en onderhoud behoren tot de gemeentelijke huishouding (artikel 108 Ge-
meentewet) en zijn daarmee taken van de gemeente. De gemeente is bevoegd
daarvoor regels op te stellen, die, volgens de VNG, niet afhankelijk zijn van de
eigendomsverhoudingen. Dit zou volgen uit de artikelen 4:22-24 Wet milieube-
heer, waarin de gemeentelijke zorgplicht voor riolering omschreven staat en die
gemeenten verplichten een rioleringsplan67 vast te stellen. Omdat het gemeen-
ten vrij staat te bepalen hoe het beheer en onderhoud van de gemeentelijke
riolering plaatsvindt, kan het zijn dat in sommige gemeenten de perceelseige-
naar voor eigen rekening het onderhoud moet verrichten van het particuliere
gedeelte van het riool. Wanneer hiervoor compensatie wordt gegeven (verlaging
rioolheffing) maakt de eigendomsvraag betreffende het particuliere gedeelte van
het riool – zoals de VNG stelt – inderdaad niet veel uit. Dit ligt anders indien
er geen compensatie wordt gegeven aan perceelseigenaren voor onderhoud van
het particuliere gedeelte; zeker wanneer het particuliere gedeelte wellicht ook
nog in eigendom kan toebehoren aan de gemeente. Aangezien sinds de aanpas-
sing van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer68 gemeenten een zorgplicht
hebben voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater, zou het voor-
gaande kunnen inhouden dat particulieren het beheer en onderhoud van het
particuliere gedeelte van het riool bijvoorbeeld toch van de gemeente kunnen
afdwingen (ondanks het bepaalde in het rioleringsplan). Zeker nu de (nieuwe)
rioolheffing69 kan worden geheven dat gezien wordt als een bestemmingshef-
fing; hetgeen inhoudt dat in de relatie met de belastingplichtige geen sprake
hoeft te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende
dienst of een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt70. Met
andere woorden het zou mogelijk kunnen zijn dat een perceelseigenaar het par-
66Zie: http://www.vng.nl onder VNG-brieven, brief van 30 juli 2007.
67De afbakening van het beheer kan in het rioleringsplan worden vastgelegd. Onder dit
beheer vallen: dagelijks onderhoud, reparatie en vervanging.

68Stb. 2007, 276.
69Grondslag is nieuw artikel 228a Gemeentewet.
70Kamerstukken II 2005/06, 30 578, nr. 3, p. 49.
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ticuliere gedeelte van het riool (voor eigen rekening) dient te onderhouden en
daarnaast (de volledige) rioolheffing moeten gaan betalen omdat dit een bij-
drage is aan de overall kosten van de gemeente voor inzameling en transport
van afvalwater. Het feit dat de perceelseigenaar wellicht geen eigenaar is van
het particuliere gedeelte van het riool kan mogelijkerwijs ertoe leiden dat de
aan hem door de gemeente opgelegde plicht tot onderhoud van het particuliere
gedeelte van het riool onrechtmatig wordt geacht. Naast het ‘dubbel’ betalen
van onderhoudskosten, zou de perceelseigenaar verplicht zijn eigendommen te
onderhouden die niet van hem zijn, terwijl de gemeente op grond van de Wet
milieubeheer een zorgplicht heeft voor gemeentelijke watertaken (waaronder
beheer en onderhoud van het riool worden begrepen). Aangezien deze zorg-
plicht wettelijk is verankerd heeft de particulier wellicht een aanknopingspunt
om een claim in te dienen bij de burgerlijke rechter wanneer de gemeente niet
zorgvuldig heeft gehandeld71. Het zal dus aan de omstandigheden kunnen lig-
gen (inhoud rioleringsplan, wel/geen compensatie voor onderhoud particuliere
gedeelte door perceeleigenaar enz.) of de nieuwe eigendomsregeling ten aanzien
van het gemeentelijk riool mogelijk (enige) invloed heeft op het gemeentelijk
rioolbeleid.

Uitspraak rechtbank Den Haag

Over de eigendom van een riolering is recent een uitspraak gedaan door de
rechtbank te Den Haag72. In deze zaak ging het om de vraag wie eigenaar
was van het vuilwater- en hemelwaterriool (excl. de huisaansluitingen) onder
een terrein (de Winkelhof) dat ontwikkeld was door een projectontwikkelaar.
De betreffende ontwikkelaar had de grond van de gemeente gekocht en daarin
de genoemde riolering aangelegd. Deze riolering was op diverse punten aan-
gesloten op het omliggende (gemeentelijke) rioleringsstelsel. De VvE – van de
appartementen die op het terrein waren verwezenlijkt – vorderde een verklaring
voor recht dat de gemeente eigenaar was van de riolering (onder het terrein)
én tevens dat de gemeente de kosten van beheer en onderhoud van de riolering
diende te dragen. De gemeente betwistte dat ze eigenaar was van de riolering
en stelde dat dit een particulier deelnet was dat eenvoudig kon worden afge-
sloten van de gemeentelijke riolering en dat er een kenbare grens is tussen de
gemeentelijke riolering en de riolering op het terrein, te weten de perceelgrens.

71Kamerstukken II 2005/06, 30 578, nr. 6, p. 4: ‘Overigens betekent de beleidsvrijheid van
de gemeente niet dat de burger de gemeente nooit aansprakelijk zou kunnen stellen. De
wettelijke verankering van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht biedt op dit punt voor
een particulier juist een aanknopingspunt om een claim door de burgerlijke rechter te la-
ten toetsen, daar waar vroeger een inhoudelijke behandeling van een dergelijke claim vaak
achterwege bleef wegens het ontbreken van een publiekrechtelijke zorgplicht voor gemeenten
om grondwaterproblemen in stedelijk gebied aan te pakken. In de jurisprudentie (. . . ), is
inmiddels een stelsel ontstaan volgens welke vermeend verzaken van zorgplichten wordt
getoetst. De rechter zal toetsen of de gemeente binnen het kader van de opgelegde inspan-
ningsverplichting redelijkerwijs tot de gemaakte afweging had kunnen komen. Niet alleen
de invulling van de zorgplicht maar ook de maatregelen zelf zullen door de rechter kunnen
worden getoetst, waarbij ook wordt bezien of de gemeente heeft gehandeld in overeenstem-
ming met het zorgvuldigheidsbeginsel en andere beginselen van behoorlijk bestuur ’.

72Rb Den Haag 15 april 2009, NJF 2009, 192.
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In de beoordeling onderzoekt de rechtbank als eerste of artikel 5:20, tweede lid
BW van toepassing is. De VvE heeft namelijk aangevoerd dat de gemeente
moet worden aangemerkt als bevoegde aanlegger. De gemeente betwistte dit
vervolgens gemotiveerd, waarna de VvE geen nieuw bewijs heeft aangedragen
ter onderbouwing van haar stelling. De rechtbank stelt:

‘Na deze gemotiveerde betwisting door de gemeente heeft de VvE
haar stelling dat de gemeente opdrachtgever van [A.] was onvol-
doende (met stukken) onderbouwd, zodat zij niet zal worden toe-
gelaten tot het door haar aangeboden bewijs daarvan.’
(. . . )
‘Nu het beroep op het tweede lid van artikel 5:20 BW niet kan
slagen, komt de rechtbank toe aan de vraag of het riool onder de
Winkelhof wordt nagetrokken door een aan de gemeente toebeho-
rende onroerende zaak in de zin van artikel 5:20 lid 1, aanhef en
onder e, laatste zinsnede BW.’

Vervolgens onderzoekt de rechtbank of artikel 5:20, eerste lid onder e BW
van toepassing zou zijn. De rechtbank oordeelt dat bij het bepalen van de
grens tussen een net en een particuliere aansluiting van belang is dat voor
openbare riolering geldt dat bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald
wat tot het hoofdriool behoort en waar de huisaansluiting begint. In deze
zaak staat vast dat de gemeente géén aansluitverordening heeft vastgesteld,
wat betekent, volgens de rechtbank, dat ook de grens tussen het gemeentelijke
net en de particuliere aansluiting zal moeten worden bepaald aan de hand van
de verkeersopvatting:

‘Vast staat dat in het onderhavige geval de perceelgrens de enige
kenbare grens tussen het riool onder de Winkelhof en de gemeen-
telijke riolering vormt. Op of nabij die perceelgrens bevinden zich
geen aansluitpunten of ontstoppingsstukken die de grens tussen de
beide rioolstelsels markeren. Aldus kan naar het oordeel van de
rechtbank niet worden gesproken van een redelijk kenbare afschei-
ding tussen het riool onder de Winkelhof en de gemeentelijke rio-
lering. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het riool onder
de Winkelhof niet kan worden aangemerkt als een particulier deel-
net van de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat moet worden
geconcludeerd dat de gemeentelijke riolering en het riool onder de
Winkelhof samen één net vormen.’

Dit oordeel komt volgens de rechtbank overeen met de constatering van de
wetgever dat een net een feitelijke en functionele eenheid73 is. Het particuliere
73Dit oordeel van de rechtbank is niet helemaal juist omdat de wetgever niet heeft geconsta-
teerd dat een net een feitelijke en functionele eenheid zou zijn. De Hoge Raad heeft in de
kabelarresten het uitgangspunt van het Hof gevolgd dat een net een zelfstandige functionele
eenheid is. De wetgever heeft vervolgens op basis daarvan vastgesteld dat een net als een
zelfstandige (onroerende) zaak moet worden beschouwd.

65



Een nieuwe regeling inzake eigendom netten Wijziging Burgelijk Wetboek

deelnet wordt (als bestanddeel) horizontaal nagetrokken door de gemeentelijke
riolering. De gemeente is daardoor eigenaar van het in particuliere grond gele-
gen deelnet en zal het beheer en de kosten van onderhoud moeten dragen.

Deze uitspraak van de rechtbank Den Haag is een van de eerste (gepubliceerde)
uitspraken waarin met betrekking tot de eigendomsvraag betreffende een net
aan artikel 5:20, tweede lid BW wordt getoetst. Het illustreert dat bij even-
tuele toepassing van de nieuwe eigendomsregeling eerst nog een (belangrijke)
voorvraag moet zijn beantwoord voordat überhaupt geoordeeld kan worden of
een partij als bevoegd aanlegger van een net kan worden beschouwd. De voor-
vraag die beoordeeld moet worden is namelijk of sprake is van een zelfstandige
onroerende zaak. Immers wanneer het net niet als een zelfstandige zaak kan
worden aangemerkt, kan artikel 5:20, tweede lid BW niet worden toegepast.
Uit de parlementaire geschiedenis moet worden afgeleid dat de eigendomsrege-
ling alleen ziet op netten die een zelfstandige functionele eenheid zijn. Wanneer
sprake is van een deelnet dat als bestanddeel van het hoofdnet moet worden
beschouwd (volgens wettelijke bepaling, dan wel verkeersopvatting) dan zal het
deelnet toebehoren aan de eigenaar van het hoofdnet door middel van horizon-
tale natrekking. In de onderhavige zaak komt de rechtbank uiteindelijk tot
deze conclusie en oordeelt dat de gemeente – als eigenaar van de hoofdriolering
– eigenaar is van het deelnet onder het terrein van de Winkelhof. De rechtbank
komt echter niet tot dit oordeel op basis van een logische redenering. De recht-
bank oordeelt dat omdat de VvE niet (verder) motiveert dat de gemeente als
bevoegde aanlegger kan worden beschouwd, het beroep op artikel 5:20, tweede
lid BW niet kan slagen en dus dat op basis van de horizontale natrekking de
eigendomsvraag moet worden beantwoord. Deze redenering was spaak gelopen
indien de gemeente in de procedure had gesteld dat de projectontwikkelaar
(in plaats van de gemeente) als bevoegd aanlegger moest worden beschouwd.
Als de rechtbank op basis van de door de gemeente aangevoerde feiten74 had
geconcludeerd dat de projectontwikkelaar als bevoegd aanlegger kon worden
aangemerkt, dan zou (gelet op de gevolgde redenering van de rechtbank) het
beroep op artikel 5:20, tweede lid BW wél een kans van slagen hebben gehad.
Vervolgens had de rechtbank moeten concluderen dat de ‘bevoegde aanleg’
echter toch niet tot beantwoording van de eigendomsvraag zou kunnen leiden,
omdat in deze casus sprake is van een onzelfstandig deelnet dat door het hoofd-
net wordt nagetrokken. Met andere woorden de rechtbank had in deze zaak
niet aan de toetsing van het bevoegd aanleggerschap kunnen toekomen, omdat
het eerst de (voor)vraag had moeten beantwoorden of het net een zelfstandige

74In de uitspraak staat: ‘De gemeente heeft dit betwist en ter onderbouwing van die betwis-
ting verwezen naar de volgende omstandigheden. Het voorlopig koopcontract is getekend
vóór de aanleg van de riolering, zodat [A.] op het moment van aanleg reeds economisch
eigenaar van de grond was. Aan [A.] is een bouwvergunning verleend voor het winkel-
centrum, waarin de volgende bepaling is opgenomen: "Aansluiting op het gemeenteriool
geschiedt van gemeentewege op verzoek en op kosten van belanghebbende". In de akte van
levering staat de volgende slotbepaling: "de op het verkochte perceel inmiddels gestichte
opstallen zijn in opdracht en voor rekening van de verkrijger aangebracht"’. Uit deze aan-
gevoerde feiten zou best de conclusie getrokken kunnen worden dat de projectontwikkelaar
als bevoegd aanlegger was te beschouwen.
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onroerende zaak is. Indien het net géén zelfstandige onroerende zaak is, zal
toetsing aan artikel 5:20, tweede lid BW achterwege kunnen blijven.

3.2.3.4 Samenstel kabels en leidingen

Tijdens de parlementaire behandeling werd de vraag gesteld wat de toegevoegde
waarde is van het opnemen van de term ‘net’ boven een enkele verwijzing naar
een samenstel van ‘een of meer kabels of leidingen’. Het antwoord op deze
vraag was dat met de term ‘net’ invulling wordt gegeven aan het spraakge-
bruik, waarbij bewust het woord ‘samenstel’ is vermeden. Ook een enkele
kabel of leiding kan immers als net worden gekwalificeerd en tevens kan een
net meer bestanddelen hebben dan alleen kabels of leidingen75. De minister
werd tevens gevraagd waarom in de definitie van ‘net’ bewust voor de termen
kabel én leidingen is gekozen. In veel wettelijke regelingen, waaronder artikel
6:174, tweede lid BW wordt immers alleen over ‘leidingen’ gesproken. Hoe-
wel taalkundig kabels ook als leidingen kunnen worden aangemerkt wordt in
bijvoorbeeld de Elektriciteitswet 1998 en de Tw expliciet de term ‘kabels’ ge-
bruikt. Om verwarring te voorkomen is voorgesteld om artikel 6:174, tweede
lid BW te wijzigen zodat het beter aansluit bij de nieuwe regeling in het BW
en de sectorspecifieke bepalingen. In de Wion76 is (in artikel 39 van die wet)
opgenomen dat aan de definitie van artikel 6:174, tweede lid BW de term ‘ka-
bels’ wordt toegevoegd. In artikel 174 tweede lid van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek wordt de zinsnede “bij leidingen op de leidingbeheerder, behalve voor
zover de leiding zich bevindt in een gebouw of werk” vervangen door : “bij ka-
bels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel
of leiding zich bevindt in een gebouw of werk ”. In de Wion is overigens een af-
wijkende omschrijving van de term ‘net’ voorgesteld. In artikel 1, sub e wordt
‘net’ omschreven als: ‘een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede begre-
pen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken,
bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie
of van informatie’. In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt
dat de omschrijving aansluit bij de omschrijving van ‘net’ zoals opgenomen
in artikel 5:20, tweede lid BW, met de uitzondering dat de Wion alleen be-
trekking heeft op ‘ondergrondse’ netten. Reden hiervoor is dat als gevolg van
graafwerkzaamheden alleen schade kan ontstaan aan in de grond ingegraven
netten, omdat deze niet zichtbaar zijn met het blote oog. Daarnaast is sprake
van een uitbreiding omdat tevens lege buizen, ondergrondse ondersteunings- en
beschermingswerken onder de voorgestelde definitie vallen77. In het licht van
veilig graven meent de wetgever deze onderdelen expliciet te moeten vermelden
in de omschrijving van de term ‘net’ in de Wion, terwijl in de algemene rege-
ling van het BW deze hulpmiddelen geacht worden op basis van (horizontale)

75Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 15.
76Stb. 2008, 120.
77Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 3, p. 28.
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natrekking onderdeel uit te maken van het net78. Aanvulling van de definitie in
het BW werd in dit kader niet nodig geacht79. Naar aanleiding van de behan-
deling van het wetsvoorstel betreffende de Wion in de Eerste Kamer, heeft de
kamer het wetsvoorstel alleen willen aanvaarden als de (uitgestelde) verplich-
ting tot informatieverstrekking over huisaansluitingen uit de wet zou worden
geschrapt. Dit heeft ertoe geleid dat een wetswijziging is ingediend80 waarbij
de volgende aanpassing wordt gedaan ten aanzien van de definitie van ‘net’ in
artikel 1, sub e (Wion)81:

‘Onder net als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt niet be-
grepen de niet met andere kabels of leidingen samengebonden delen
van kabels of leidingen die een verbinding vormen tussen een net
dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens wordt openge-
steld en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdeel a
tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken.’

Kortom: in de Wion wordt niet alleen een andere (uitgebreidere) omschrijving
van ‘net’ gehanteerd, de omschrijving wordt tevens voor een bepaald deel van
een net (te weten: huisaansluitingen) beperkt, althans voor huisaansluitingen
wordt bepaald dat deze in het kader van de Wion niet tot (de omvang van)
een net behoren. Dit kan evenwel ertoe leiden dat – buiten het domein van
het veilig graven – voor de bepaling van de omvang van netten waarvoor geen
wettelijke definitie bestaat de omschrijving in de Wion gezien wordt (of: gaat
worden) als uitwerking van de verkeersopvattingen omtrent huisaansluitingen.
Hoewel dit uit pragmatische overwegingen zinvol lijkt, is het dogmatisch niet
logisch dat in nagenoeg een en hetzelfde tijdsframe twee wettelijke regelingen
worden vastgesteld waarin aan hetzelfde (algemene) begrip ‘net’ verschillende
omschrijvingen worden toegekend. Dit komt de rechtszekerheid, of rechtseen-
heid in ieder geval niet ten goede.

3.2.3.5 Bestemming

Uit het tweede lid van artikel 5:20 BW volgt dat het net in ieder geval ‘be-
stemd’ moet zijn voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen van
energie of van informatie82. Indien het net niet als zodanig wordt gebruikt,
maar wel bestemd is voor transport dan is het bepaalde van het tweede lid van
78In Kamerstukken II 2005/06, 29 384, nr. 9, p. 6 staat hierover: ‘Artikel 5.18 (Tw: BJ) is
nodig, omdat genoemde werken – waaronder lege mantelbuizen – geen net zijn of nog geen
onderdeel uitmaken van een net als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW.’

79Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 15-16.
80Kamerstukken II 2007/08, 31 540, nr. 2 e.v.
81Op zich is het vreemd dat bij een verplichting over het wel/niet uitwisselen van informatie
over huisaansluitingen, de omschrijving van ‘net’ wordt aangepast. Om verwarring met de
algemene omschrijving van ‘net’ in het BW te voorkomen, zou het logischer zijn geweest
om toepasselijkheid van de diverse artikelen van de Wion die gaan over de verplichte
informatie-uitwisseling, uit te sluiten als het gaat om huisaansluitingen.

82Tijdens de beraadslagingen in de Eerste Kamer heeft de heer Franken aangevoerd dat
overdracht van ‘informatie’ niet mogelijk is. Informatie is volgens hem een subjectief begrip.
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toepassing. Dit betekent dat aanleggers van nog niet in gebruik zijnde netwer-
ken83 de eigendom ervan verwerven. De leden van het CDA vroegen tijdens
de behandeling wie of wat de bestemming van een net bepaalt. In beginsel
wordt de bestemming van een net bepaald door i) de aard van het werk zelf.
Indien de aard meebrengt dat het op verschillende wijze kan worden gebruikt,
dan kan aangesloten worden bij ii) het feitelijk gebruik van het net. Wordt
het net niet gebruikt en laat de aard van het net divers gebruik toe, dan moet
gekeken worden naar iii) het doel waarvoor het net is aangelegd84. Uit de aan-
legvergunning zal de bestemming van het net kunnen volgen, maar eventueel
ook uit de akte die in de openbare registers wordt ingeschreven indien de aan-
legger overgaat tot inschrijving van de aanleg van het net. Uit de toelichting
volgt verder dat de bevoegde aanlegger ook na bestemmingswijziging van een
net of bij buiten gebruikstelling van een net, dat voorheen bestemd was voor
transport, de eigendom van het net behoudt. Uitgangspunt is wat de bestem-
ming was op het moment van de aanleg. Wellicht een hypothetisch geval85,
maar welke regel zal gelden ten aanzien van de eigendom indien een net, of een
substantieel deel ervan niet voor transport, maar voor een ander doel, bijvoor-
beeld opslagdoeleinden, wordt aangelegd? Gelet op deze andere bestemming
(dus: opslag in plaats van transport) zal het tweede lid van artikel 5:20 BW
niet van toepassing zijn. Is in die gevallen dan de hoofdregel van het eerste lid
(verticale natrekking) van toepassing en dus de eigenaar van de grond eigenaar
van het net c.q. de ondergrondse opslag? Volgens de minister is dit laatste
niet het geval en zal nog zeer wel overeenkomstig de huidige rechtspraak ho-
rizontale natrekking kunnen plaatsvinden op grond van artikel 5:20, eerste lid
onder e, slot86. Met andere woorden: in het tweede lid wordt een uitzondering
gemaakt op de hoofdregel van het eerste lid van artikel 5:20 BW; indien echter
de uitzondering van het tweede lid niet van toepassing is dan geldt, volgens de
minister, niet in eerste instantie de hoofdregel van het eerste lid, maar preva-

Het gaat hier om het transport van data of gegevens, signalen, berichten: de bouwstenen
van informatie. Informatie vormt de verzameling van gegevens waaraan een betekenis kan
worden gehecht.

83In de Tw is voorzien in een regeling (artikel 5.2) voor het gedogen van nog niet in gebruik
genomen kabels van een openbaar elektronische telecommunicatienetwerk. Wanneer de
aangelegde kabels echter gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar niet worden
gebruikt, is de aanlegger verplicht op verzoek van degene op wie de gedoogplicht rustte, de
kabels op te ruimen.

84Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 15.
85Hypothetisch in de zin dat de bestemming van een net al snel onder het begrip ‘transport’
zal vallen. Het ligt min of meer in de aard van een ondergronds kabel- of buizenstelsel dat
er enige mate van transport plaatsvindt van de ene plek naar de andere; zeker wanneer
het net een bepaalde lengte heeft. Wellicht dat dit anders kan zijn bij een ondergrondse
installatie dat bestaat uit diverse ondergrondse tanks die onderling verbonden zijn met
(buis)leidingen, die ervoor zorgen dat (bijv.) de vloeistof van de ene naar de andere tank
wordt overgeheveld. Een ander voorbeeld kan een koude-warmte-opslag zijn. Een gedeelte
van die installatie bestaat uit distributienetten van warmte resp. koude; het overige deel zal
uit ruimte voor opslag bestaan. Mij lijkt het dat bij een dergelijke installatie er tenminste
twee soorten bestemmingen te onderscheiden zijn; enerzijds het opslaan of bewaren van
een bepaalde vloeistof en anderzijds het transporteren van de vloeistof van de ene naar de
andere tank.

86Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18.
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leert de horizontale natrekking die als uitzondering heeft te gelden op de in het
eerste lid verwoorde verticale natrekking. Is dit niet een redelijk omslachtige
manier om te zeggen dat de eigendom van ieder net in de grond van een ander
– ongeacht de bestemming van dat net – toebehoort aan de bevoegde aanlegger
ervan? Het is immers helemaal niet de bedoeling, althans dit lijkt te volgen
uit het antwoord van de minister, dat de grondeigenaar op grond van verticale
natrekking aanspraak kan maken op (een deel van) een net dat in zijn grond is
gelegen en waarvan hij niet de bevoegde aanlegger is. De verwachting is dan
ook niet dat het criterium ‘bestemming’ problemen zal opleveren in geval een
bevoegde aanlegger de eigendom claimt van een net. Is het niet op basis van
het tweede lid van artikel 5:20 BW, dan kan de eigendom geclaimd worden op
grond van de horizontale natrekking indien de bestemming van het net anders
is dan de bestemming ‘transport’.

3.2.3.6 Lege mantelbuizen

Beschermings- en ondersteuningswerken (waaronder: lege mantelbuizen) wor-
den niet onder de omschrijving van een net in het BW geschaard. Evenwel
worden artikel 5:20, tweede lid BW en de daarmee samenhangende bepalingen
via artikel 5.17 Tw van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook de eigen-
dom van (een net van) lege mantelbuizen behoort daarom toe aan de bevoegde
aanlegger ervan. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat zolang mantel-
buizen leeg zijn deze buizen geen feitelijke en functionele eenheid vormen met
het elektronische communicatienetwerk87. Hieruit leid ik af dat wanneer een
netbeheerder een nieuw telecomnet aanlegt met tevens alvast een net van lege
mantelbuizen voor toekomstig gebruik, hij naast het telecomnet tevens de lege
mantelbuizen dient in te schrijven wil hij zijn eigendomsrechten ten opzichte
van de lege mantelbuizen tegen derden kunnen inroepen. Zodra de mantel-
buizen worden gevuld, worden deze geacht88 onderdeel uit te maken van het
al bestaande telecomnet. Het telecomnet trekt, als hoofdzaak, de mantelbuis,
zodra deze wordt gevuld, na. Mantelbuizen zijn bedoeld om andere kabels of
leidingen te beschermen en omvatten doorgaans meerdere kabels tegelijk. Het
meervoudig gebruik van mantelbuizen wordt min of meer vergemakkelijkt door
artikel 5.12 Tw. Op grond van voornoemd artikel zijn aanbieders van openbare
elektronische communicatienetwerken over en weer verplicht te voldoen aan re-
delijke verzoeken tot het medegebruik van onder meer mantelbuizen. Artikel
5.15 Tw bepaalt dat hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing is op aan-
leg, instandhouding en opruiming van ondergrondse ondersteuningswerken en
beschermingswerken waarin of waarop geen fysieke geleidingsdraden zijn aan-
gebracht (= onder meer lege mantelbuizen) en die aangelegd worden met het
oogmerk deel uit te maken van een openbaar elektronische communicatienet-

87Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
88Zie de omschrijving in artikel 1.1 sub z Tw die luidt dat kabels fysieke geleidingsdraden
zijn bestemd voor de rechtstreekse overdracht van signalen tussen punten en de bij deze
fysieke geleidingsdraden behorende (cursivering BJ) ondergrondse ondersteuningswerken,
beschermingswerken en signaalinrichtingen.
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werk van degene in wiens naam wordt aangelegd of een derde. De bepaling
betreffende het medegebruik van voorzieningen ziet dan ook op lege mantel-
buizen. De volgende situaties kunnen zich nu voordoen:

Situatie 1: Leidingbeheerder A heeft in grond van anderen naast een telecom-
net, tevens een lege mantelbuis laten aanleggen die bestemd is om over een
bepaalde tijd onderdeel uit te maken van het reeds bestaande telecomnet. A
laat naast het telecomnet, tevens de aanleg van de (lege) mantelbuis inschrijven
in de openbare registers. Na circa vijf jaar vult A de mantelbuis met telecom-
leidingen die onderdeel uitmaken van het bestaande net. De mantelbuis van A
verliest hierdoor zijn zelfstandigheid89 en is vanaf dat moment als een feitelijke
en functionele eenheid met het (bestaande) telecomnet te beschouwen.

Situatie 2: Dezelfde situatie onder 1, maar in plaats van dat A zelf de mantel-
buis vult krijgt hij circa vijf jaar na aanleg het verzoek van B tot medegebruik
van de tot dan toe (nog steeds) lege mantelbuis. Omdat het verzoek redelijk
is, stemt A in met het medegebruik van de mantelbuis door B. De kabel die
in de mantelbuis van A wordt aangebracht gaat deel uitmaken van een tele-
comnet van B. B laat de nieuw aangebrachte kabel of de uitbreiding van zijn
(bestaande) telecomnet inschrijven in de openbare registers. In deze situatie
rijzen er direct vragen, zoals of de mantelbuis van A nog wel als een zelfstandige
zaak is te beschouwen of is de mantelbuis inmiddels mede onderdeel gaan uit-
maken van het telecomnet van B en is B mede-eigenaar van de mantelbuis op
grond van bestanddeelvorming? Of is B volledig eigenaar van deze mantelbuis
nu deze een feitelijke en functionele eenheid vormt met zijn (B’s) telecomnet?
Dit laatste zou toch een zeer onbedoeld resultaat zijn van het medegebruik
conform artikel 5.12 Tw? Of kunnen in deze situatie de mantelbuis van A en
de leidingen van B die door de betreffende mantelbuis gelegd zijn en onder-
deel uitmaken van het bestaande net van B als zelfstandige zaken beschouwd
blijven worden? Een andere vraag in deze situatie is ook of wel is voldaan
aan het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid BW en dan vooral ten aanzien van
de passage ‘dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd ’?
Moet de mantelbuis in deze situatie gelijkgesteld worden met ‘de grond’? De
kabel van B gaat immers niet in de grond van A, maar in een mantelbuis van
A. Waar ziet de doorbreking van de (verticale) natrekking ingevolge artikel
5:20, tweede lid BW in dit geval op? Ziet deze op de situatie tussen B en de
grondeigenaar of is dit tussen B en A? Gelet op de achtergrond van de nieuwe
regeling in artikel 5:20 BW zal de doorbreking van de (verticale) natrekking in
eerste instantie zien op de eerste situatie (tussen B en de grondeigenaar), maar
zou dit niet ook moeten zien op de situatie tussen B en A? In de toelichting op
de tweede nota van wijziging is wellicht het antwoord op deze vraag gegeven90:
‘Het heeft tevens tot gevolg dat kabels en leidingen die tot een net behoren en
die in of aan gebouwen of werken van anderen zijn of worden aangelegd, ei-
gendom blijven van de eigenaar van het net en geen bestanddeel worden van de
gebouwen of werken van anderen’. In de nota naar aanleiding van het nader

89Zie artikel 1.1. sub z Tw.
90Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 4.
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verslag bevestigt de minister dit nogmaals door te stellen dat het geen redelijk
doel dient om de doorknip van de natrekking door de grond niet te laten gelden
voor gebouwen of werken91.

Situatie 3: Dezelfde situatie onder 1. Nadat A zijn mantelbuis heeft gevuld,
krijgt A een verzoek tot medegebruik van B. Omdat dit verzoek redelijk is wordt
in de (al door A gevulde) mantelbuis tevens een stel leidingen van B gelegd.
Deze leidingen gaan onderdeel uitmaken van het bestaande net van B. Wijzigt
door dit medegebruik de status van de mantelbuis; met andere woorden vormt
de mantelbuis nu ook een feitelijke en functionele eenheid met het telecomnet
van B? Dit laatste lijkt mij niet mogelijk. Een bestanddeel kan immers geen
onderdeel zijn van twee hoofdzaken. Wordt in deze situatie de mantelbuis
van A dan ‘weer’ als een zelfstandige zaak beschouwd of is hier sprake van
mede-eigendom van de mantelbuis door A en B? Of wijzigt er helemaal niets
omdat de betreffende mantelbuis al gevuld was en het medegebruik van de
mantelbuis geen wijziging in de eigendomssituatie aanbrengt (omdat dit ook
niet de bedoeling of strekking is van artikel 5.12 Tw)?

Uit de parlementaire geschiedenis is niet af te leiden wat de antwoorden moeten
zijn op de vragen die door situatie 2 en 3 in het leven worden geroepen. Wel-
licht zou het helpen om gelet op deze ‘kabel-in-kabel’ situatie (mantelbuizen,
maar ook bijvoorbeeld oude rioolbuizen die gevuld worden met glasvezelka-
bels), het tweede lid van artikel 5:20 BW anders te formuleren en wel dat de
eigendom van een net dat in, op of boven een onroerende zaak (in plaats van
‘in, op of boven de grond’) van anderen is of wordt aangelegd toebehoort aan
de bevoegde aanlegger ervan92? De bevoegde aanlegger van een mantelbuis (in
de grond van een ander), verwerft dan de eigendom van de betreffende mantel-
buis (= doorbreking verticale natrekking), terwijl een bevoegde aanlegger van
een kabel in de betreffende mantelbuis, die niét de aanlegger is van de mantel-
buis, de eigendom verwerft van de (in de onroerende mantelbuis) aangelegde
kabel (nb: en de kabel dus niet de mantelbuis natrekt). Een andere mogelijk-
heid zou kunnen zijn om – in ieder geval voor mantelbuizen – de omschrijving
in artikel 1.1, sub z Tw aan te passen. Volgens genoemd artikel maakt een
mantelbuis (als beschermingswerk) deel uit van een elektronisch communica-
tienetwerk. Volgens Noorduijn en Textor93 is een dergelijk gevolg onwenselijk
aangezien partijen in de telecommunicatiesector ervan uit lijken te gaan dat de
eigenaar van de mantelbuis zijn eigendom niet verliest aan de eigenaar van de
leiding (glasvezelkabel). Zij pleiten er dan ook voor om in dit geval toch de
verkeersopvattingen bepalend te laten zijn voor de vraag wat onderdeel is van
een net. Het inherente nadeel hiervan is een bepaalde mate van onzekerheid.
Gelet op het feit dat een diversiteit aan situaties kan bestaan als het gaat om
91Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
92In artikel 758 OBW, inzake het opstalrecht, werd ook de formulering ‘op eens anders grond’
gebruikt. Deze formulering is echter in het nieuwe BW niet teruggekomen. In artikel 5:101
BW (opstalrecht) is immers gekozen voor de formulering ‘in, op of boven een onroerende
zaak van een ander’. Het artikel spreekt juist van het ruime begrip ‘onroerende zaak’ want
denkbaar is dat een leiding of ander werk zich op een gebouw bevindt, zie Stolker, 2007
(T&C BW), art. 5:101 BW.

93Noorduijn en Textor, 2006, p. 229-230.
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mantelbuizen én de wettelijke definitie in de Tw kennelijk niet de geldende ver-
keersopvatting hieromtrent zou bevatten, zou het toch te prefereren zijn om
– in tegenstelling tot het standpunt van de minister – de verkeersopvattingen
leidend te laten zijn bij bepaling van (de omvang van) het net. Voor mantel-
buizen zou dit tot gevolg hebben dat deze hun zelfstandigheid behouden, ook
al worden deze gevuld met kabels, waarbij het dan overigens niet uitmaakt
of deze kabels toebehoren aan de aanlegger van de mantelbuizen of een derde
partij94.

3.2.4 Omschrijving ‘bevoegde aanlegger’

Een ander aspect van de nieuwe regeling is dat de eigendom van het net komt te
liggen bij de ‘bevoegde aanlegger’ daarvan dan wel bij diens rechtsopvolger. Met
andere woorden de aanlegger moet bevoegd of gerechtigd zijn om in andermans
grond een netwerk aan te leggen en te houden.

3.2.4.1 Aanlegger

De aanlegger hoeft niet de fysieke aanlegger te zijn, dat wil zeggen degene die
de daadwerkelijke of feitelijke aanlegwerkzaamheden verricht, maar kan dit in
opdracht uitbesteden. Dit betekent dat het enkel of feitelijk aanleggen van een
netwerk niet tot gevolg heeft dat deze partij de eigendom ervan verkrijgt. Van
Velten stelt in zijn preadvies dat het niet wenselijk zou zijn om als uitgangs-
punt te nemen dat de aanlegger van een netwerk daarvan automatisch door
de aanleg sec eigenaar wordt, omdat daarbij zou worden teruggekeerd tot de
oude Germaanse ‘stichtingsleer’. Volgens hem zou het denkbaar zijn dat in
de uitbreiding van artikel 5:20 BW met een extra lid wordt bepaald dat de
eigendom van een bevoegd aangelegd netwerk met aanbehoren berust bij de ei-
genaar95 daarvan (degene die het netwerk krachtens een bepaalde bevoegdheid
realiseerde of diens rechtsopvolger)96. Er moet derhalve steeds sprake zijn van
een aanlegger die de bevoegdheid bezit tot aanleg van een net in andermans
grond. Men mag ervan uitgaan dat een in de openbare registers ingeschreven
eigenaar van een netwerk de bevoegdheid heeft of had om het netwerk aan te
leggen. Immers bij inschrijving van de aanleg of overdracht van een netwerk zal
de notaris zich ervan moeten vergewissen of de betreffende partij als ‘bevoegde
aanlegger’ is te beschouwen.

94Een andere oplossing zou nog kunnen zijn dat het mogelijk wordt om netten in appar-
tementsrechten te splitsen. Op deze mogelijke oplossing wordt in het hierna volgende
hoofdstuk nader ingegaan (par. 6.1.2.6).

95Waarschijnlijk is dat Van Velten hier de aanlegger bedoeld.
96Van Velten, 2004, p. 28.
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3.2.4.2 Bevoegdheid

In de parlementaire geschiedenis wordt met ‘bevoegd’ bedoeld dat de aanlegger
gerechtigd moet zijn om het net aan te leggen in andermans grond. De bevoegd-
heid van een aanlegger kan gebaseerd zijn op het privaatrecht, bijvoorbeeld
een gevestigd opstalrecht of door middel van een aannemingsovereenkomst, of
voortvloeien uit het publiekrecht, zoals op basis van een gedoogplicht conform
de Tw of de Belemmeringenwet privaatrecht of door het overleggen van aan-
legvergunningen. Er zullen steeds afspraken gemaakt moeten worden op welke
wijze het net door de aanlegger, of zijn rechtsopvolger, kan worden aangelegd,
in stand gehouden of opgeruimd97. Het tweede lid van artikel 5:20 BW laat
zich dus niet uit over de vormgeving van de relatie van de aanlegger en de eige-
naar van de grond, maar gebiedt ‘slechts’ dat de aanlegger bevoegd moet zijn
(geweest) om (een gedeelte van) het net in andermans grond aan te leggen. Vol-
gens Van Velten98 lijkt voor de toekomstige juridische vormgeving van nieuw
aan te leggen netten, de kwalitatieve verplichting conform artikel 6:252 BW
als privaatrechtelijke onderbouwing van de bevoegde aanleg, de meest voor de
hand liggende optie. De uit de kwalitatieve verplichting voortvloeiende aan de
neteigenaar toekomende onderliggende rechten met kwalitatieve werking zijn
het eenvoudigst overdraagbaar (en bovendien zal de overdrachtsbelasting daar-
bij geen rol spelen). Wat geldt in de situatie dat de aanlegger van nagenoeg
alle grondeigenaren toestemming heeft een net aan te leggen, maar dat een
of enkele grondeigenaren weigeren? De meeste praktische oplossing zou zijn
om een iets andere route voor het net te kiezen door percelen waarvan de ei-
gena(a)r(en) wel toestemming heeft/hebben gegeven. Stel dat voor de aanleg
van een net niet de grond (letterlijk) open moet worden gelegd, maar dat een
deel van het net door diverse percelen heen wordt ‘geschoten’ zonder dat de
grondeigenaar weet of last heeft van de aanleg van het net. Is de aanlegger
– die voor een klein deel van zijn net geen toestemming heeft gekregen – dan
eigenaar van het totale net of toch alleen van het gedeelte waarvoor hij wel
toestemming heeft? In een dergelijke situatie zal de horizontale natrekking (en
bestanddeelvorming) gelden en zal de aanlegger van het gehele net eigenaar
zijn. Overigens behoudt de grondeigenaar, die geen toestemming heeft gege-
ven voor het (gedeelte van het) net in zijn grond, het recht om verwijdering
van het (onbevoegd aangelegde net) te vorderen. Naast de toestemming van
de grondeigenaar is in sommige gevallen ook toestemming vereist van bijvoor-
beeld de beslaglegger of de hypotheekhouder indien de grondeigenaar jegens
beslaglegger of hypotheekhouder niet bevoegd is vrijelijk over de grond te be-
schikken. Voor bijvoorbeeld het aanleggen van een net zal de aanlegger naast
toestemming van de grondeigenaar ook de toestemming van de hypotheekhou-
der nodig hebben. Zolang de aanlegger niet mede over de toestemming van
de hypotheekhouder beschikt, kan hij geen eigendom verwerven van het aan te
leggen net conform het gestelde in het tweede lid van artikel 5:20 BW, aldus de
97Dit is in beginsel niet nodig voor netten in de zin van de Tw. In deze wet is een apart
hoofdstuk (hoofdstuk 5) opgenomen over de aanleg, instandhouding en opruiming van
kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken.

98Van Velten, 2008, p. 759.
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toelichting (‘anders zal hij naast de eigendom van het net kunnen grijpen’99).
Een aanlegger moet uitdrukkelijk nagaan of de grondeigenaar bevoegd is om
toestemming te geven c.q. of er geen beperkingen gelden ten aanzien van het
recht van de grondeigenaar. Een onderzoek in de openbare registers voordat
tot aanleg van het net wordt overgaan, zal dus noodzakelijk kunnen zijn100.
Volgens Heyman zullen beperkt gerechtigden hun toestemming in redelijkheid
alleen kunnen weigeren als het leggen van het net in de grond de waarde van hun
recht negatief bëınvloedt101. Overigens is het de vraag of het ontbreken van de
toestemming van bijvoorbeeld de beslaglegger betekent dat de aanlegger geen
eigendom kan verkrijgen. Ten opzichte van de grondeigenaar zal de aanlegger
(in relatieve zin) eigenaar kunnen zijn van het net, maar de beslaglegger (op
de grond) hoeft de eigendom van het net niet tegen zich laten gelden in geval
van bijvoorbeeld executie. Daarnaast geldt ook dat wanneer het gestelde in het
tweede lid van artikel 5:20 BW niet opgaat, de aanlegger de eigendom van het
net nog door middel van horizontale natrekking kan verkrijgen. Het is dus wel
degelijk mogelijk om als (deels) onbevoegde aanlegger de eigendom van een net
te verkrijgen. Het vragen of krijgen van toestemming om tot aanleg van een net
over te gaan speelt voornamelijk in de situatie dat de bevoegdheid gebaseerd
is op het privaatrecht. In het geval een net op grond van bijvoorbeeld de Tw
wordt aangelegd is sprake van een door het publiekrecht geregelde gedoogplicht.
De grondeigenaar moet gedogen dat in zijn grond een (telecommunicatie) net
wordt aangelegd.

3.2.4.3 Wegvallen bevoegdheid

De bevoegdheid tot aanleg van een net kan achteraf wegvallen door bijvoor-
beeld beëindiging door tijdsverloop of vernietiging van de onderliggende over-
eenkomst of door ontbinding ervan. Dit heeft in beginsel geen effect op de
eigendom van het net. In de parlementaire geschiedenis wordt hierover opge-
merkt102:

‘Indien de bevoegdheid, op grond waarvan het net in de grond van
een ander is aangelegd, na de aanleg van het net wegvalt, heeft dit
overigens geen invloed op de eigendom van het net.’

In de nota naar aanleiding van het nader verslag103 licht de minister dit punt
nog verder toe. Vernietiging van een overeenkomst of concessie kan tot on-
99Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18.
100In sommige gevallen zal het nodig zijn dat een aanlegger toestemming dient te vragen

aan een particuliere perceeleigenaar. Als het tracé van het net door het perceel van de
particulier gaat waar deze zijn echtelijke woning heeft, dan zal de aanlegger er goed aan
doen om ook aan de evt. echtgenoot van de perceeleigenaar toestemming te vragen, gelet
op artikel 1:88 BW. Onder de echtelijke woning worden nl. ook de bij de woning behorende
tuin, garage e.d. begrepen (Parl.Gesch. (Inv) Boek 1, p. 1170).

101Heyman, 2007, p. 46.
102Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 8.
103Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr.12, p. 17-18.
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bevoedheid leiden, omdat deze in beginsel terugwerkt. Wanneer een over-
eenkomst, op basis waarvan de toestemming was verleend, wordt vernietigd,
dan kan de rechter indien de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan
gemaakt kunnen worden, aan de vernietiging geheel of ten dele haar werking
ontzeggen (artikel 3:53, tweede lid BW)104. De aanlegger kan alsdan de verplich-
ting krijgen een geldbedrag te betalen aan de partij die door het niet intreden
van de terugwerkende kracht wordt benadeeld. De eigendom van het net blijft
echter dan bij de onbevoegde aanlegger berusten. Een ander gevolg kan echter
zijn dat, ondanks het feit dat de aanlegger eigenaar blijft van het onbevoegd
aangelegde net, hij op grond van de van toepassing zijnde regelgeving een ver-
plichting heeft het net toch te verwijderen105. Bij een nietige overeenkomst zal
de aanlegger het net in beginsel moeten verwijderen, tenzij de rechter artikel
3:53, tweede lid BW van overeenkomstige toepassing verklaart, wat volgens de
parlementaire geschiedenis mogelijk is106.

Het achteraf vervallen van de bevoegdheid om aan te leggen (bijvoorbeeld het
intrekken van een aanlegvergunning) heeft, volgens de minister, in de regel niet
tot gevolg dat het net vanaf dat moment door de grond wordt nagetrokken. In
deze situatie zal nog zeer wel in overeenstemming met de huidige rechtspraak
horizontale natrekking kunnen plaatsvinden op grond van artikel 5:20, eerste
lid onder e slot BW. De horizontale natrekking zal echter geen uitkomst bieden,
zoals de minister betoogt, als het volledige net onbevoegd is aangelegd en er
geen ‘aanknopingspunten’ zijn op basis waarvan de horizontale natrekking zou
kunnen gelden. Wie dan als eigenaar van het net is te beschouwen, laat de
parlementaire geschiedenis in het midden107. Dit brengt mij ook bij de situatie
waarin de aanlegger van een reeds aangelegd net niet meer te traceren is. In-
dien een dergelijk net nog in gebruik is, zal de huidige gebruiker of beheerder
van een dergelijk net vermoed worden eigenaar te zijn. Als een dergelijk net
niet meer gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld wel in de weg ligt voor aanleg van
een ander net of opstal, bij wie dient men dan te rade te gaan? Is een dergelijk
net dan aan te merken als een onroerende zaak die toebehoort aan de Staat, ex
artikel 5:24 BW, of is dan toch de hoofdregel van de verticale natrekking van
toepassing en is de grondeigenaar tevens eigenaar van het net? De minister
heeft voor deze situatie(s) geen uitsluitsel gegeven, maar verwijst naar artikel
5:20 onder e BW dat aan de rechter zou overlaten om te bepalen of sprake is van
verticale dan wel horizontale natrekking108. Als echter de horizontale natrek-
king niet opgaat dan kan in deze situatie toch alleen de ‘normale’ hoofdregel
van artikel 5:20 eerste lid BW van toepassing zijn (de verticale natrekking). De

104Volgens de minister kan bij vernietiging van een concessie een soortgelijk resultaat worden
bereikt op basis van artikel 8:72, derde lid Awb.

105Van Velten, 2006b, p. 700.
106Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 17.
107Op basis van de parlementaire geschiedenis lijkt de minister geneigd te zijn om te stellen

dat er voor de hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid BW weinig ruimte zou zijn. Zie
bijv. Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 21: ‘Er kan immers niet van wor-
den uitgegaan dat de grondeigenaar zich naar huidig recht op verticale natrekking kan
beroepen.’

108Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr, 12, p. 20.
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grondeigenaar heeft – wanneer het niet meer gebruikte net in de weg ligt – ook
een belang om te ‘beschikken’ over het net. De aanwezigheid van het buiten
gebruik zijnde net kan immers het gebruik van de grond en impliciet de vermo-
genswaarde van de grond ernstig frustreren. Mogelijk zal de hiervoor geschetste
situatie zich regelmatig gaan voordoen. Dit lijkt te volgen uit het feit dat in
het kader van de Wion109 op deze situatie wordt vooruit gelopen, althans de
wetgever heeft gemeend een aparte bepaling (artikel 18 Wion) aan niet meer
in gebruik zijnde netten (ook wel ‘weesleidingen’ genoemd) te moeten wijden.
In de Wion is voor weesleidingen een regeling opgenomen met de strekking
dat gemeenten de informatie over leidingen, waarvan de eigenaar of beheerder
niet meer te traceren is, moeten gaan beheren. Kennelijk is er (of: verwacht
de wetgever) een groot aantal weesleidingen aan te treffen in de Nederlandse
ondergrond; immers anders zou een uitdrukkelijke wettelijke regeling hiervoor
niet nodig zijn. Het feit dat gemeenten de (wettelijke) taak krijgen op grond
van de Wion om over deze leidingen de liggingsinformatie – indien voorhanden
– te verschaffen wanneer deze leidingen binnen het opgegeven graafgebied lig-
gen, zegt echter niets over de eigendom van deze leidingen. Ik acht het echter
voorstelbaar dat gemeenten zich op het standpunt zullen stellen dat zij de ei-
gendom van deze weesleidingen hebben (verkregen) op basis van de verticale
natrekking indien niemand zich meldt als eigenaar van de weesleiding en deze
leiding om wat voor reden dan ook in de weg ligt of de vermogenswaarde van
de gemeentegrond frustreert.

3.2.4.4 Verjaring

De aanlegger van een net is eigenaar van het net als het bevoegd is aangelegd,
conform artikel 5:20, tweede lid BW. De vraag rijst of de aanlegger de eigen-
dom van een net door verjaring kan verkrijgen in het geval hij niet bevoegd
was tot aanleg. Stel: A legt een net in de grond van B aan zonder dat A
daartoe bevoegd was. A gedraagt zich voor langere tijd als bezitter van het net
en verricht bezitsdaden met betrekking tot het net. Kan A zich na tien jaar
(bij goede trouw; A dacht mondelinge overeenstemming met B te hebben die,
achteraf, niet juist blijkt te zijn), dan wel na twintig jaar (bij kwade trouw;
A had helemaal geen toestemming van B) op verjaring beroepen? In begin-
sel geldt dat wanneer een aanlegger niet tot aanleg bevoegd is de horizontale
natrekking nog kan gelden en dat A wellicht via die weg de eigendom van het
net kan verkrijgen. Echter indien van horizontale natrekking geen sprake is,
dan zal de ‘normale’ natrekkingsregel gelden en dus zal B (als grondeigenaar)
eigenaar zijn van het net. Na verloop van tien respectievelijk twintig jaar zal A
de eigendom van dat net niet alsnog door verjaring kunnen claimen, aangezien
het net als bestanddeel van de grond van B heeft te gelden. In een advies aan
de KNB stelt ook Huijgen dat netten onder het oude recht niet door verkrij-
gende verjaring verkregen kunnen worden omdat men niet toekomt aan bezit
te goeder trouw110:
109Stb. 2008, 120. Zie ook: Kamerstukken II 2004/05, 29387, nr. 8.
110Huijgen, 2008a.
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‘Onder het oude recht zou sowieso geen reden zijn om aan te nemen
dat men rechthebbende op een zaak in de grond van een ander kon
worden. Een net was immers zonder nadere regeling als zodanig
geen zelfstandige zaak.’

De enige mogelijkheid voor A om de eigendom van het net door verjaring te
kunnen opeisen is door een beroep te doen op verkrijgende verjaring van een
opstalrecht met betrekking tot het net. Het aantonen van verkrijgende ver-
jaring van een beperkt recht zal in de praktijk een lastige zaak kunnen zijn,
maar theoretisch niet een onmogelijke. Immers beperkte rechten kunnen door
vestiging én verjaring worden verkregen. Om het beroep op verjaring te laten
slagen moet A bewijzen dat hij het onafgebroken bezit heeft gehad van het
opstalrecht voor de duur van tien, dan wel twintig jaar. Of sprake is van be-
zit wordt naar verkeersopvatting beoordeeld. Van wezenlijk belang is wat de
uiterlijke feiten zijn en dan met name de uitoefening van de feitelijke macht.
Wie zich ten opzichte van het net als eigenaar heeft gedragen moet aan de
hand van feitelijkheden worden onderzocht. Indien A enkel kan aantonen dat
hij het net voor een onafgebroken periode van (zeg) twaalf jaar heeft gebruikt,
zal hij niet voldoende hebben om aan te tonen dat hij daarmee ook als be-
zitter (van het opstalrecht) is opgetreden. Het (enkele) gebruik van een zaak
kan even zo goed plaatsvinden als men de zaak voor een ander houdt. A zal
derhalve meer moeten bewijzen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan
bepaalde uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan of gedane investeringen
ten behoeve van het net waaruit ondubbelzinnig het bezit van bijvoorbeeld een
opstalrecht moet blijken. Als A daarvoor de grond heeft moeten open graven
– en B heeft op dat moment géén eigendomsclaim neergelegd ten aanzien van
het in zijn grond aanwezige net – dan is voorstelbaar dat A daarmee het bewijs
heeft geleverd dat hij zich in genoemde periode als bezitter van dat opstal-
recht heeft gedragen en B ‘zijn bezit’ tegenover A is verloren. Door middel van
jurisprudentie zal echter duidelijk moeten worden of genoemde feitelijkheden
als bezitsdaden van de aanlegger kunnen worden beschouwd. Uit bestaande
jurisprudentie blijkt echter dat het niet eenvoudig is om aan te tonen dat men
een beperkt recht door verjaring heeft verkregen111.

Overigens zal een beroep op verjaring niet veel praktisch nut hebben bij netten
die vóór 1 februari 2007 zijn aangelegd. De nieuwe overgangsregeling in artikel
155a Overgangswet NBW (zie hierna par. 3.4.3) bepaalt namelijk dat degene
die zich op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg, bevoegd is de aanleg van het net
in te schrijven en dat net als eigenaar over te dragen. Deze overgangsregeling
is tot stand gekomen omdat in de praktijk (zie hierna) veel problemen worden
ondervonden om de bevoegdheid van de aanleg vast te stellen bij netten die
al langere tijd geleden zijn aangelegd. Wanneer de vermoedelijke eigenaar het
net heeft ingeschreven en dit feit heeft gepubliceerd in de Staatscourant en
111Zie onder meer HR 3 mei 1996, NJ 1996, 501 (erfdienstbaarheid door verjaring werd niet

bewezen geacht), HR 13 oktober 2003, NJ 2004, 38 (een eigenaar van een perceel kan
zich niet tegelijkertijd gedragen als beperkt gerechtigde tot datzelfde perceel) en HR 10
oktober 2008, NJ 2009, 1 (het standpunt dat de eigendom is verkregen door bezit en
verjaring sluit de mogelijkheid uit dat door verjaring een beperkt recht is ontstaan).
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een landelijk dagblad, gaat een (verval)termijn lopen van één jaar112. Na het
verstrijken van dat jaar mag de vermoedelijke aanlegger zich conform artikel
5:20, tweede lid BW als volwaardig eigenaar beschouwen.

3.2.4.5 Vaststellen bevoegdheid

In de toelichting op de nieuwe regeling is de bevoegdheidsvraag uitgebreid aan
de orde gekomen. Dit betrof vrijwel steeds de situatie waarin de aanlegger
toestemming nodig heeft voor aanleg van een (nieuw) net. Evenwel geldt voor
bestaande en al (jaren geleden) aangelegde netten ook de vraag of de aanlegger
destijds bevoegd was tot aanleg ervan. Immers anders zal de eigendomspre-
tentie van artikel 5:20, tweede lid BW niet opgaan voor bestaande netten. Dit
laatste aspect, te weten: het vaststellen van de bevoegde aanleg van al aange-
legde netten is een punt van aandacht. Bij overdracht of inschrijving van een
(bestaand) net zal de notaris voor het verlijden van de akte zich moeten verge-
wissen dat de partij die het net overdraagt of wil inschrijven daartoe bevoegd
is dan wel als bevoegd aanlegger (of veelal: rechtsopvolger) van het net is te
beschouwen. De notaris zal in veel gevallen afhankelijk zijn van de stukken of
akten die de eigenaar aanlevert en waaruit, voor de notaris, genoegzaam moet
blijken of de betreffende partij als bevoegde aanlegger (of rechtsopvolger) is
te beschouwen. In de praktijk blijkt dat het aanleveren van akten of andere
stukken een lastige zaak is. Simpelweg omdat deze bewijsmiddelen niet meer
bestaan of omdat in het verleden geen schriftelijke stukken zijn opgemaakt
waaruit de toestemming blijkt (bijvoorbeeld omdat er mondelinge toezeggin-
gen zijn gedaan). Om tegemoet te komen aan de problemen waarvoor de no-
taris betreffende de bevoegdheidsvraag kan komen te staan, heb ik in eerste
instantie voorgesteld113 of wellicht op dit punt in een overgangsregeling kan
worden voorzien, analoog aan de overgangsregeling voor levering van aandelen
op naam114. Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer over de bevoegde
aanleg, antwoordde de minister115:

112In deze periode van één jaar kan een derde die een beter recht denkt te kunnen claimen
ten aanzien van het net, een dagvaarding in laten schrijven conform artikel 3:27 BW. In
deze situatie zal mogelijk nog wel een beroep op verjaring kunnen worden gedaan.

113Janssen, B.A.M., 2006, p. 128.
114Sinds 1 januari 1993 dienen aandelen op naam bij notariële akte geleverd te worden. Om-

dat het voor de notaris uiterst lastig was om na te gaan of overdrachten die in het verleden
hadden plaatsgevonden rechtsgeldig waren geschied, is een overgangsregeling opgenomen.
Deze overgangsregeling houdt in dat op een gebrek in de levering van een aandeel op naam
van voor 1 januari 1993 geen beroep meer kan worden gedaan indien na die levering vijf
jaar zijn verstreken en de vennootschap die levering gedurende dat tijdvak als geldig heeft
aanvaard. Hetzelfde geldt voor een beroep op de onbevoegdheid van de vervreemder van
zo’n aandeel welke de verkrijger niet kende of behoefde te kennen (Wet wijziging regeling
van overdracht aandelen op naam in naamloze en besloten vennootschappen, Stb. 1992,
458).

115Om overigens onvolkomen overdrachten in het verleden te repareren is het niet noodza-
kelijk overdrachten met alle schakels in de keten te bewerkstelligen. Zodra vastgesteld is
wie de aanlegger of diens rechtsopvolger is ten aanzien van de juridische eigendom van een
net, is de partij gevonden met wie de overdracht (alsnog) kan plaatsvinden. Zo nodig kan
de notaris deze bevindingen in overleg met partijen neerleggen in een vaststellingsover-
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‘dat de onderzoekstaak van de notaris in deze gevallen niet wezenlijk
anders zal zijn dan thans bij overdrachten van andere onroerende
zaken waarvan de onroerende status niet uit de openbare regis-
ters blijkt116, maar in bepaalde gevallen zal het wel ingewikkelder
zijn. (. . . ) De oorspronkelijke aanlegger kan herleid worden via
de beheerder van een netwerk. Waar dit beheer meerdere malen is
overgedragen, dient de keten van overdrachten te worden nagegaan.
Heeft de notaris de aanlegger gevonden of het moment van aanleg,
dan kan hij ook de bevoegdheid van de aanlegger achterhalen, bij-
voorbeeld een concessie.’

In beginsel zal de onderzoekstaak van de notaris niet anders zijn wanneer het
gaat om de bevoegdheidsvraag bij netten. Die onderzoekstaak is echter wel
aanzienlijk verzwaard omdat er vaak helemaal géén stukken zijn en ook geen
(openbare) registers of registraties te onderzoeken zijn waaruit de bevoegdheid
blijkt. Vóór de kabelarresten werden netten immers veelal als roerende zaken
behandeld en daardoor was inschrijving bij overdracht of bezwaring niet ver-
eist117. Naar aanleiding van diverse vragen over dit aspect in het voorlopig
verslag van de vaste commissie voor economische zaken van de Eerste Kamer,
reageerde de minister118 in de memorie van antwoord hierop door te stellen
dat de kadastrale registratie niet tot grote praktische problemen zal leiden om-
dat bij objecten als waarover het hier gaat, het zelden moeilijk zal zijn vast
te stellen wie als aanlegger heeft te gelden. Ook was, aldus de minister, niet
te verwachten dat kabels en leidingen, ook als zij lang geleden zijn aangelegd,
dikwijls in andere handen zullen zijn overgegaan. Tijdens de beraadslaging in
de Eerste Kamer is door CDA-lid Franken nog een keer uitgebreid ingegaan op
dit punt. Franken lichtte toe dat hij grote praktische problemen voorzag en
verzocht de minister een overgangsregeling te introduceren zoals destijds ook
voor de introductie van de notariële aandelenoverdracht was gebeurd. De mi-
nister gaf te kennen dat al overgangsrecht is gecreëerd en dat de vraag was hoe
een aanvullend overgangsrecht zich hiertoe zou verhouden. Zijn voorstel was
dan ook om dit probleem op te lossen met een wetsaanpassing indien de door
Franken geschetste problemen zich inderdaad voor zouden doen in de praktijk.

eenkomst, zie: TK 2005-2006, 29 834, nr. 12, p. 14. Overigens stelt Van Velten (2006)
dat de minister met dit laatste nogal kort door de bocht gaat en wellicht te optimistisch
is hierover.

116Deze stelling is niet zeer overtuigend omdat bij overdracht van registergoederen er door-
gaans op de informatie van het Kadaster wordt vertrouwd of men anderszins wordt be-
schermd op grond van de derdenbeschermingsbepalingen. Ook uit het voorbeeld dat
genoemd wordt ter onderbouwing van deze stelling (eigendom van een huis op basis van
een opstalrecht) komt naar voren dat de eigendom (of: bevoegdheid) van de inschrijver
op basis van informatie van het Kadaster (inzake het opstalrecht) wordt bevestigd. De
vergelijking met het vaststellen van de bevoegdheid van de aanlegger gaat derhalve niet op
omdat maar zelden op basis van informatie van het Kadaster de bevoegdheid kan worden
aangetoond.

117Dit is anders in het geval de bevoegdheid voortvloeit uit een gevestigd recht van opstal.
Voor vestiging van een opstalrecht is immers inschrijving van de akte in de openbare
registers nodig.

118Kamerstukken I 2005/06, 29 834, C, p. 7.
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Over de exacte inhoud van een dergelijke wetsaanpassing zou in ieder geval
met de notariële beroepsgroep gesproken worden. De toezegging werd gedaan
dat een eventuele wetsaanpassing twee jaar na inwerkingtreding van de wet zou
worden gedaan, tenzij er juridisch mogelijkheden zouden zijn om het eerder te
doen. Overigens benadrukte de minister aan het slot van de beraadslaging nog
dat niet het idee moest worden gecreëerd dat er grote onduidelijkheden zouden
bestaan. Voor het overgrote deel van de telecommunicatiewetten bestaat al een
wettelijk vastgestelde gedoogplicht, de energietransportnetten betreffen bijna
allemaal opstal en zijn de rioleringsnetten door gemeenten bijna allemaal in
eigen grond aangelegd. Daarmee staat dus ook die bevoegdheid vast, aldus de
minister119. Ondanks dat de minister verwachtte dat er niet veel problemen
zouden ontstaan bij het vaststellen van de bevoegdheid van de aanlegger van
netten van vóór 2007, was de praktijk, en dan met name het notariaat en de
nutsbedrijven, helemaal niet gelukkig met de situatie zoals deze na 1 februari
2007 was ingetreden120. De kritiek vanuit het notariaat en de kabelbedrijven is
door de wetgever circa twee jaar na inwerkingtreding van de regeling ter harte
genomen, wat geresulteerd heeft in een (nieuwe) overgangsregeling die hierna
(par. 3.4.3) uitgebreid beschreven wordt.

3.2.5 Artikel 3:17, eerste lid

3.2.5.1 Algemeen

Voor overdracht van de eigendom van een registergoed is inschrijving van de
notariële akte in de openbare registers een vereiste. Dit volgt uit artikel 3:89,
eerste lid BW. Gelet op de kabelarresten en de nieuwe eigendomsregeling dient
bij overdracht of bezwaring van een net dus ook inschrijving in de openbare
registers plaats te vinden. Volgens de toelichting is het onwenselijk om pas bij
overdracht van netten, die vele jaren na de aanleg kan plaatsvinden, tot inschrij-
ving in de openbare registers over te gaan. Het vereiste van de kenbaarheid
van de rechtstoestand, ook die van netten, brengt immers mee dat aanleg en
verwijdering daarvan eveneens in de openbare registers moeten kunnen worden
ingeschreven. Hoewel de wetgever dus stelt dat het vereiste van de kenbaarheid
van de rechtstoestand van onroerende netten meebrengt dat inschrijving van
deze netten noodzakelijk zou zijn, heeft de wetgever niet zover willen gaan om
de (eerste) inschrijving van alle reeds – bij invoering van de nieuwe eigendoms-
regeling – bestaande netten ‘verplicht’ te stellen. De reden hiervoor is, aldus
de wetgever, dat het praktisch gezien moeilijk kan zijn om, soms na lange tijd,
precies te achterhalen waar onder de grond een net ligt121. Tevens zou de eerste
inschrijving van de aanleg van bestaande netten ‘noodzakelijkerwijs’ wel volgen
uit het feit dat conform artikel 78, derde lid Overgangswet NBW drie jaar na in-
werkingtreding van de nieuwe eigendomsregeling, de derdenbeschermingsbepa-
lingen voor netten ook gaan gelden. Daarnaast zou de inschrijving van een net
119Zie verslag van de beraadslaging van 4 december 2006, EK 11-479.
120Zie bijv. Vijselaar, 2007, p. 11-13 en Waterspiegel, 2007.
121Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 6.
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een ‘bevoegdheid’ zijn en geen verplichting omdat dit volgt uit de artikelen 3:16
e.v. BW. In dit stelsel zou het niet passen om ineens het woord ‘verplichting’ te
bezigen. Dat zou het misverstand kunnen wekken dat er nog een andere sanctie
is, bijvoorbeeld van strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aard. Dat is niet het
geval, aldus de wetgever in de nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging
van de Overgangswet NBW122. Met andere woorden de eerste inschrijving van
de eigendom van reeds aangelegde netten is mogelijk, maar niet strikt noodza-
kelijk. Een algehele ‘eerste kadastrering’123 van netten zal dus niet plaatsvinden
waardoor onze grondboekhouding (zoals het systeem van openbare registers en
kadastrale registratie ook wel wordt genoemd) nog lange tijd incompleet zal
zijn. Men kan zich de vraag stellen of het gewenst is dat een bepaald soort
onroerende zaken niet kenbaar is in de openbare registers terwijl de ‘overige’
onroerende zaken wél traceerbaar zijn in de openbare registers of in ieder geval
in de kadastrale registratie (bijvoorbeeld bij primitieve tenaamstelling). De
wetgever heeft bij introductie van netten als nieuw type onroerende zaken de
consequenties ervan voor het goederenrecht niet goed doordacht. Netten zijn
unieke onroerende zaken omdat ze niet worden afgeleid uit het grondperceel en
dus volledig los van de grond bestaan. De term ‘grondboekhouding’ dekt in die
zin dan ook niet meer de volledige lading, aangezien in onze openbare registers
naast percelen (dus) ook andere – niet uit het perceel afgeleide – onroerende
zaken worden ingeschreven. Vanuit die optiek (het grondperceel is niet ‘lei-
dend’ voor netten) is het des te meer gewenst dat een eerste kadastrering van
netten had moeten plaatsvinden. Één van de (grond)beginselen in ons goede-
renrecht is immers dat in het kader van de rechtszekerheid de kenbaarheid van
onroerende zaken volgt uit de openbare registers. Voor netten is dit beginsel
uit praktische overwegingen losgelaten. Voor een (waarschijnlijk) aanzienlijke
periode zal de registratie van netten incompleet zijn, wat afbreuk doet aan
het in het goederenrecht vervatte idee met betrekking tot de rechtszekerheid
van onroerende zaken. Uit dogmatisch oogpunt is het op zijn minst beden-
kelijk dat voor netten niet alle gevolgen intreden die horen bij het ‘zijn van
een onroerende zaak’124. De wetgever heeft, wellicht door de snelheid waarmee
deze wetswijziging tot stand is gekomen, deze, meer fundamentele, discussie
niet willen voeren en heeft voor een praktische en een min of meer facultatieve
oplossing gekozen ten aanzien van de eerste inschrijving van netten. Naast het
dogmatische aspect, verhoudt het achterwege laten van een eerste kadastrering
van netten, zich ook niet direct met de (recente) verplichtingen die leidingbe-
heerders in het kader van de Wion opgelegd hebben gekregen. Zou (eerste)
inschrijving van de eigendom van netten in de nieuwe eigendomsregeling lastig
zijn omdat na lange tijd moeilijk te achterhalen is waar onder de grond een net
ligt, op grond van de Wion worden leidingbeheerders verplicht om de liggings-

122Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 6, p. 2.
123In het kader van het heffen van de grondbelasting was noodzakelijk dat de grondboek-

houding op orde was. Vanaf 1811 is begonnen met het in kaart brengen van de perceels-
eigendommen in Nederland. Diverse keren is het werk stilgelegd, maar bij invoering van
het Kadaster in 1832 was de kadastrering van Nederland nagenoeg voltooid.

124In het fiscale recht worden ook (weer) diverse uitzonderingen gemaakt voor netten, zie
verder hoofdstuk 5 hierover.

82



Wijziging Burgelijk Wetboek Een nieuwe regeling inzake eigendom netten

gegevens van de door hen beheerde netten te digitaliseren. Vanaf medio 2010
moeten beheerders aan een elektronisch informatie-uitwisselingssysteem mee-
doen en om daaraan te kunnen meedoen, moet de liggingsinformatie van alle
netten, gedigitaliseerd worden en via genoemd systeem uitgewisseld gaan wor-
den. Als beide wetgevingstrajecten beter op elkaar zouden zijn afgestemd had
de (eerste) ‘kadastrering’ van netten binnen afzienbare tijd (na inwerkingtre-
ding van de eigendomsregeling) gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van
de digitalisering van de (liggingsinformatie van) netten door de netbeheerders
in het kader van de Wion zou namelijk ook gebruikt kunnen worden voor de
(eerste) eigendomsregistratie in de openbare registers. Door ‘hergebruik’ van
het ‘Wion’-bestand125 (de informatie komt medio 2010 beschikbaar) zou vanaf
genoemde datum in ieder geval een eerste aanzet gegeven kunnen worden voor
een meer complete eigendomsregistratie in de openbare registers. De Wion
schept overigens verplichtingen voor netbeheerders en dus zal bij hergebruik
van het ‘Wion-bestand’ voor de eigendomsregistratie, een verbeterslag moeten
plaatsvinden. Neteigenaren moeten immers niet hun eigendom kwijt raken aan
de beheerders van hun netten wanneer eigenaar en beheerder twee verschil-
lende partijen zijn. Om dit te realiseren zou door middel van een termijn van
(bijvoorbeeld) drie jaar (waarna pas de derdenbeschermingsbepalingen zouden
gaan gelden) na de eerste kadastrering, neteigenaren de tijd krijgen om ver-
beteringen, aanvullingen of wijzigingen met betrekking tot de tenaamstelling
aan te brengen in de eigendomsregistratie. Met behulp van de voorgestelde
nieuwe overgangsregeling (artikel 155a) zou de inschrijving van de eigendom
van netten dan een redelijk ‘eenvoudige’ opgave zijn geweest.

Als argument tégen een eerste kadastrering van netten op basis van het (her-
gebruik van het) Wion-bestand zou kunnen zijn dat het datamodel waarin de
Wion-data moet worden gepresenteerd, anders is dan voor inschrijving in de
openbare registers gebruikt wordt. Ook zouden de eventuele (extra) admini-
stratieve lasten in verband met de ‘verplichte’ eerste inschrijving in de openbare
registers als argument tégen de eerste algehele (verplichte) kadastrering kunnen
worden ingebracht126.

De praktische ‘onmogelijkheid’ van een eerste verplichte inschrijving heeft ech-
ter ertoe geleid dat een van de basis beginselen in ons goederenrecht is verlaten
(kenbaarheid uit openbare registers). Voor één soort (unieke) onroerende za-
ken zullen de openbare registers nog een bepaalde tijd niet de (rechts)zekerheid
kunnen bieden die voor andere ‘gewone’ onroerende zaken doorgaans wel geldt.
Op basis van de bereidheid van de neteigenaar daartoe, dan wel onder ‘dwang’
van de (gevolgen van de) derdenbeschermingsbepalingen, zal de eigendomsre-

125In het kader van de Wion wordt geen centrale registratie met liggingsgegevens ingesteld.
Van een ‘Wion-bestand’ (of registratie) in letterlijke zin is dan ook geen sprake. In deze
context wordt bedoeld met ‘Wion-bestand’: een éénmalige aanlevering van alle liggings-
gegevens door de bij het elektronisch informatiesysteem aangesloten netbeheerders aan
het Kadaster.

126Gelet op de efficiency slagen die door hergebruik van het Wion-bestand voor zo’n eerste
kadastrering gemaakt zouden kunnen worden, zou mogelijkerwijs de tarifering van de
(‘verplichte’) eerste inschrijving van de eigendom naar beneden zijn aangepast of sterk
gereduceerd worden.
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gistratie van netten op langere termijn pas ‘compleet’ worden.

3.2.5.2 Aanleg

Naast aanpassing van artikel 5:20 BW is artikel 3:17, eerste lid BW aangepast
met een nieuw sub k zodat de aanleg van een net een inschrijfbaar feit is. De
mogelijkheid om de aanleg van netten in te schrijven is niet alleen bedoeld voor
netten die pas na inwerkingtreding van de wet (te weten: 1 februari 2007) zijn
of worden aangelegd. Ook al vóór de inwerkingtreding van de wet aangelegde
en dus bestaande netten kunnen ingeschreven worden in de openbare registers.
Naast het aanleggen van een nieuw net, is eveneens een uitbreiding van een
bestaand net ofwel de aanleg van een nieuw gedeelte van een reeds bestaand
net een inschrijfbaar feit op grond van het nieuwe sub k, evenals de overgang van
netten in het kader van fusies, splitsingen of overnames van bedrijven conform
artikel 3:17, eerste lid onder a BW127. Het inschrijven van reeds aangelegde
netten zou relevant zijn in het kader van de derdenbescherming ingevolge artikel
3:24 e.v. BW.

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat inschrijving van de aanleg van een
net ook meebrengt dat een net vanaf moment van inschrijving als een zelfstan-
dige onroerende zaak kan worden beschouwd. Dit kan worden afgeleid uit de
volgende passages128:

‘Zoals reeds opgemerkt is een net in beginsel een deelbare zaak in
de zin beschreven in Asser-Mijnssen-De Haan, Goederenrecht, 2001,
par. 94, waarbij de verkeersopvatting bepaalt waar de afgrenzing
van de deelnetten van elkaar mogelijk is. Net zoals verschillende
percelen één zaak vormen als zij in handen van één eigenaar zijn en
twee zelfstandige zaken ontstaan wanneer die eigenaar een deel van
die percelen aan een ander overdraagt, kan ook een deel van een net
aan een ander worden overgedragen met als gevolg dat het tot een
zelfstandige zaak wordt, mits naar maatschappelijke opvatting af-
grenzing van de rest van het net mogelijk is. Doordat die overdracht
wordt ingeschreven, blijkt dit dan ook uit de openbare registers129’.
(. . . ) ‘Ook is inschrijving van een deelnet als zelfstandige zaak mo-
gelijk op de grondslag van het voorgestelde artikel 3:17 lid 1 onder
k BW, aangenomen dat de aanlegger een ander is dan de eigenaar
van het net waarbij het deelnet aansluit. Blijkt uit de registers niet
van een inschrijving als hiervoor bedoeld, dan vormt het gehele net
één zaak, ook al hebben de tot dat net behorende deelnetten een
ander spanningsniveau. (. . . ) Wel is mogelijk hypotheek te vesti-
gen op een deelnet in het geval dat dit net door een inschrijving als
bedoeld in artikel 3:17 lid 1 onder k BW of door inschrijving van
een overdracht tot een zelfstandige zaak is geworden.’

127Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 13.
128Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 3.
129Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 2.
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Uit het voorgaande volgt dat wanneer een deelnet wordt aangelegd en verbon-
den met een al bestaand (hoofd)net, het deelnet in beginsel bestanddeel wordt
van het bestaande (hoofd)net en sprake is van één zelfstandige zaak (zie ook de
casus in de uitspraak van de rechtbank Den Haag, par. 3.2.3.3). In het geval
het deelnet wordt ingeschreven in de openbare registers dan wordt of blijft het
deelnet een zelfstandige zaak (ten opzichte van het hoofdnet). Een hypotheek
vestigen op het deelnet is dan mogelijk, zo ook de overdracht van het deelnet.

Een andere vraag die in deze context nog speelt is of de aanlegger door (enkele)
inschrijving van een net dat hij volledig in eigen grond heeft aangelegd, kan ver-
zelfstandigen van de grond130? Reden voor deze vraag is dat verdedigbaar is
dat op basis van de (letterlijke) tekst van artikel 5:20, tweede lid BW, de aanleg
van een net in eigen grond niet geregeerd wordt door de nieuwe eigendomsre-
geling131. Kan de aanlegger het net dus ‘enkel’ door middel van inschrijving
zelfstandig maken van zijn grond? Dit zou handig kunnen zijn, indien de aan-
legger voor financiering van de aanleg van het net in zijn grond bijvoorbeeld een
hypotheek wil vestigen die alleen rust op het net en niet op het net én de grond.
Een ander voorbeeld kan zijn dat de aanlegger het net (alvast) wil verzelfstan-
digen omdat hij het net over enige tijd wil overdragen aan een ander. Ook kan
het zijn dat hij bevreesd is voor horizontale natrekking door een naburig net
waarop zijn net is aangekoppeld. Hoewel het dus ‘praktisch’ zou kunnen zijn,
is het de vraag of het mogelijk is dat enkele inschrijving van een net (dat door
de aanlegger in eigen grond is aangelegd) de verzelfstandiging van een net zou
bewerkstelligen. In het BW is bepaald dat een bestanddeel van een onroerende
zaak slechts door vestiging van een zakelijk recht (van opstal) verzelfstandigd
kan worden. Wanneer de aanlegger een perceel met daarop een opstal in eigen-
dom heeft dan kan hij niet enkel door inschrijving van de (al eerder) gebouwde
opstal, de opstal verzelfstandigen van de grond. De opstal zou wel door middel
van een te vestigen recht van opstal van de grond gesplitst kunnen worden. Als
dit wordt doorgetrokken naar netten, dan zou de aanlegger alleen door middel
van een opstalrecht (dat hij dan aan een derde moet verlenen) het in zijn eigen
grond aangelegde net kunnen verzelfstandigen. In par. 5.3.1.1 zal uitgebreider
ingegaan worden op de aanleg van een net in eigen grond en ook op de vraag
of – ondanks dat de eigendomsregeling qua bewoording ‘enkel’ ziet op netten
in andermans grond – de nieuwe eigendomsregeling ook geldt bij netten die in
eigen grond zijn aangelegd.

De mogelijkheid tot inschrijving van een net in eigen grond op basis van artikel
3:17, eerste lid onder k BW is overigens wel gewoon mogelijk. Genoemd artikel
sluit dit immers niet uit, noch zie ik voor de bewaarder een reden om op dit punt
de inschrijving te weigeren, maar de vraag is dus of door (enkele) inschrijving
het (goederenrechtelijke) effect intreedt dat het net van de grond zal kunnen
worden verzelfstandigd (zie verder par. 5.3.1.1).

130Dus hier is niet de relatie tussen aanlegger deelnet en eigenaar hoofdnet aan de orde,
maar de relatie aanlegger net en eigenaar grond (die in deze situatie één en dezelfde partij
zijn).

131De hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid BW zou dan alsnog van toepassing zijn.
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3.2.5.3 Daadwerkelijke aanvang

Het maakt niet uit of de aanleg van het net al voltooid is alvorens men de ei-
gendom van een net verkrijgt of kan verkrijgen. Volgens de toelichting hebben
de woorden ‘wordt aangelegd’ betrekking op de situatie dat daadwerkelijk een
aanvang is gemaakt met de aanleg van een net. Wat onder ‘daadwerkelijk een
aanvang is gemaakt’ moet worden verstaan, wordt vervolgens niet verder uit-
gewerkt. Dit is jammer want het moment dat daadwerkelijk begonnen wordt
met de aanleg kan verschillend worden gëınterpreteerd. Is dit namelijk op het
moment van het aanvragen van een vergunning of op het moment van afgifte
van een vergunning om tot aanleg van een netwerk over te (mogen) gaan? Of
moet ‘daadwerkelijk een aanvang is gemaakt’ zo feitelijk worden uitgelegd dat
de aanleg aanvangt op het moment dat de ‘spade’ in de grond wordt gestoken?
De wetgever had in de toelichting dit punt enigszins kunnen preciseren. Hier
zou aangesloten kunnen worden bij de regeling voor inschrijving van in aanbouw
zijnde schepen. Volgens artikel 12, tweede lid van de Maatregel teboekstelling
Schepen 1992 kan inschrijving van een in Nederland in aanbouw zijnd schip
plaatsvinden wanneer de bewaarder aannemelijk is gemaakt dat met de bouw
van het schip is begonnen132. Wanneer dit bij de aanleg van netten zou wor-
den toegepast, zou van ‘daadwerkelijke aanvang van de aanleg’ in juridische
zin sprake zijn wanneer de aanleg ter inschrijving wordt aangeboden en het de
bewaarder aannemelijk is gemaakt dat met de feitelijke aanleg van het net is
begonnen133. Nu de aanleg van een net niet voltooid hoeft te zijn alvorens de
(bevoegde) aanlegger de eigendom ervan verkrijgt, hoeft de aanlegger ook met
inschrijving van het net niet te wachten totdat het net volledig of definitief is
voltooid. Hoewel nog niet helder is op welk moment of in welke fase de aanleg
ingeschreven kan worden, bewerkstelligt de uitbreiding van artikel 3:17 BW de
mogelijkheid voor de aanlegger om de aanleg te financieren door middel van een
hypotheek. Zodra inschrijving van de ‘daadwerkelijk aangevangen’ aanleg heeft
plaatsgevonden, is sprake van een registergoed in de zin van artikel 3:10 BW
en dus kan een hypotheek op het nog niet voltooide net worden gevestigd. Dit
is enigszins weer vergelijkbaar met de situatie van een schip in aanbouw. Op
grond van artikel 8:780 jo. 8:785 BW dienen binnenschepen, óók die in aanbouw
zijn, teboekgesteld te worden. De bouw van een binnenschip kan dan door mid-
del van een verleende hypotheek gefinancierd worden omdat het schip tijdens
de bouw moeten worden teboekgesteld. Overigens geldt voor binnenschepen,
maar ook voor zee(vissers)schepen, dat na afbouw ervan opnieuw een verzoek
tot inschrijving moet worden aangeboden aan de bewaarder, inhoudende de te-
boekstelling als afgebouwd schip (artikel 13 Maatregel teboekgestelde schepen
1992). De vraag rijst of een dergelijke verplichte inschrijving van de voltooiing
van de aanleg van een net (nadat de aanleg ervan is ingeschreven) ook zou
moeten plaatsvinden. Aangezien een zodanige verplichting voor netten niet
wettelijk is vastgelegd, zal inschrijving van voltooiing van het net niet verplicht
132Hoewel de minister in de toelichting op artikel 3:17 BW (nr. 12, p. 13) opmerkt: ‘Thans

is aanleg of bouw van een werk niet voor inschrijving vatbaar, alleen overdracht ’ kan een
in aanbouw zijnd binnenschip wél te boek gesteld worden (artikel 8:784 BW).

133Janssen, B.A.M., 2007, p. 324.
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kunnen worden, maar wellicht is dit gelet op de derdenwerking wel wenselijk
zo niet noodzakelijk.

3.2.5.4 Verwijdering

Artikel 3:17, eerste lid sub k BW biedt ook de mogelijkheid om de verwijdering
van een netwerk in te schrijven. Dit is mogelijk door inschrijving van een ver-
klaring van waardeloosheid of een notariële verklaring van verwijdering. Een
dergelijke inschrijving zal doorgaans plaatsvinden als de aanleg van een der-
gelijk net al is ingeschreven in de openbare registers. Hoewel het niet direct
zinvol lijkt, is het echter mogelijk dat verwijdering van een netwerk, dat niet
reeds eerder ingeschreven is in de openbare registers, ter inschrijving wordt
aangeboden. Genoemd sub k, noch de toelichting daarop sluiten dit immers
uit.

3.3 Wijziging Kadasterwet

3.3.1 Artikel 36

3.3.1.1 (Nieuw) vierde lid

Door toevoeging van een vierde lid aan artikel 36 Kadasterwet is artikel 26,
eerste lid Kadasterwet van toepassing verklaard op de inschrijving van de aan-
leg en verwijdering van een net. Wijziging van genoemd artikel betekent dat
voor aanleg en verwijdering van een net een notariële verklaring (een ‘register-
verklaring voor de eerste registratie’) kan worden ingeschreven134, inhoudende
de verklaring van de aanlegger dat de rechtshandeling (aanleg/verwijdering) is
verricht en wat zij inhoudt, met daaraan gehecht de stukken waar uit die rechts-
handeling blijkt of authentieke afschriften van die verklaring van de notaris en
van die stukken. Bij inschrijving van een dergelijke verklaring moesten, in be-
ginsel, alle kadastrale aanduidingen vermeld worden van alle percelen waarin
het netwerk is neergelegd. In de praktijk bleek al snel dat bij registratie van
(de aanleg van) een net het opsommen van soms wel duizenden kadastrale per-
celen waarin het net gelegen is, een lastige zaak is. In samenspraak met diverse
partijen werd een alternatief bedacht bestaande uit de inschrijving van een di-
gitale netwerktekening135. De netwerktekening wordt als bijlage bij de akte
ingeschreven met als gevolg dat deze tekening toont welke kadastrale percelen
door het net worden doorsneden (zie verder hoofdstuk 7). Tijdens de parle-
mentaire behandeling is door diverse partijen uit de kabel- en leidingsector een

134Het inschrijven van een (bestaand) netwerk is overigens niet helemaal nieuw. Voor tele-
comnetwerken was het al enige tijd mogelijk om die door middel van een registerverklaring
in te schrijven, analoog aan artikel 36, tweede lid Kadasterwet.

135Louwman, 2003b p. 720 e.v. en Terzake, 2003 en 2004.
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position paper136 ingediend waarin onder meer geageerd werd tegen de voor-
gestelde kadastrale registratie van de aanleg van netten. Volgens de opstellers
van de paper zou dit leiden tot een onredelijke toename van de administratieve
lasten, terwijl voor de realisatie van de beoogde doelstelling – kenbaarheid van
de rechtstoestand van netwerken – een beter alternatief voor handen is, te we-
ten de Wion. In de nota naar aanleiding van het nader verslag reageerde de
minister op deze paper door te stellen dat met het Kadaster overleg is gevoerd
om de registratiekosten tot een minimum te beperken. Voorts achtte de mi-
nister het voorstel van de betreffende partijen ten aanzien van het toekomstige
registratiesysteem in het kader van de Wion niet afdoende omdat de regeling
geen centrale registratie inhoudt van liggingsgegevens die als bewijs voor eigen-
dom kan gelden. De grondroerdersregistratie omvat ook niet andere gegevens
die voor de kenbaarheid van de eigendom en beperkingen daarop van belang
zijn, die in de openbare registers zijn neergelegd en waarvan de aanwezigheid
blijkt uit de openbare registratie137.

3.3.1.2 (Nieuw) vijfde lid

Het nieuw vijfde lid van artikel 36 Kw moet gezien worden in relatie met het
nieuwe artikel 155a Overgangswet NBW. Het nieuwe lid van artikel 36 Kw
houdt in dat wanneer een ‘eigenaar’ van een net volgens het genoemde artikel
uit de Overgangswet een net inschrijft in de openbare registers hij een notariële
verklaring kan inschrijven waaruit volgt dat de eigenaar de inschrijving in de
openbare registers heeft laten publiceren in de Staatscourant en één landelijk
dagblad. In de bijlage van deze notariële verklaring kunnen de betreffende
publicaties in de Staatscourant en het landelijk dagblad worden toegevoegd.
In de verklaring moet in ieder geval worden opgenomen op welke datum en in
welk landelijk dagblad de publicatie(s) hebben plaatsgevonden. In par. 3.4.3
wordt verder ingegaan op (de ratio van) deze nieuwe overgangsrechtelijke regel
zoals gesteld in artikel 155a.

3.3.2 Artikel 48

In artikel 48, tweede lid wordt een opsomming gegeven van de inhoud van de
kadastrale registratie en de soorten van gegevens die daarin worden opgenomen.
In het huidige onderdeel g van artikel 48, tweede lid stond ‘voorzover op een
perceel een recht van hypotheek rust’, bevat de kadastrale registratie tenminste
de volgende gegevens (. . . ). Dit onderdeel is in het wetsvoorstel Kadastrale
registratie en topografie138 gewijzigd in een (nieuw) onderdeel i, waar in plaats
van ‘perceel’ over ‘onroerende zaak’ wordt gesproken. Deze wijziging is nood-
zakelijk, aldus de toelichting, in verband met de uitkomst van de kabelarresten.

136KPN, VECAI, EnergieNed en Groep Graafrechten, Position paper «Gevolgen (on)roerend
karakter netten», 4 november 2005.

137Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 6.
138Kamerstukken II 2005/06, 30 544, nr. 3, p. 38.
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Niet alleen op percelen, maar ook op netten is het thans mogelijk om een recht
van hypotheek te vestigen en dus is aanpassing van de terminologie noodzake-
lijk. Overigens wordt in de toelichting op dit wetsvoorstel nog opgemerkt dat
de kadastrale registratie evenwel geen uitsluitsel beoogt te geven over de exacte
ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

3.4 Wijziging overgangswet NBW

3.4.1 Artikel 78

3.4.1.1 Inschrijving (aanleg of verwijdering) netten

Inschrijving van de aanleg van een net of inschrijving van een bestaand net
heeft, naast de mogelijkheid om een hypotheekrecht te vestigen op het net, tot
gevolg dat de aanlegger of eigenaar beschermd is tegen eventuele claims van
derden conform artikelen 3:24, eerste lid, 25 en 26 BW. Artikel 78, derde lid
Overgangswet NBW zal ook op netten van toepassing zijn. Dit betekent dat
de aanlegger of de huidige leidingbeheerder na invoering van de nieuwe eigen-
domsregeling drie jaar de tijd heeft om bestaande netwerken te inventariseren
en middels een notariële akte of verklaring in te schrijven. Omdat de aanleg (of
verwijdering) van een net voorheen niet in de openbare registers ingeschreven
werden, is het billijk om degene die een zodanig feit wil inroepen een termijn
te gunnen om de openbare registers met het nieuwe wettelijke regime en met
de werkelijkheid in overeenstemming te brengen. Indien de aanlegger of lei-
dingbeheerder niet binnen de termijn van drie jaar het net laat registreren in
de openbare registers, kan te zijner tijd de derdenbescherming in zijn nadeel
gaan werken. In de parlementaire geschiedenis is het volgende hierover opge-
nomen139:

‘Indien een eigenaar zijn aangelegde net niet laat inschrijven in de
openbare registers, zal drie jaar na inwerkingtreding van de wet de
derdenbescherming in zijn nadeel kunnen gaan werken. Het resul-
taat daarvan is dat derden zich op het standpunt kunnen stellen dat
de aanlegger of zijn opvolger ten opzichte van hen geen beroep kan
doen op zijn rechten ter zake van het net, zolang van die rechten
niet uit de openbare registers blijkt, bijv. door de inschrijving van
een erfdienstbaarheid of een opstalrecht.’

Gelet op de nieuwe overgangsrechtelijke bepaling in artikel 155a Overgangswet
wordt aan artikel 78 een nieuw vijfde lid toegevoegd dat luidt dat met betrek-
king tot een net als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW, dat vóór 1 februari 2007
is aangelegd, de in het derde lid bedoelde termijn van drie jaren zal gaan lo-
pen vanaf het tijdstip waarop artikel 155a in werking is getreden. Met andere

139Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 19.
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woorden de termijn om netten in te schrijven in de openbare registers wordt
met betrekking tot netten die voor 2007 zijn aangelegd, ‘verlengd’ met drie jaar
zodat de partij die zich als eigenaar gedroeg op 1 februari 2007 voldoende tijd
krijgt om deze vermoedelijke eigendom in te schrijven in de openbare registers.

Welke situaties kunnen zich zoal voordoen indien de (bevoegde) aanlegger (of
de vermoedelijke eigenaar) A de eigendom van zijn net niet inschrijft in de
openbare registers? Gedacht kan worden aan de omstandigheid dat leidingbe-
heerder B, die het net van A beheert, het net op zijn naam in de openbare
registers laat inschrijven. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat
bij eerste inschrijving het voor de notaris voldoende aannemelijk moet zijn dat
voldaan is aan het bevoegdheidsvereiste. Immers wanneer de bevoegde aanleg
niet (voldoende) aangetoond wordt, dan zal de notaris niet (snel) overgaan tot
aanbieding van een notariële verklaring tot eerste inschrijving. In die zin zal
de bevoegdheidseis wellicht nog een ‘remmend’ effect hebben voor eigendom-
claims door niet-gerechtigden. Wanneer leidingbeheerder B echter onverhoopt
toch erin slaagt de notaris op een of andere manier te overtuigen van zijn
‘bevoegde’ aanleg (bijvoorbeeld door nagemaakte documenten) dan zal de eer-
ste inschrijving kunnen volgen van het net op naam van leidingbeheerder B.
Eventuele derden die vertrouwen op hetgeen in de verklaring van de notaris
ten aanzien van de (vermeende) eigendom van B is opgenomen, worden dan op
grond van artikel 3:25 BW beschermd. Een andere situatie zou nog kunnen zijn
dat leidingbeheerder B het door hem – voor A – beheerde net overdraagt aan C.
Omdat A de eigendom van zijn niet in de openbare registers heeft ingeschreven,
terwijl dit wel een voor inschrijving vatbaar feit is, zal verkrijger C door een
beroep op artikel 3:24 BW beschermd kunnen worden (tegen A) als achteraf
blijkt dat B niet over de juridische eigendom beschikte140. Kortom wanneer de
niet-gerechtigde partij met bepaalde, voor de notaris voldoende overtuigende,
bewijsmiddelen komt ten aanzien van de vermeend bevoegde aanleg, dan wel
de vermoedelijke eigendom141, zullen diverse situaties zich kunnen voordoen
waarin de derdenbeschermingsbepalingen tegen de bevoegde aanlegger kunnen
gaan werken, indien deze partij nalaat zijn eigendom in de openbare registers
in te schrijven. Aangezien de termijn van artikel 78, derde lid Overgangswet
min of meer opgerekt wordt tot drie jaar na het moment dat het nieuwe over-
gangsrechtelijke artikel 155a in werking treedt, heeft de bevoegde aanlegger
ruim de tijd om zijn eigendom te laten inschrijven zonder dat hij last krijgt
van de derdenbeschermingsbepalingen die mogelijk tegen hem zouden kunnen
werken.

140Bij elektriciteits- en gasnetten dient de economische eigendom (sinds 1 januari 2008, zie
verder par. 6.1.4.3) overgedragen te worden aan de netbeheerder van het betreffende net.
Als deze netbeheerder een zekerheidshypotheek heeft gevestigd, dan is in de openbare
registers zichtbaar dat (in ieder geval) de economische eigendom van het betreffende net
bij een ander ligt. C heeft in deze situatie weliswaar de juridische eigendom verkregen
(althans C wordt beschermd op grond van artikel 3:24 BW), maar zal in de praktijk het
net niet of nauwelijks kunnen exploiteren.

141Door introductie van artikel 155a Overgangswet zal het aanleveren van bewijsmiddelen
door de niet-gerechtigde partij wellicht makkelijker zijn omdat ook degene die een net
voor zichzelf exploiteert, zich als eigenaar gedraagt, zie verder par. 3.4.3.
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3.4.1.2 Netten van vóór 1950

In artikel 78 Overgangswet wordt een knip aangebracht voor inschrijving van
al bestaande netten. In een nieuw vierde lid staat dat op het ontbreken van de
inschrijving van de vóór 1 januari 1950 plaatsgevonden hebbende aanleg van
een net dat op het moment van inwerking treden van artikel 5:20 tweede lid
BW nog niet is verwijderd, artikel 3:24 eerste lid BW niet van toepassing is.
Netten die zijn aangelegd voor 1 januari 1950 hoeven dus niet ingeschreven te
worden. Het mag of het kan echter wel. Voor overdracht van een net dat voor
1950 is aangelegd gelden dan de ‘normale’ vereisten die artikel 3:89 BW voor
overdracht van onroerende zaken stelt, aldus de toelichting. Overigens geldt
dat wanneer een net van voor 1950 in de loop der tijd uitgebreid of (deels)
vervangen is en deze aangebrachte of vervangen onderdelen geen zelfstandige
onderdelen zijn van het net, dat het oorspronkelijke (van vóór 1950 aangelegde)
net als hoofdzaak heeft te gelden. De aangebrachte of vervangen onderdelen
zijn dan als bestanddelen van de hoofdzaak te beschouwen en dus zal het gehele
net worden beschouwd als een net dat vóór 1950 is aangelegd. Zijn de nieuwe
onderdelen van het net zodanig van omvang of ieder voor zich als zelfstandige
zaken te beschouwen dat het oorspronkelijke net niet meer als hoofdzaak kan
gelden, dan zal sprake zijn van een (volledig) nieuw net dat (dus) ná 1950 is
aangelegd. Het ontbreken van een inschrijving van dit net zal er dan toe leiden
dat de leidingbeheerder zich eventueel niet meer op de derdenbeschermingsbe-
palingen kan beroepen142.

3.4.2 Artikel 155

Aan de Overgangswet NBW is een artikel 155 toegevoegd waarvan het eerste
lid bepaalt dat vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van het tweede lid van
artikel 5:20 BW, dit mede van toepassing is op een net dat voordien is aangelegd
dan wel op dat tijdstip wordt aangelegd. Dit is nodig omdat volgens artikel
69 aanhef en onder sub a Overgangswet NBW de enkele inwerkingtreding van
een nieuwe BW-bepaling niet tot gevolg heeft dat iemand een vermogensrecht
verliest dat hij onder het tevoren geldende recht had verkregen. De regel dat
niet de grondeigenaar maar de bevoegde aanlegger of diens rechtsopvolger de
eigenaar is van een ondergronds net geldt daarom dus ook voor alle netten die
al zijn aangelegd of ten tijde van de inwerkingtreding worden aangelegd143:

‘Voor gevallen waarin thans geen horizontale natrekking van een
transportnet door een kernperceel of moedererf aanwezig wordt ge-
acht dient, gelet op artikel 69, aanhef en onder a, Overgangswet,
uitdrukkelijk te worden bepaald dat aan artikel 5:20 lid 2 BW on-
middellijke werking toekomt. Dit is geschied in het voorgestelde
artikel 155 Overgangswet.’

142Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 20.
143Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 9.
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Tegen deze overgangsrechtelijke bepaling bestond enige weerstand. Dit arti-
kellid zou resulteren in een ernstige schending van iemands eigendomsrechten.
Immers bij onmiddellijke inwerkingtreding van artikel 5:20, tweede lid BW zou-
den grondeigenaren, die menen eigenaar te zijn van een net in hun grond op
basis van de verticale natrekking hun eigendom direct kunnen verliezen aan de
aanlegger van het net die op grond van de nieuwe regeling menen eigenaar te
zijn. Er zou dan sprake kunnen zijn van onteigening zonder dat vooraf een
schadeloosstelling is verzekerd en dat is in strijd met artikel 14 Grondwet en
artikel 1 van het (eerste Protocol) EVRM. Het antwoord van de minister hield
in dat dit nieuwe artikel 155 een einde zou maken aan de onzekerheid in het
huidige recht over de eigendom van netten. Volgens artikel 5:20, eerste lid sub
e BW zal bij een geschil hierover de rechter moeten beslissen of sprake is van
verticale, dan wel horizontale natrekking. In het verleden werd door de wetge-
ver144 doorgaans aangenomen dat de verticale natrekking zou gelden, maar dat
een ontwikkeling in de richting van de horizontale natrekking mogelijk was. In
de rechtspraak heeft die ontwikkeling zich doorgezet en is de eigendom van een
net op basis van de horizontale natrekking meermaals aangenomen145. De ka-
belarresten gaven vervolgens weer een iets andere draai aan de eigendomsvraag
met betrekking tot netten en dus meende de minister dat aan de bestaande
onzekerheid een einde gemaakt moest worden door in artikel 155 te bepalen
dat de nieuwe eigendomsregeling voor zowel nieuwe als reeds bestaande netten
geldt146:

‘Deze uitspraken nemen derhalve niet weg dat de uiteindelijke be-
slissing over blijft gelaten aan de rechter met alle bezwaren van de
daaraan inherente onzekerheid. Aan die bezwaren kan slechts een
einde worden gemaakt door de nieuwe regeling vanaf de inwerking-
treding daarvan zowel op reeds bestaande als op nog aan te leggen
netwerken te betrekken’.

Voor zover een grondeigenaar – gelet op de destijds geldende rechtspraak – er
vanuit kon gaan dat hij op basis van verticale natrekking eigenaar zou zijn, dan
zou, aldus de wetgever, hij zich daarvan in de praktijk niet bewust zijn geweest.
In die zin zou ook niet direct sprake kunnen zijn van ‘onteigening’ in de zin van
artikel 14 Grondwet, noch van ‘ontneming’ in de zin van artikel 1 eerste Protocol
EVRM. De overgangsrechtelijke regeling zou juist gezien moeten worden als
‘regulering’ van de eigendom in de zin van het eerste Protocol. Tevens stelde
de minister dat het een misverstand was om te denken dat grondeigenaren, die
thans geacht moeten worden door natrekking enkel juridisch eigenaar te zijn
van het deel van het net dat door hun perceel loopt, door de doorknip ook maar
enig vermogensnadeel zouden leiden. Zij hadden immers nooit een financiële
tegenprestatie geleverd voor de verkrijging van hun eigendom147.
144Parl. Gesch. Boek 5, p. 124–125.
145Bijv. Hof Arnhem, 16 juni 1987, NJ 1988, 1049 of Hof Den Bosch, 8 juli 1987, NJ 1988,

547.
146Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 21.
147Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 21.
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De leden Hessels, Van Dam en Aptroot namen geen genoegen met het antwoord
van de minister en dienden een amendement148 in dat inhield dat aan artikel
155 een tweede lid werd toegevoegd. In dit lid werd de werking van artikel 5:20,
tweede lid BW uitgesteld indien de partij op wiens kosten een net in zijn grond
is aangelegd en ten behoeve van wie het net wordt gebruikt, binnen twee jaar
na inwerkingtreding van de wetswijziging een eis heeft ingesteld tot vaststelling
van de eigendom van dat net en dit (= het indienen van de eis) heeft ingeschre-
ven in de openbare registers. In de toelichting op dit amendement werd gesteld
dat (mogelijke) onteigening van het net van de grondeigenaar voorkomen moet
worden voor zover sprake is van netten waarbij de grondeigenaar een concreet
belang heeft. Van een dergelijk concreet belang is sprake wanneer de aanleg is
gëınitieerd door de grondeigenaar, het net door hem wordt gebruikt en hij de
kosten voor dit net direct of indirect heeft betaald. Het uitstellen van de wer-
king van het tweede lid van artikel 5:20 BW bewerkstelligt dat de rechtspositie
van bij het net betrokken partijen (bijvoorbeeld grondeigenaar versus leiding-
beheerder) gelijk blijft ten aanzien van geschillen over de eigendom van een net.
Voorwaarde om voor de uitgestelde inwerkingtreding in aanmerking te komen
is dat binnen de termijn van twee jaar een zaak voor de rechter aanhangig is
gemaakt en tevens dat dit, omwille van de rechtszekerheid, wordt ingeschreven
in de openbare registers (conform artikel 38 Kw). Indien na genoemde periode
geen eis is ingesteld dan geldt de ‘normale’ regel van het eerste lid van artikel
155 Overgangswet NBW. In zijn brief aan de Tweede Kamer149 gaf de minis-
ter aan dat hij geen bezwaren had tegen dit amendement in die gevallen, dat
onduidelijk is of de horizontale dan wel de verticale natrekking prevaleert.

In bijlage A is als voorbeeld een casus opgenomen die ziet op de situatie zoals
neergelegd in artikel 155, tweede lid Overgangswet NBW. Overigens is niet veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen twee jaar na inwerkingtreding
van de nieuwe regeling een dagvaarding conform artikel 155, tweede lid Over-
gangswet NBW in te schrijven. In totaal zijn namelijk drie150 dagvaardingen
ingeschreven in de openbare registers. Het is afwachten of een van deze zaken
tot ‘waardevolle’ jurisprudentie zullen leiden.

3.4.3 Artikel 155a

Gelet op diverse bezwaren uit onder meer het notariaat en de kabelbedrijven is,
zoals door de minister ook is toegezegd, in overleg met partijen uit de praktijk
een (tweede) overgangsregeling151 voorgesteld met betrekking tot de eerste in-
schrijving van netten in de openbare registers. Deze nieuwe overgangsregeling
houdt in dat artikel 155a wordt toegevoegd aan de Overgangswet NBW152.

148Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 27.
149Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 28.
150Bron: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
151Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 2.
152Zie ook: Van Velten, 2009a, p. 807 e.v.
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3.4.3.1 Vermoedelijke eigenaar

Genoemd artikel regelt dat degene die zich op 1 februari 2007 (= ingangsdatum
nieuwe regeling) als eigenaar gedroeg153, bevoegd is de aanleg van een net in
te schrijven in de openbare registers. Dientengevolge zal deze (vermoedelijke)
eigenaar het net kunnen overdragen en bezwaren. De notaris zal moeten be-
oordelen of degene die de inschrijving verlangt, op genoemde datum zich als
eigenaar gedroeg. In de toelichting op de overgangsregeling is hiervoor ook
enige houvast gegeven en zijn voorbeelden genoemd van partijen die zich als
‘eigenaar’ kunnen voordoen154. Het laatste voorbeeld dat in de toelichting
wordt gegeven betreft ‘in beginsel degene die het net voor zichzelf exploiteert ’.
Aangezien dit voorbeeld van een vermoedelijke eigenaar ruimte open laat voor
allerlei interpretaties wordt over dit voorbeeld nader toegelicht dat155:

‘Aan de hand van bijvoorbeeld accountantsrapporten, jaarrekenin-
gen, contracten met afnemers zal de exploitant kunnen aantonen
dat hij het net voor zichzelf exploiteert. De KNB zal haar achter-
ban voorlichten aan de hand van een door de netwerkbedrijven te
geven toelichting, wanneer sprake is van exploitatie van het betref-
fende netwerk.’

De wetgever geeft voor deze categorie dus enige waarborgen zodat de notaris
zich kan overtuigen dat sprake is van een partij die zich ‘daadwerkelijk’ als
vermoedelijke eigenaar kan gedragen. Ondanks deze ‘extra waarborgen’ blijft
het risico bestaan dat er partijen zijn die zich voordoen als vermoedelijke ei-
genaar terwijl ze dit in wezen niet zijn. Volgens de wetgever kan misbruik van
bevoegdheid nooit geheel worden uitgesloten en dit moet worden overgelaten
aan de daarvoor in artikel 3:13 BW gegeven regels. Eventueel misbruik van
bevoegdheid zal volgens de wetgever echter weinig kans krijgen156:

‘Zeker na de hiervoor voorgestelde aanpassing van artikel 155a lid 3
is misbruik hier evenwel moeilijk denkbaar. De derde heeft immers

153In eerste instantie komt het ‘wat vreemd over’ dat de wetgever naast het begrip ‘bevoegde
aanlegger’ in de tweede overgangsregeling een nieuw begrip (voor dezelfde partij) introdu-
ceert, te weten ‘degene die zich als eigenaar gedroeg’. Je zou denken dat ‘degene die zich
als bevoegd aanlegger gedroeg’ meer voor de hand had gelegen. Vraag is echter of men
zich ‘als bevoegd aanlegger’ kan gedragen (het bewijs van bevoegde aanleg is immers in de
praktijk soms moeilijk te geven) en of dan ook eventuele rechtsopvolgers van die ‘bevoegde
aanlegger’ nog een beroep op de nieuwe overgangsregeling zouden kunnen doen.

154Zoals: a. een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in de zin
van de Tw die op 1 februari 2007 als zodanig bij de OPTA was geregistreerd; b. een
waterleidingbedrijf genoemd in de Regeling distributiegebieden waterleidingbedrijven, ten
aanzien van de netwerken gelegen in het distributiegebied waarin het bedrijf op 1 februari
2007 volgens deze Regeling zorg droeg voor de drinkwatervoorziening: c. degene die op
grond van artikel 10 Elektriciteitswet 1998 of artikel 2 Gaswet voor het beheer van dat
net een netbeheerder had aangewezen, welke aanwijzing op 1 februari 2007 nog van kracht
was.

155Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 3, p. 3.
156Kamerstukken II 2009/10, 31974, nr. 6, p. 9.
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in beginsel de mogelijkheid voor zijn rechten op te komen en in elk
geval recht op vergoeding van zijn schade.’

3.4.3.2 Publicatie inschrijving

Naast de inschrijving van de ‘gedraging als eigenaar’ in de openbare registers,
is vereist dat in de Staatscourant en één landelijk dagblad de inschrijving van
de eigendomspretentie gepubliceerd wordt (tweede lid). Reden hiervoor is dat
derden – die een (beter) recht menen te kunnen claimen – op deze wijze geat-
tendeerd worden op de inschrijving in de openbare registers. Indien een derde
meent dat hij een beter recht heeft dan degene die zich als eigenaar gedroeg,
dient hij dit kenbaar te maken binnen één jaar na publicatie157 van de inschrij-
ving van het net. Met ‘kenbaar maken’ van een beter recht wordt bedoeld dat
de derde voor het einde van de termijn van één jaar een dagvaarding conform
artikel 3:27 BW laat inschrijven in de openbare registers. De termijn van één
jaar is in dit verband een vervaltermijn en geen verjaringstermijn. Voor een
vervaltermijn is bewust gekozen in verband met de rechtszekerheid, aangezien
stuiting en verlenging van een vervaltermijn niet mogelijk zijn en geen notariële
verklaring nodig is om het verstrijken van de termijn vast te stellen158.

Na het verstrijken van de vervaltermijn zal de inschrijver van het net zich als
volledig rechthebbende mogen gedragen en mogen rechtsopvolgers afgaan op de
feiten zoals door de (inmiddels volwaardige) eigenaar zijn ingeschreven met be-
trekking tot het net. Een derde die dan toch een beter recht claimt kan evenwel,
als dit betere recht alsnog wordt aangetoond, een schadevergoeding claimen,
aldus het slot van het tweede lid van artikel 155a159. Het recht op schadever-
goeding zal overigens gewoon onderhevig zijn aan een verjaringstermijn van vijf
jaar conform artikel 3:310 BW.

Op basis van het zesde lid van artikel 155a kunnen de publicaties in de Staats-
courant en het landelijk dagblad worden ingeschreven in de openbare registers.
Een zodanige publicatie wordt geacht een feit te zijn dat de rechtstoestand van
het registergoed raakt en derhalve valt dit feit onder de reikwijdte van artikel
3:17 BW. De inschrijving van de publicaties zal plaatsvinden op de wijze zoals
weergegeven in het nieuwe vijfde lid van artikel 36 Kw160. In het vierde lid

157De termijn vangt aan één dag na publicatie van de laatste (van de twee) publicaties. Dus:
als de inschrijving in de openbare registers van de gepretendeerde eigendom op 1 april
plaatsvindt, gevolgd door de publicatie in de Staatscourant op 5 april en de publicatie in
het dagblad op 6 april, dan begint de (verval)termijn te lopen vanaf 7 april.

158Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 3, p. 4.
159Deze toevoeging aan genoemd artikel is opgenomen zodat tegemoet gekomen wordt aan

artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
160Dit vijfde lid luidt: ‘Ter inschrijving van de publicaties bedoeld in artikel 155a lid 2 van de

Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een authentiek afschrift van een door een
notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring aangeboden, inhoudende
op welke datum die publicaties zijn geschied en in welk landelijk dagblad de publicatie
heeft plaatsgevonden. Ter inschrijving van een exploot als bedoeld in artikel 155a, vijfde
lid, van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een door de deurwaarder of een
advocaat getekend afschrift daarvan aangeboden’.
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staat dat de publicaties ‘kunnen’ worden ingeschreven. De inschrijving van de
publicaties lijkt dus in beginsel geen vereiste te zijn voor de aanvang van de
vervaltermijn. Uit de toelichting161 volgt echter dat dit wel een verplichting
is. Enerzijds staat door inschrijving van de publicaties vast wanneer de ver-
valtermijn gaat lopen én wanneer de termijn eindigt. Anderzijds zou bij het
uitblijven van de inschrijving van de publicaties de derdenbeschermingsbepa-
lingen conform artikel 3:24 e.v. BW tegen de inschrijver van de gepretendeerde
eigendom van het net ingeroepen kunnen worden. In de nota naar aanleiding
van het verslag stelt de minister hierover162:

‘Opmerking verdient nog dat de notaris die voor de inschrijving
van het net zorg draagt, niet mag nalaten ook de hier bedoelde
publicaties in te schrijven. Dit is immers nodig om te vermijden
dat een derde zich op het standpunt kan stellen dat geen publicatie
heeft plaats gevonden en dat dus de termijn van het tweede lid niet
is gaan lopen.’

3.4.3.3 Overdracht net door vermoedelijke eigenaar?

In het oorspronkelijke derde lid van het nieuwe artikel 155a werd geregeld dat
degene die gedurende de termijn van één jaar door inschrijving van een rechts-
handeling onder bijzondere titel in de openbare registers een zakelijk recht
op het net verkrijgt, géén rechten van derden kunnen worden tegengeworpen.
Uitzondering hierop is de situatie dat de derde vóór de inschrijving van die
rechtshandeling en binnen de vervaltermijn van één jaar een dagvaarding heeft
ingeschreven of de verkrijger het recht van de derde kende. Dit lid is toege-
voegd omdat in de praktijk zou blijken dat vaak de termijn van één jaar niet kan
worden afgewacht voordat tot overdracht of bezwaring van het net wordt over-
gegaan, aldus de toelichting163. Dit lid frustreerde echter het recht dat in het
tweede lid aan de derde wordt gegeven, althans het kon de termijn van één jaar
waarbinnen de derde een dagvaarding in de openbare registers kan inschrijven
aanzienlijk verkorten. Stel dat de laatste publicatie van de twee publicaties op
1 april plaatsvindt en vervolgens de inschrijving van de rechtshandeling onder
bijzondere titel (bijvoorbeeld de overdracht van het net aan de rechtsopvolger
van de vermoedelijke eigenaar) op 1 mei, dan heeft een derde die een beter recht
wil claimen feitelijk maar één maand de tijd gehad om een dagvaarding in te
schrijven in plaats van het jaar dat in de overgangsregeling was gegeven. Zowel
door de Raad van State als in het verslag van de vaste commissie van Justi-

161Hoewel in het vierde lid staat dat de publicaties kunnen(cursivering: BJ) worden inge-
schreven, wordt in de toelichting de indruk gewekt dat inschrijving van de publicaties
verplicht is; zie bijv. op p. 3 (onderaan) : ‘De publicatie in de Nederlandse Staatscourant
en in een landelijk dagbladmoet (cursivering: BJ) blijken uit de openbare registers.’ Of op
p. 4 (sub 2): ‘Uit de registers zelf blijkt of de termijn ongebruikt is verstreken of niet, nu
de publicatie uit de openbare registers zelf blijkt (cursivering: BJ) op grond van de onder
artikel II van het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijziging van de Kadasterwet.’

162Kamerstukken II 2009/10, 31 974, nr. 6, p. 10.
163Kamerstukken II 2009/10, 31 974, nr. 3, p. 5 (sub 1).
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tie164 is aandacht gevraagd voor de positie van derden die na publicatie van
de inschrijving van de eigendom door de (voorlopige) eigenaar, geconfronteerd
kunnen worden met een verkorting van de vervaltermijn. Dientengevolge heeft
de wetgever door middel van een nota van wijziging165 het derde lid vervangen
door drie nieuwe leden. Na inschrijving door de (voorlopige) eigenaar, mag het
net gedurende drie maanden na de (laatste) publicatie van de inschrijving niet
overgedragen of bezwaard worden166. Een derde die een recht meent te kunnen
claimen ten opzichte van het net kan in die drie maanden wél zijn dagvaarding
laten inschrijven. Wanneer na het verstrijken van de drie maanden een partij
een zakelijk recht (door overdracht of bezwaring) verkrijgt dan kunnen geen
rechten van derden (meer) worden tegengeworpen (tenzij deze derde zijn claim
door middel van een dagvaarding al had ingeschreven). Volgens de wetgever
sluit deze wijziging aan bij het advies van de Raad van State167:

‘De wijziging leidt tot een meer evenwichtige afweging van de be-
langen van de verkrijger en van eventuele derden. De derden krij-
gen een redelijke termijn tussen de inschrijving van het net en de
overdracht of bezwaring daarvan om voor hun rechten op te ko-
men. Met het belang van de verkrijger wordt rekening gehouden,
doordat, indien de redelijke termijn is verstreken en geen derden
tot inschrijving van een dagvaarding of exploot zijn overgegaan, hij
zeker van zijn zaak kan zijn.’

Kortom: de nieuwe overgangsrechtelijke bepaling maakt het mogelijk dat de-
gene die zich op 1 februari 2007 gedroeg als eigenaar, het net kan inschrijven in
de openbare registers en dat net als eigenaar kan overdragen of bezwaren. Hoe-
wel deze overgangsrechtelijke bepaling is voorgesteld om de inschrijving van de
aanleg van een net te ‘vergemakkelijken’, is het de vraag of het voor de notaris
ook gemakkelijker wordt te beoordelen of een partij zich als ‘eigenaar’ heeft
gedragen. De nieuwe overgangsrechtelijke bepaling heeft tot gevolg dat de eis
van ‘bevoegde aanleg’ alleen nog gesteld wordt ten aanzien van netten die na
1 februari 2007 zijn of worden aangelegd. Voor netten van voor die datum is
deze eis niet meer geldend, althans niet noodzakelijk, omdat daarvoor de eis
‘zich gedragen als eigenaar’ in de plaats is gekomen. In de overgangsbepaling is
een regeling opgenomen die derden in staat stelt hun eventuele betere rechten
ten opzichte van het net veilig te stellen. De wetgever heeft, zoals blijkt uit de
regeling, de positie van de vermoedelijke eigenaar echter voorop gesteld. Dit
blijkt uit het feit dat, ondanks dat derden in beginsel één jaar de tijd krij-
gen om na publicatie een dagvaarding te doen inschrijven ten aanzien van een
gepretendeerd recht op het net, deze termijn aanzienlijk wordt ingekort ten
gunste van de vermoedelijke eigenaar. Drie maanden na eerste inschrijving kan
het net overdragen of bezwaard worden. De derde die nog niet in staat was
164Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 4, pag 2, resp. nr. 5, p. 3.
165Kamerstukken II 2009/10, 31 974, nr. 7.
166Uit artikel 3:83, eerste lid BW volgt dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten

overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.
167Kamerstukken II , 2009/10, 31 974, nr. 6, p. 8.
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om een dagvaarding in te stellen168, kan dan alleen nog een schadevergoeding
vorderen169.

3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe eigendomsregeling in
het BW. Aanleiding voor deze nieuwe regeling zijn de kabelarresten uit 2003
waarin de Hoge Raad oordeelde dat telecomnetten onroerende zaken zijn en dat
de eigendom van het net toekomt aan de aanlegger ervan. Ten aanzien van dit
laatste punt bleef – ook na de kabelarresten – nog enige onduidelijkheid bestaan
omdat het in de kabelarresten ging om een specifieke wettelijke uitzondering.
Een algemene regeling betreffende de eigendom van netten zou uitkomst moe-
ten bieden. Door middel van een nota van wijziging bij de aanpassing van
de Tw is de nieuwe eigendomsregeling in het BW gëıntroduceerd, met tevens
voorstellen voor aanpassing van bepalingen in de Kadasterwet en de Over-
gangswet NBW. Aan artikel 5:20 BW is een nieuw tweede lid toegevoegd (de
doorknipbepaling) waardoor de eigendom van een net wordt losgemaakt van de
grondeigendom. Deze regeling heeft diverse nieuwe begrippen gëıntroduceerd
zoals het begrip i) ‘net’ en ii) de ‘bevoegde aanlegger’. Met betrekking tot het
begrip net is geen algemene wettelijke definitie gegeven. De omvang van een
net wordt bepaald door de wettelijke omschrijving van een net in specifieke
(sectorale) regelgeving en bij het ontbreken van een dergelijke specifieke om-
schrijving, wordt de omvang bepaald door de verkeersopvattingen. Daarnaast
moet het net, met al zijn bestanddelen (meter- en verdeelkasten, mantelbui-
zen etc.) als één feitelijke en functionele eenheid worden aangemerkt. Voor
toepassing van de nieuwe eigendomsregeling moet het net worden beschouwd
als één zelfstandige onroerende zaak. Volgens artikel 5.17 Tw ziet de nieuwe
eigendomsregeling ook op lege mantelbuizen (beschermings- en ondersteunings-
werken). Mantelbuizen vormen echter pas een feitelijke en functionele eenheid
met het net wanneer de mantelbuizen zijn gevuld. Dit kan mogelijk problemen
geven wanneer de mantelbuis wordt gevuld door een ander dan de eigenaar van
de mantelbuis.

Ten aanzien van de bevoegde aanleg is weergegeven dat de aanlegger gerechtigd
moet zijn om een net aan te leggen in andermans grond. Deze toestemming tot
aanleg kan voortvloeien uit het privaatrecht (overeenkomst, kwalitatief recht)
of uit het publiekrecht (Tw of Bwp). Wanneer de bevoegdheid tot aanleg ach-
teraf vervalt, bijvoorbeeld door vernietiging van de overeenkomst, dan heeft
dit in beginsel geen invloed op de eigendom van het net. De rechter kan con-
form artikel 3:53, tweede lid BW aan de vernietiging geheel of gedeeltelijk haar
werking ontzeggen. Bij het achteraf vervallen van de bevoegdheid tot aanleg
zal in beginsel niet (direct) de verticale natrekking gaan gelden en de eigenaar

168De derde dient de publicatie(s) in dit geval direct op te merken in het dagblad of in de
Staatscourant, dan wel kort na publicatiedatum te lezen, anders blijft voor het instellen
van een vordering nog veel minder tijd over.

169Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 3, p. 5 (sub 2).
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van de grond ook eigenaar zijn van het net, maar zal eerst bekeken worden
of sprake is van toepassing van de horizontale natrekking. Overigens behoudt
de grondeigenaar wel de mogelijkheid om verwijdering van het onbevoegd in
zijn grond aangelegde net te vorderen (tenzij sprake zou zijn van misbruik van
bevoegdheid, artikel 3:13 BW). De onbevoegdheid van de aanlegger zal moge-
lijkerwijs ook kunnen worden geheeld door een beroep op verjaring. Door te
bewijzen dat de (on)bevoegde aanlegger door verjaring een opstalrecht heeft
verkregen, is wellicht mogelijk dat de aanlegger de eigendom van het net door
(verkrijgende) verjaring (van een opstalrecht) kan verkrijgen. De aanleg van
een net is middels wijziging van artikel 3:17 BW een inschrijfbaar feit geworden.
Inschrijving van (de aanleg van) een net kan ertoe leiden dat een (deel)net als
zelfstandige zaak wordt beschouwd en derhalve dat op een zelfstandig deelnet
een hypotheekrecht kan worden gevestigd, dan wel zelfstandig kan worden over-
gedragen. De (eerste) inschrijving van de aanleg van een net is niet verplicht.
Door de werking van de derdenbeschermingsbepalingen zal de eerste inschrij-
ving van netten worden gestimuleerd. Een bevoegde aanlegger die verzaakt om
de aanleg van zijn net tijdig in te schrijven kan hiervoor dus ‘gestraft’ worden
doordat de derdenbeschermingsbepalingen tegen hem kunnen gaan werken. In
artikel 78 Overgangswet NBW (vierde lid) is een knip aangebracht voor in-
schrijving van netten waarvan de aanleg heeft plaatsgevonden vóór 1950. Deze
oudere netten kunnen wel ingeschreven worden, maar bij het ontbreken van een
dergelijke inschrijving zal artikel 3:24, eerste lid BW niet gelden.

Als ‘sluitstuk’ op de invoering van de nieuwe eigendomsregeling zijn twee over-
gangsrechtelijke bepalingen ingevoerd. De eerste bepaling (artikel 155, tweede
lid Overgangswet NBW) is per 1 februari 2009 gedeeltelijk uitgewerkt. Deze
bepaling houdt in dat i) de nieuwe eigendomsregeling ook van toepassing is op
netten die voor inwerkingtreding van de nieuwe eigendomsbepaling zijn aan-
gelegd en ii) dat de werking van de eigendomsregeling werd uitgesteld indien
de partij, op wiens kosten een net in zijn (eigen) grond is aangelegd en ten
behoeve van wie het net wordt gebruikt, binnen twee jaar na inwerkingtreding
van de nieuwe regeling een eis heeft ingesteld tot vaststelling van de eigendom
van het net en dit heeft ingeschreven in de openbare registers. Dit ter voorko-
ming dat een partij die – op goede gronden – meende eigenaar te zijn van een
net, niet per direct zijn net zou kunnen kwijtraken aan de bevoegde aanlegger.
De tweede overgangsrechtelijke bepaling ziet op het bevoegdheidsvereiste. In
de praktijk blijkt het vrij lastig te zijn voor de beoogde eigenaar om bewijzen
aan te leveren waaruit genoegzaam blijkt dat hij of zijn rechtsvoorganger(s) het
net bevoegd hebben aangelegd. Registratie van de eigendom van netten bleef
dan ook uit. Om tegemoet te komen aan deze praktische bezwaren is in artikel
155a Overgangswet NBW een regeling voorgesteld op basis waarvan degene die
zich per 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg, de eigendom van een net op zijn
naam kan laten inschrijven in de openbare registers. In de Staatscourant en
één landelijk dagblad moet gepubliceerd worden dat de vermoedelijke eigenaar
de eigendom van het net heeft ingeschreven in de openbare registers. Derden
die claimen een beter recht te hebben, kunnen binnen één jaar na publicatie
een dagvaarding laten inschrijven om zo hun rechten veilig te stellen. De ver-
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moedelijke eigenaar heeft echter de mogelijkheid om het net drie maanden ná
publicatie van de (eerste) inschrijving over te dragen of te bezwaren. Een derde
die meent een beter recht te kunnen claimen ten aanzien van het net heeft dan
(enkel nog) recht op schadevergoeding.
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Hoofdstuk 4
Wie is eigenaar van het net (nét)
over de grens?

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is het Nederlandse recht betreffende de eigen-
dom en de onroerende status van netten beschreven. Netten liggen echter niet
per definitie alleen op Nederlands grondgebied en interessant is om te bezien
hoe in de ons omringende landen de eigendom van netten is geregeld. In dit
onderzoek zal dan ook een beschrijving van het Belgische en Duitse recht wor-
den gegeven. Naast genoemde rechtssystemen wordt tevens het Zwitserse recht
beschreven omdat dit rechtssysteem, net zoals het Nederlandse recht, een ex-
pliciete wettelijke regeling kent voor netten in andermans grond. Overigens
zullen bij de diverse rechtssystemen voornamelijk de regelingen met betrek-
king tot de eigendom en de onroerende status van netten worden beschreven,
evenals het recht op noodleiding (of: burenrecht). Daarom zal – evenals in de
vorige hoofdstukken – niet dieper ingegaan worden op de zeer diverse en uiteen-
lopende sectorale regelgeving betreffende nutsleidingen die in de verschillende
landen geldt.

4.2 Belgisch recht

4.2.1 Algemeen

4.2.1.1 Eigendom van de grond

Volgens artikel 552 van het Belgische Burgerlijk Wetboek (BBW) omvat de ei-
gendom van de grond de eigendom van hetgeen op, boven en onder de grond is.
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Naar eigen goeddunken mag de eigenaar van de grond planten en erop bouwen,
behoudens eventuele wettelijke uitzonderingen. Ook onder de grond mag de
grondeigenaar naar eigen goeddunken bouwen en graven en uit die opgravin-
gen alle voortbrengselen halen die deze kunnen opleveren, behoudens wettelijke
beperkingen zoals in de mijnbouwwetgeving zijn gegeven. Artikel 552 BBW is
een belangrijk artikel in de theorie van de natrekking. Het bepaalt dat de eigen-
dom van de grond in zich de eigendom bevat van hetgeen op, boven en onder
de grond is. Het artikel bevestigt dat de natrekking een wijze van eigendoms-
verkrijging is1. Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond
worden, conform artikel 553 BBW, vermoed door de eigenaar op zijn kosten
tot stand te zijn gebracht en hem toe te behoren, tenzij anders is bewezen. Het
hier genoemde wettelijke vermoeden is weerlegbaar. In artikel 553 BBW liggen
twee vermoedens2 besloten. Het eerste is dat alle gebouwen, beplantingen en
werken op of onder de grond van een erf worden vermoed door de eigenaar op
zijn kosten tot stand te zijn gebracht. Om dit te weerleggen moet een derde
aantonen dat hij op zijn kosten en met zijn materiaal heeft gebouwd3. Wanneer
deze derde daarin slaagt, dan ontstaat er een geschil tussen twee eigendoms-
rechten waarvoor artikel 555 BBW een oplossing biedt. Mogelijk is ook dat de
grondeigenaar met materialen van een derde gebouwd heeft. Indien dit laatste
wordt bewezen, dan kan in artikel 554 BBW een oplossing gezocht worden.
Het tweede vermoeden is dat vermoed wordt dat de gebouwen, beplantingen
en werken aan de eigenaar van de grond toebehoren. Een derde kan dit (ge-
deelte van het) vermoeden weerleggen door te bewijzen dat hij door verjaring
of op basis van een andere titel de eigendom van de gebouwen, beplantingen
of werken heeft verkregen. Dit wettelijke vermoeden is niet eenvoudig te weer-
leggen. Er kan niet volstaan worden met verklaringen van betrokken partijen
of feiten die een eenvoudig vermoeden zouden kunnen wettigen. Nodig is een
geschrift van de grondeigenaar4. Het volstaat dus ook niet dat de bouwheer op
zijn kosten en met zijn materialen gebouwd heeft. Hij zal het bewijs moeten
bijbrengen dat hij van de grondeigenaar het recht heeft om voor zijn rekening
te bouwen. Ten aanzien van de Belastingdienst kan dit bewijs alleen maar ge-
leverd worden door een authentieke of onderhandse akte. In andere gevallen
kan ook volstaan worden met het overleggen van een voorgeschreven verklaring
van de verkoper5. De artikelen 552 en 553 BBW doen slechts een vermoeden
ontstaan ten voordele van de grondeigenaar tot bewijs van het tegendeel. Dit
bewijs kan voortvloeien uit de vermeldingen van de koopakte van de grond6:

1Van Sinay, 1996, p. 323 e.v. Overigens bestaat een theoretische discussie over de functie
van de natrekking. Sommigen beschouwen de de natrekking als een wijze van eigendoms-
verkrijging , anderen als een attribuut van het eigendomsrecht (het regelen van een bepaald
eigendomsconflict), zie Sinay, p. 324.

2Derine, Van Neste en Vandenberghe, 1974, p. 1031 e.v. en ook Van Neste, 1990, p. 363 e.v.
3Dit betreft een feitenkwestie waardoor het tegenbewijs met alle middelen geleverd kan wor-
den, zie De Page en Dekkers, 1953, nr. 80.

4Conform Cass. 21 april 1866, Pas. 1866, I, 130.
5Conform Cass. 8 december 1870, Pas. 1871, I, 48.
6Conform Cass. 13 mei 1970, Arr.Cass. 1970, 854 en Cass. 7 juni 1974, Arr.Cass. 1974,
1107.
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‘luidens welke de eigendom van de grond gesplitst wordt van de
eigendom van de gebouwen en zodoende een recht van opstal wordt
voorbehouden aan de verkoper’.

Artikel 554 BBW houdt in dat wanneer de grondeigenaar een gebouw of werk
opricht met materialen van een ander, de grondeigenaar gehouden is tot ver-
goeding van de waarde van de materialen. De eigenaar van de materialen kan
in deze situatie geen recht uitoefenen om de materialen weer terug te nemen;
de natrekking wordt in dit geval toegepast en dus is de grondeigenaar – na
betaling van de waarde of na veroordeling tot een schadevergoeding – eigenaar
van het gebouw of werk.

Artikel 555 BBW ziet op de situatie dat beplantingen, gebouwen en werken tot
stand zijn gebracht door een derde met zijn eigen materialen, maar op de grond
van een ander. Hierdoor ontstaat wederom een conflict tussen eigendomsrech-
ten. Volgens de algemene leer kan de grondeigenaar de bebouwing toestaan en
de derde het gebouwde ongestoord laten gebruiken. Uiteindelijk zou de derde
op grond van verjaring de eigendom kunnen verkrijgen. Wanneer de grondei-
genaar de bebouwing niet toestaat, kan hij conform artikel 555 (1) BBW zijn
grond ‘revindiceren’ en vorderen dat al hetgeen de derde op zijn grond heeft
aangebracht, wordt verwijderd. De afbraak van het gebouwde, op kosten van
de derde, kan worden gevorderd wanneer de derde te kwader trouw is. Wordt
in rechte vastgesteld dat de derde echter te goeder trouw is7 (derde lid) dan
kan de grondeigenaar de wegruiming van het gebouwde door de derde niet meer
vorderen. De grondeigenaar moet dan de waarde van de materialen, inclusief
arbeidsloon vergoeden, dan wel een bedrag aan de derde betalen dat gelijk is
aan de door het erf verkregen meerwaarde. De grondeigenaar wordt in deze
situatie eigenaar van het gebouwde op grond van de regels van de natrekking
en dus niet op grond van een overeenkomst, noch hangt het af van de toestem-
ming van de derde8. Wanneer de derde te kwader trouw is én de grondeigenaar
besluit om het gebouwde niet weg te laten ruimen is de eigendomsverkrijging
bovendien niet afhankelijk van het al dan niet betalen van een schadeloosstel-
ling9. In de Belgische rechtsleer bestaat discussie over de reikwijdte van artikel
555 BBW en op welke personen dit artikel van toepassing is. De heersende leer
gaat er vanuit dat artikel 555 BBW in ieder geval van toepassing is op een derde
die geen enkel recht heeft ten aanzien van de grond waarop hij ging bouwen
of op een derde (bijvoorbeeld een vruchtgebruiker) in de situatie dat het ‘lot’
van het gebouwde niet uitdrukkelijk in een overeenkomst is geregeld. Genoemd
artikel geldt niet wanneer een bijzondere wet het conflict tussen de grondeige-
naar en de derde regelt10 of wanneer in een bepaalde overeenkomst tussen de
grondeigenaar en de derde een regeling ten aanzien van de wegruiming van het
gebouwde wordt bedongen, bijvoorbeeld in een huurovereenkomst.
7Bijv. in de situatie dat een koopovereenkomst, achteraf, gebreken vertoont. Op het moment
van bouwen was de derde te goeder trouw.

8Volgens Derine, Van Neste en Vandenberghe,1974, p. 1039.
9Van Neste, 1990, p. 371.
10Bijv. artikel 25 en 26 inzake pacht, Wet van 4 november 1969 of artikel 4 en 6 inzake
opstal, Wet van 10 januari 1824.
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4.2.1.2 Begrenzing eigendom

Het eigendomsrecht is zowel boven als onder de grond begrensd. Het eigen-
domsrecht is beperkt tot die hoogte die onontbeerlijk is voor het gebruik en
het uitbaten van de grond. De grondeigenaar kan zich niet verzetten tegen in-
mengingen in de ‘verticale kolom’ op een hoogte die hem niet deert, aangezien
dat buiten zijn eigendomssfeer valt. Voor wat betreft de ondergrond geldt dat
de eigendom zich slechts uitstrekt tot een diepte tot waar de grondeigenaar
de ondergrond op een nuttige manier kan gebruiken of uitbaten. Dat is bij-
voorbeeld doorgaans nog het geval op de diepte waarop nutsleidingen worden
aangebracht. Bijgevolg mogen die kabels en leidingen het eigendomsrecht van
de grondeigenaar niet doorkruisen. Indien zich kabels of leidingen in de onder-
grond bevinden, voorziet specifieke wetgeving in de mogelijkheid van verlegging
indien die kabels of leidingen bouwwerken van de grondeigenaar hinderen11.

4.2.2 Eigendom leidingen

4.2.2.1 Verzaking natrekking

Met betrekking tot (de eigendom van) leidingen geldt in beginsel het algemene
uitgangspunt en dat is dat door verticale natrekking de eigenaar van de grond
ook als eigenaar van de daarin gelegen leiding wordt beschouwd. De regeling
met betrekking tot de verticale natrekking is in het Belgische recht echter van
regelend recht12; partijen kunnen dus anders bepalen13. De grondeigenaar kan
‘afstand doen van de natrekking’. Dit houdt in dat hij met de derde contractueel
kan overeenkomen dat de eigendom van de leidingen wordt afgesplitst van de
eigendom van de grond. Door middel van een akte14 van afstand van natrekking
kan de grondeigenaar afstand van de eigendom (van het aangebrachte) doen
wanneer een derde gerechtigd is op zijn grond te bouwen of in zijn grond een
werk aanbrengt. Evenwel volgt uit de rechtspraak15 dat bij gebreke van een
geschrift met vaste datum, partijen nog kunnen bewijzen dat er een verzaking
aan het recht van natrekking heeft plaatsgevonden door de grondeigenaar ten
voordele van de bouwer. Er dienen voldoende bewijzen aanwezig te zijn die
aantonen dat partijen van het begin af aan de intentie hebben gehad om een
recht van opstal tot stand te brengen, zoals een bouwvergunning op naam van

11Sagaert, 2008.
12In het Belgische recht wordt dit ook wel ‘aanvullend recht’ genoemd.
13Sagaert, 2004, p. 1360.
14Dit dient een authentieke akte te zijn of een onderhandse akte met vaste dagtekening,
zie Van Sinay, 1996, p. 347. Het afstand doen van natrekking dient te berusten op een
ondubbelzinnige en zekere wilsuitdrukking van degene die afstand doet, aldus Devos en
Martens, 2004, p. 200. Deze akte dient ingeschreven te worden wil deze akte tegen derden
ingeroepen kunnen worden. Tussen partijen zullen echter ook zonder deze overschrijving
op het hypotheekkantoor de door de opstalhouder opgerichte gebouwen aan hem toebehoren,
aldus Rb. Hasselt 23 oktober 2000, T.B.B.R. 2001, 324.

15Rb. Brussel, 26 oktober 2001, TFR 2002, 421, m.n. J. van In.
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de bouwer, facturen op zijn naam e.d.16.

Er bestaat een discussie over de vraag of natrekking onmiddellijke werking heeft
en auteurs17 die aannemen dat natrekking onmiddellijke werking heeft, menen
dat de grondeigenaar alleen achteraf kan afzien van de natrekking18. In de
huidige rechtsleer wordt vrij algemeen aangenomen dat de effecten van natrek-
king niet onmiddellijk werken19. Dientengevolge zou tijdens de duur van het
eigendomsconflict de bouwer eigenaar blijven van de door hem opgerichte ge-
bouwen. Het afzien van de natrekking kan gelijkgesteld worden met het ‘recht
van gebruik’ in de zin van artikel 625 BBW, aldus Vermeir20. Sagaert stelt
dat het niet vereist is dat de overeenkomst (tot afstand van natrekking: BJ)
uitdrukkelijk bepaalt dat degene die leidingen aanlegt, ook een opstalrecht ver-
krijgt aangezien dit recht van opstal van rechtswege voortvloeit uit het recht
om op privégrond te mogen bouwen21. Volgens het Hof van Cassatie22 houdt
afstand van natrekking noodzakelijkerwijs het verlenen van een opstalrecht in.
Dientengevolge zal degene die een net of leiding in de grond van een ander aan-
legt, waarbij de grondeigenaar afstand van natrekking doet, eigenaar zijn van
de aangelegde leiding op basis van het opstalrecht23. Dit opstalrecht is in duur
beperkt tot 50 jaar24. De termijn van het opstalrecht kan vernieuwd worden
(artikel 4 Opstalwet). Deze vernieuwing dient plaats te vinden vóór het ver-
strijken van de termijn. Hernieuwing van de termijn kan een onbepaald aantal
keren plaatsvinden25. In het geval de overeenkomst tussen de grondeigenaar
en het nutsbedrijf niets bepaalt over het wegnemen van de leidingen, dan zijn
de bepalingen van de Opstalwet26 van toepassing.

4.2.2.2 Zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht

Een leidingbeheerder kan uitdrukkelijk het recht krijgen om te bouwen op an-
dermans grond. In dit geval wordt de natrekking uitgesteld tot na de beëindiging
van de contractuele relatie of duur. Er ontstaat dan een accessoir opstalrecht.

16Van Sinay, 1996 p. 347. Overigens kan het recht van opstal later worden vastgesteld door
middel van een notariële akte. Dit wordt ‘regularisatie’ genoemd.

17Derine, Van Neste en Vandenberghe, 1974, p. 1029, Dekkers-Dirix, Handboek, 2005, nr.
380, p. 152.

18In artikel 555 BW zou ook uitdrukkelijk geregeld zijn dat achteraf van de natrekking
afgezien kan worden (bijv. het recht van de grondeigenaar om het gebouwde te laten
verwijderen). De grondeigenaar is derhalve reeds eigenaar van het gebouwde (hij kan het
gebouwde ‘behouden’), maar heeft ook het recht het gebouwde te laten afbreken, aldus
Derine, Van Neste en Vandenberghe, 1974, p. 1029.

19Aldus Van Sinay, 1996, p. 342 en Vandenberghe, 2006, p. 148.
20Vermeir, 2009, p. 145.
21Sagaert, 2004, p. 1391.
22Cass. 19 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1230.
23Over de vraag of een opstalrecht op ondergrondse leidingen kan worden gevestigd, bestaan
uiteenlopende meningen. Voor een overzicht verwijs ik naar de bijdrage van Sagaert, 2007,
p. 21 e.v.

24Dit is vastgesteld in de Opstalwet van 1824 en bij afstand van natrekking vastgesteld in
Cass. 15 september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 60.

25Dekkers en Dirix, nr. 727, p. 288.
26Artikel 4 Opstalwet.
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In beginsel kunnen alle (privaatrechtelijke) zakelijke rechten (zoals erfpacht, op-
stal, erfdienstbaarheid en vruchtgebruik) én persoonlijke gebruiksrechten (zoals
huur), die tevens de bevoegdheid tot bouwen inhouden, tot gevolg hebben dat
de houder van het betreffende recht de eigendom behoudt van hetgeen hij bouwt
op andermans grond. Het opstalrecht is accessoir aan het zakelijke of persoon-
lijke recht en geldt voor de gehele duur van het zakelijke of persoonlijke recht.
In diverse sectorale wetten met betrekking tot nutsleidingen is bepaald dat de
grondeigenaar een bepaalde vergoeding krijgt voor de eigendomsbeperkingen
die hij door de aanleg (en beheer) van de leidingen ondervindt. Na beëindiging
van het zakelijke of persoonlijke recht vervalt de eigendom van het gebouwde
automatisch toe aan de grondeigenaar en ‘dooft’ het accessoire opstalrecht. De
grondeigenaar zal dan een vergoeding verschuldigd kunnen zijn aan de aan-
legger wanneer de leidingen een bepaalde meerwaarde hebben gegeven aan de
grond. Inschrijving van deze privaatrechtelijke overeenkomst(en) in de open-
bare registers, tenzij het een persoonlijk gebruiksrecht betreft, is noodzakelijk
in verband met de derdenwerking27.

4.2.2.3 Erfdienstbaarheid van openbaar nut

In het Belgische recht zijn de wettelijke regelingen op het gebied van nutsleidin-
gen divers en zeer gefragmenteerd28. Voor elk type nutsleiding geldt specifieke
wetgeving en waar deze blanco blijft, moet aansluiting worden gezocht bij het
algemene goederenrecht (m.n. natrekkingsregel en zakelijke rechten). Uit al
die regelgeving op het gebied van nutsleidingen is wel een gemeenschappelijke
noemer af te leiden en dat is dat voor nutsleidingen die worden aangebracht
in, op of boven de grond geldt dat de grondeigenaar moet gedogen dat in het
algemeen belang nutsleidingen worden aangelegd (en beheerd) op zijn terrein.
De nutsbedrijven hebben binnen strakke wettelijke voorwaarden een wettelijk
recht om nutsleidingen aan te leggen in andermans grond. De bezwaring van
de grond (of voornoemd wettelijk recht) wordt aangeduid als een wettelijke
erfdienstbaarheid van openbare nut of kortweg: openbare erfdienstbaarheid in
de zin van artikel 649 BBW (De erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd
zijn, beogen het algemeen of het gemeentelijk nut, of het nut van bijzondere per-
sonen) en 650 BBW (Die welke gevestigd zijn tot algemeen of tot gemeentelijk
nut, betreffen de voetpaden langs bevaarbare of vlotbare rivieren, het aanleggen
of herstellen van de wegen en andere openbare of gemeentelijke werken. Al-
les wat deze soort van erfdienstbaarheid betreft, wordt door bijzondere wetten
of verordeningen geregeld). Openbare erfdienstbaarheden kunnen zowel ten
laste van publieke als private gronden worden gevestigd in het kader van het
openbaar nut.

Deze openbare erfdienstbaarheden zijn volgens de heersende leer eigendomsbe-
perkingen op onroerende zaken29 die door of krachtens een wet in het algemeen
27Zie verder Vandenberghe en Viaene, 2006, p. 34 e.v. en Michiels, 2007, p. 213 e.v.
28Zie Sagaert, 2004 en Vermeir, 2009.
29Discussie bestaat of het bij aanleg van nutsleidingen gaat om een publiekrechtelijke ei-
gendomsbeperking (door middel van een openbare erfdienstbaarheid) of dat het gaat om
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belang worden opgelegd en waaruit een accessoir opstalrecht ontstaat. De aan-
legger van het net is op basis van dit accessoire opstalrecht eigenaar van de
leidingen. De duur van het accessoire opstalrecht is gekoppeld aan de duur
van de openbare erfdienstbaarheid. Volgens Sagaert30 heeft dit laatste een
eeuwigdurend karakter (tenzij het bevoegd gezag anders beslist), waardoor het
accessoire opstalrecht in beginsel ook eeuwigdurend is. Wanneer echter toch
een einde komt aan de openbare erfdienstbaarheid, dan is de netbeheerder in
beginsel verplicht de nutsleiding uit de grond te verwijderen31.

Uit de laatste zin van artikel 650 BBW volgt dat deze soort van erfdienst-
baarheden geregeld worden door bijzondere wetten (of verordeningen) hetgeen
tot gevolg heeft dat de wijze van tot stand komen en tenietgaan van deze erf-
dienstbaarheden wezenlijk anders is dan het ontstaan e.d. van privaatrechte-
lijke erfdienstbaarheden. Zo is bijvoorbeeld voor het ontstaan van de openbare
erfdienstbaarheid inschrijving in de openbare registers niet vereist. Ze gelden
evenwel ook voor rechtsopvolgers van de (openbare) grond en derhalve hebben
de openbare erfdienstbaarheden zakelijke werking. Het verschil tussen open-
bare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden bestaat ook
uit het feit dat het doel van genoemde erfdienstbaarheden verschillend is. Voor
de openbare dienstbaarheid is dit het algemeen nut of belang; voor privaatrech-
telijke erfdienstbaarheden is dit de ‘goede buurschap’ (vestiging ten voordele
van een ander naburig erf)32:

‘Terecht werd in twijfel getrokken of in dit geval van erfdienstbaar-
heden mag worden gesproken, vooral wanneer het heersend erf ont-
breekt. Niettemin blijft men, o.m. wegens de traditie, aan de be-
naming de voorkeur geven.’

Daarnaast volgen privaatrechtelijke erfdienstbaarheden het algemene recht van
het BBW, terwijl de openbare erfdienstbaarheden beheerst worden door het pu-
blieke (administratieve) recht. Openbare erfdienstbaarheden kunnen niet door
overeenkomst of verjaring tenietgaan. Ze gaan teniet door een uitdrukkelijke
beslissing van de bevoegde overheid of doordat het goed ten bate waarvan de

onteigening van de strook grond waarin de leiding gelegen is. Vooralsnog wordt uitgegaan
van een publiekrechtelijke eigendomsbeperking; zie verder hierover: Sagaert, 2007, p. 19
e.v. De (wettelijke) eigendomsbeperking is geen (gedeeltelijke) overdracht van het eigen-
domsrecht. Om dezelfde redenen zijn de wettelijke eigendomsbeperkingen geen onteigening,
omdat de eigendom niet wordt overgedragen, noch is sprake van eigendomsberoving in de
zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM. Het wordt beschouwd
als een regeling van het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen be-
lang. Zie Grondwettelijk Hof, nr. 63/69, 7 november 1996 en Vermeir, 2009, p. 115.

30Volgens Vermeir is dit onjuist omdat de openbare erfdienstbaarheid vervalt op het moment
dat de nutsmaatschappij niet langer netbeheerder is of zodra de wettelijke of decretale
regelgeving, die aan de basis ligt van die erfdienstbaarheid, wordt opgeheven. Zie: Vermeir,
2009, p. 135.

31Cass. 27 mei 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1185. Volgens Sagaert,2004, p. 1368 is verdedig-
baar dat ook hier de publieke grondeigenaar een vergoeding verschuldigd kan zijn aan de
netbeheerder. Hij ziet niet in waarom een verschil gemaakt zou moeten worden tussen de
overheid en particulieren op dit punt.

32Derine, Van Neste en Vandenberghe, 1974, p. 563.
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openbare erfdienstbaarheid gevestigd is, wordt onttrokken aan zijn (algemene)
bestemming33.

Kortom: met betrekking tot de eigendom van leidingen geldt dat de grond in
beginsel de leidingen natrekt en derhalve dat de grondeigenaar ook eigenaar is
van de leidingen. Indien de grondeigenaar afstand doet van natrekking, komt
de eigendom van de leiding bij de aanlegger te berusten op grond van een op-
stalrecht. In het Belgische recht kan de eigendom van leidingen ook geregeld
worden door dit uitdrukkelijk (contractueel) te bepalen waardoor een accessoir
opstalrecht ontstaat of doordat dit voortvloeit uit de diverse (publieke) regel-
geving op het gebied van nutsleidingen (erfdienstbaarheid van openbaar nut
met daaraan een accessoir opstalrecht). De netbeheerder heeft dan het recht
om een leiding in andermans grond aan te leggen en op basis van het daar-
uit voortvloeiende accessoire opstalrecht is de netbeheerder eigenaar34 van de
aangelegde leidingen in andermans grond.

4.2.2.4 Overdracht eigendom leidingen?

Een netbeheerder bezit voor een beperkte duur de eigendom van een leiding die
hij in andermans grond heeft aangelegd op basis van het accessoire opstalrecht.
De vraag rijst vervolgens of de netbeheerder ook de eigendom van die nutslei-
ding zou kunnen overdragen aan een derde? In de Belgische rechtsleer wordt
in beginsel ervan uit gegaan dat, op basis van artikel 4 van de Gaswet35, een
nutsleiding zelfstandig in eigendom is over te dragen. Het recht om een nutslei-
ding aan te leggen (in het algemeen belang) is echter niét overdraagbaar omdat
dit zou voortvloeien uit de accessoriteit van het opstalrecht (het opstalrecht
is immers verbonden/accessoir aan de openbare erfdienstbaarheid). Sagaert
meent dat dit een problematische stellingname is omdat het (eigendoms)recht
op reeds bestaande nutsleidingen óók gebaseerd is op het accessoire opstalrecht.
Bijgevolg zou volgens hem de eigendom van nutsleidingen ook niet afzonderlijk
overgedragen kunnen worden36.

4.2.2.5 Net in private of publieke grond

In het Belgische recht wordt een onderscheid gemaakt tussen het leggen van
netten in publieke en private gronden.

33Derine, Van Neste en Vandenberghe, 1974, p. 574.
34Voor ondergrondse telecomleidingen is dit wettelijk geregeld, zie artikel 97, par. 2 Wet
Overheidsbedrijven.

35Dit artikel houdt in: ‘de Koning bepaalt wat er met de vervoersvergunning gebeurt in
geval van overdracht van de vervoersinstallatie of in geval van controlewijziging, fusie of
splitsing van de houder [..].’

36Sagaert, 2004, p. 1373.
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Private grond

Om een net in private grond te leggen kunnen drie verschillende wegen be-
wandeld worden. De eerste manier is dat door middel van een verklaring van
openbaar nut een openbare erfdienstbaarheid wordt gevestigd37. Diverse sec-
torale regelgeving in België38 voorziet in een regeling om private gronden van
openbaar nut te verklaren. Dit is evenwel een beperkt instrument omdat het
alleen toegepast kan worden bij private gronden die niet bebouwd zijn en niet
omsloten zijn met een muur of omheining. Wanneer de grondeigenaar zijn grond
alsnog omheint, moeten aangebrachte nutsvoorzieningen worden verwijderd39.
Om dit laatste te voorkomen sluiten veel nutsbedrijven een overeenkomst met
de grondeigenaar om leidingen aan te leggen, ondanks dat deze mogelijkheid
dus al vervat is in een wettelijke bepaling. Volgens vaste rechtspraak kunnen
een openbare erfdienstbaarheid én een erfdienstbaarheid uit overeenkomst die
hetzelfde voorwerp hebben, gelijktijdig bestaan40. In het geval de erfdienst-
baarheid van openbaar nut komt te vervallen (omdat de grondeigenaar alsnog
zijn grond omheint) dan blijft in ieder geval de (privaatrechtelijke) erfdienst-
baarheid van kracht om de aangelegde leidingen in de grond van een ander te
mogen houden.

Wanneer een publiekrechtelijke regeling niet de mogelijkheid biedt om grond
tot openbaar nut te verklaren, is de tweede manier om een net in private grond
aan te leggen dat het nutsbedrijf een overeenkomst met de privégrondeigenaar
sluit. Het nutsbedrijf kan bijvoorbeeld de grond waaronder of waarboven de lei-
ding wordt aangelegd, aankopen41. Daarnaast kan de grondeigenaar de grond
verhuren aan het nutsbedrijf waarbij hij tevens toestemming krijgt tot bouwen
(op of onder de grond)of een erfpachtrecht42 vestigen voor aanleg, onderhoud en
gebruik van de grond. Hoewel de kwalificatie als privaatrechtelijke erfdienst-
baarheid (voor het hebben/houden van leidingen in andermans grond) meer
voor de hand zou liggen, wordt, volgens Sagaert43, zulks betwist omdat de
(elektriciteit) leiding niet echt een heersend erf heeft. Om de eigendom van de
leiding te regelen hoeft in de overeenkomst (van bijvoorbeeld huur of erfpacht)
niet uitdrukkelijk te worden opgenomen dat de aanlegger ook een opstalrecht
verkrijgt omdat dit (accessoire) opstalrecht al voortvloeit uit het recht om op
de private grond een leiding te mogen aanleggen (zie hiervoor par. 4.2.2.2).

37Niet in alle sectorale (nuts)regelingen is voorzien in een openbare erfdienstbaarheid (zoals
voor de drinkwater- of afvalwatervoorzieningen). Wanneer daarin niet voorzien is kan voor
aanleg van een net in private grond dus een verklaring van openbaar nut gevraagd worden
waardoor ‘alsnog’ een openbare erfdienstbaarheid ontstaat.

38Bijv. artikel 15 Elektriciteitswet (wet van 10 maart 1925) of artikel 10 Gaswet (wet van
12 april 1965).

39Zie voor een uitgebreide beschrijving, Sagaert, 2007, p. 5.
40Volgens Sagaert wordt dit de ‘Etrimo-doctrine’ genoemd, naar het gelijknamige arrest Cass.
6 oktober 1966, R.W 1966-67, 1993 en Cass. 13 december 2002, R.W. 2002-03, 1384.

41Sommige schrijvers menen dat het niet nodig is om de fysieke grond te kopen, maar dat het
ook mogelijk moet zijn om (alleen) de ruimte onder de grond aan te kopen. Zie Vermeir,
2009, p. 145 en de door hem genoemde schrijvers in noot 170.

42Op grond van de Erfpachtswet van 10 januari 1842.
43Sagaert, 2007, p. 7.

109



Wie is eigenaar van het net (nét) over de grens? Belgisch recht

Een laatste manier om in private grond een net te leggen, is dat er bepaalde
gevallen in de wet beschreven zijn die een titel verlenen voor gebruik van privé-
eigendom, zonder dat bijkomende voorwaarden worden gesteld (zoals de ver-
klaring van openbaar nut). Een voorbeeld van een zodanige wettelijke regeling
is de Elektriciteitswet van 1925.

Publiek domein

Zakelijke en persoonlijke rechten waarbij een accessoir opstalrecht ontstaat,
kunnen in beginsel alleen op private gronden worden gevestigd; op publieke
gronden kunnen deze (zakelijke en persoonlijke) rechten in de regel niet worden
gevestigd44. Hierop is door het Hof van Cassatie een uitzondering gemaakt45.
Op openbare gronden kan een (privaatrechtelijke) erfdienstbaarheid worden
gevestigd indien deze niet onverenigbaar is met de openbare bestemming; geen
beletsel vormt voor het openbare gebruik en geen afbreuk doet aan het recht
van het bestuur om het gebruik van de openbare grond te regelen46.

Onder publieke grond (of: domein) wordt verstaan ‘de gronden (of: goederen)
die zonder onderscheid tot gebruik van allen zijn bestemd of die door een uit-
drukkelijke wettekst in het openbaar domein zijn opgenomen47’. In de diverse
regelgeving op het gebied van nutsleidingen is een algemeen graafrecht (= open-
bare erfdienstbaarheid) geregeld48 dat inhoudt dat de beheerders van nutslei-
dingen een wettelijk gebruiksrecht hebben van het openbaar domein, mits de
aanleg van de leidingen in het algemeen belang is. Een aparte vergunning voor
aanleg van een net in openbare grond is derhalve niet vereist. Wanneer het
net is aangelegd, kan de overheid ook niet zomaar de verwijdering van het
aangelegde net vorderen. Bij aanleg van nutsleidingen in openbare gronden
blijft de netbeheerder eigenaar van de leidingen doordat een opstalrecht ont-
staat dat accessoir is aan de openbare erfdienstbaarheid, zolang dit opstalrecht
de bestemming en het gebruik van het openbaar domein niet in het gedrang
brengt. In openbare grond ligt dan een nutsleiding die daar is aangebracht in
het algemeen belang en beschouwd moet worden als een zelfstandig deel van
het openbare domein. Dientengevolge kan de nutsleiding niet onderworpen zijn
aan (verticale) natrekking en blijft deze eigendom van de (mogelijk: private)
netbeheerder.

44Cass. 18 maart 1926, Pas. 1926, I, 307.
45Cass. 11 september 1964, Pas. 1965, I, 29 en Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91,
84.

46In een arrest van 18 mei 2007 lijkt het Hof van Cassatie wederom een uitzondering te
maken voor wat betreft het vestigen van een opstalrecht op een publiek domein, mits de
bestemming van het publieke domein gerespecteerd wordt.

47Cass. 3 mei 1968, 1100, J.T. 1968, 454.
48Sagaert, 2004, p. 1377-1387.
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4.2.3 Roerend of onroerend?

Volgens artikel 517 BBW zijn goederen onroerend door hun aard (bijvoorbeeld
grond en gebouwen), of door hun bestemming (bijvoorbeeld dieren die de grond-
eigenaar aan de pachter levert en die aan het erf verbonden blijven), of door
het voorwerp waarop zij betrekking hebben (bijvoorbeeld het vruchtgebruik op
onroerende goederen). Volgens artikel 523 BBW zijn buizen die dienen voor de
waterleiding in een huis of op een ander erf, onroerend en maken deze deel uit
van het erf waaraan zij verbonden zijn. Voor andere buizen of leidingen is in
het BBW geen bepaling opgenomen en daarvoor geldt de leer van het ‘incorpo-
ratie vereiste’. Op grond van deze leer zijn goederen onroerend als ze duurzaam
en gewoonlijk met de grond verbonden zijn of erin vastzitten49. Nutsleidingen
liggen doorgaans samen in een leidinggoot of leidingstraat en deze kunnen niet
zonder breekwerk worden verwijderd en zullen, in ieder geval, als onroerend
worden bestempeld. Discussie kan bestaan of de leidingen in de leidinggoot
ook als onroerende zaken moeten worden beschouwd. Deze leidingen liggen
immers los in de leidinggoot. Volgens Sagaert moet hier het incorporatiecrite-
rium gesubjectiveerd worden; er kan namelijk niet aan getwijfeld worden dat
het de bedoeling is dat de leidingen duurzaam met de grond verbonden blijven.
Daarom zullen leidingen die los in de leidingstraat liggen als onroerend uit hun
aard50 moeten worden beschouwd51:

‘Het feit dat de verwijdering van bepaalde onderdelen van het lei-
dingnetwerk technisch mogelijk is, doet geen afbreuk aan het on-
roerend karakter van deze leidingen indien die verwijdering aan het
netwerk als zodanig zijn nut zou ontnemen. In de rechtsleer wordt
de notie van de ‘conceptuele ondeelbaarheid’ naar voren geschoven
om aan te duiden dat de noodzakelijke onderdelen van een onroe-
rend netwerk zelf ook onroerend blijven.’

In het Belgische recht bestaat geen (wettelijke) basis om de leer van de hori-
zontale natrekking op leidingen toe te passen52. De leidingen worden niet als
een bestanddeel beschouwd van de centrale of het gebouw waartoe of waar-
uit de leidingen lopen. Er wordt vanuit gegaan dat natrekking alleen door de
grond kan plaatsvinden omdat de grond steeds als hoofdzaak moet worden be-
schouwd. De regels uit het Belgische BW in verband met onroerende (verticale)
natrekking maken geen voorbehoud voor het geval dat de nagetrokken goede-
ren een onderdeel zouden vormen van een hoofdgebouw op andermans grond.
Volgens Sagaert53 staat dit in contrast met het Nederlandse recht waar artikel

49Cass. 15 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 60.
50Sagaert, 2007, p. 26.
51Sagaert, 2004, p. 1359.
52In Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I. 193 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het
gehele netwerk van buizen voor nutsleidingen moet worden beschouwd als onderdeel van
het gebouw van waaruit de verdeling geschiedt en daarmee onroerend is. Deze leer heeft
echter geen navolging gekregen.

53Sagaert, 2004, p. 1363.
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5:20, eerste lid sub e BW bepaald dat sprake is van onroerende (horizontale)
natrekking voor zover de gebouwen en werken geen bestanddeel zijn van een
anders onroerende zaak. Het onroerende karakter van de nutsleidingen moet
derhalve op zelfstandige wijze uit het incorporatievereiste worden beoordeeld,
hetgeen is vastgesteld in diverse rechtspraak54.

4.2.4 Recht van uitweg voor leidingen?

Leidingen kunnen zowel in andermans private als publieke grond worden aan-
gelegd. Tevens kan een grondeigenaar leidingen louter voor privédoeleinden in
zijn eigen grond aanleggen. Wanneer een perceel is ingesloten en geen directe
verbinding heeft met de openbare weg, kan op grond van artikel 682 (1) BBW
een recht van uitweg (over naburige percelen) worden gevorderd. Lange tijd
was in de Belgische rechtsleer onduidelijk of een recht van uitweg ook kon wor-
den gevorderd voor een ondergrondse leiding. Aanvankelijk werd op basis van
de letterlijke tekst van artikel 682 (1) BBW geoordeeld dat alleen sprake kon
zijn van een recht van uitweg over naburige percelen55 en dat een leiding onder
naburige percelen niet op genoemd artikel kon worden gebaseerd. Naderhand
kreeg de gedachte van de doelmatige exploitatie van ingesloten percelen de
overhand en wijzigde de rechtspraak ten aanzien van het recht van uitweg.

Inmiddels is het mogelijk56 dat op basis van artikel 682 (1) BBW een eigenaar
van een ingesloten erf kan vorderen dat leidingen onder de naburige percelen
worden aangelegd voor het normale gebruik van zijn eigendom en de bestem-
ming ervan. Vereist is wel dat de insluiting van het erf niet door eigen schuld
of nalatigheid van de grondeigenaar is ontstaan. Tevens werd geoordeeld dat
artikel 682 (1) BBW zodanig uitgelegd moet worden dat het mogelijk is om
enkel voor ondergrondse leidingen een recht van uitweg te verkrijgen, los van
enige uitweg op de bovengrond.

Wanneer een grondeigenaar een recht van uitweg heeft onder naburige perce-
len, dan kan hij niet door verjaring eigenaar worden van het tracé waarin de
(nood)leidingen in de naburige percelen zijn gelegen. Het recht van uitweg kan
alleen worden ingeroepen door grondeigenaren die ingesloten zijn en die een
aansluiting willen op de nutsvoorzieningen. Het is niet mogelijk dat een nuts-
bedrijf die moeilijkheden ondervindt bij de aanleg van een net, genoemd artikel
inroept57. Het recht van uitweg (van leidingen) wordt aangemerkt als een pri-
vate erfdienstbaarheid. Door het daaruit voortvloeiende accessoire opstalrecht
is de (ingesloten) grondeigenaar ook eigenaar van de (nood)leidingen.

54Luik 17 maart 1983, Rec.gen.enr.not. 1984, 23.095; Brussel 30 juni 1960, Rev.prat.not.
1961, 181; Gent 19 november 1959, Pas. 1961, II, 14.

55Brussel 10 november 1969, Pas. 1970, II, 33.
56Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 212.
57Vermeir, 2009, p. 150.
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4.3 Zwitsers recht

4.3.1 Algemeen

Het Zwitserse recht bevat, evenals het Nederlandse recht, bepalingen over de
omvang van de grondeigendom. In het eerste lid van artikel 667 ZGB is de om-
vang van de eigendom in verticale zin geregeld: ‘Das Eigentum an Grund und
Boden erstreckt sich nach oben und unten auf den Luftraum und das Erdreich,
soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse besteht.’ In het Zwitserse
recht (maar ook in het Duitse recht, zoals hierna blijkt) is de grondeigenaar
eigenaar van de ondergrond als ook van het luchtruim boven de grond. In het
Nederlandse recht is dit net even anders geregeld. De (Nederlandse) grondei-
genaar is wel eigenaar van de ondergrond (artikel 5:20, eerste lid BW), maar
heeft ten aanzien van het luchtruim boven de grond een recht van (exclusief)
gebruik (artikel 5:21 BW). In praktische zin maakt het echter niet uit of men
eigenaar is van het luchtruim boven de grond of dat men een exclusief gebruiks-
recht op die luchtkolom heeft. Zodra de eigenaar of exclusieve gebruiker geen
belang meer heeft om zich te verdedigen tegen een inbreuk door een ander in de
luchtkolom, zal de eigendom of het gebruiksrecht met betrekking tot de lucht-
kolom begrenst zijn. Het belang dat de (Zwitserse) grondeigenaar kan hebben,
kan zowel een positief (beheersdaden) als een negatief (niet dulden) belang
zijn. Volgens Zwitserse rechtspraak heeft een grondeigenaar met betrekking
tot het luchtruim58 nog een belang bij ca. 75-100 meter boven de grond, maar
geen belang meer bij 600 meter boven de grond. Met betrekking tot de onder-
grond59 heeft de eigenaar een belang zolang de eigenaar die ondergrond nog
kan beheersen (of: bedwingen)60. In tegenstelling tot het Nederlandse recht is
in artikel 668 ZGB ook iets geregeld ten aanzien van de horizontale omvang
van de eigendom:

1. Die Grenzen werden durch die Grundbuchplane und durch die Abgrenzun-
gen auf dem Grundstucke selbst angegeben;

2. Widersprechen sich die bestehenden Grundbuchplane und die Abgrenzun-
gen, so wird die Richtigkeit der Grundbuchplane vermutet.

In het tweede lid van artikel 667 ZGB is het ‘Akzessionsprinzip’ geregeld: Es
[das Eigentum an Grund und Boden] umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen
Schranken alle Bauten und Pflanzen sowie die Quellen. Volgens Zwitsers recht
worden gebouwen, planten en bronnen die zich op of in de grond bevinden
nagetrokken door de eigendom van de grond, behoudens wettelijke uitzonde-
ringen. Ten aanzien van gebouwen zijn als wettelijke uitzonderingen te noe-
men het Uberbaurecht (artikel 674 ZGB), het Baurecht (artikelen 675, 779 ff.

58BGE 123 II 494 f.
59BGE 119 Ia 397 ff., 132 III 353 ff.
60De grondeigenaar heeft bijv. belang bij een kelder, een ondergrondse parkeergarage, maar
inmiddels ook bij een boorgat voor aardwarmte.
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ZGB), het Durchleitungsrecht (artikel 676 ZGB) en de Fahrnisbauten (artikel
677 ZGB). Deze uitzonderingen zijn te omschrijven als zakelijke rechten die
gelijkenis vertonen met het Nederlandse opstalrecht en ook met het recht van
erfdienstbaarheid. Deze zakelijke rechten worden Dienstbarkeiten (artikel 730
e.v. ZGB) genoemd.

In beginsel ontstaat een Dienstbarkeit door een (geldige) wijze van verkrijging
(‘Erwerbsgrunde) in de vorm van een overeenkomst, een vonnis e.d., gevolgd
door inschrijving in het Grundbuch (grondregistratie of kadaster). Een Dienst-
barkeit kan zowel een Grunddienstbarkeit zijn als een Personaldienstbarkeit.
Wanneer een perceel van een ander belast wordt ten voordele van een ander
perceel, spreekt men van een Grunddienstbarkeit. Indien een perceel van een
ander belast wordt ten voordele van een bepaalde persoon, spreekt men van
een Personaldienstbarkeit61. Bij beide vormen geldt dat de eigenaar van het
belaste perceel iets moet dulden of nalaten. Met betrekking tot leidingen (in
de grond van een ander) kan zowel een Grunddienstbarkeit als een Personals-
dienstbarkeit worden gevestigd.

4.3.2 Artikel 676 ZGB

In het ZGB kan een Dienstbarkeit van leiding op twee manieren worden gere-
geld, te weten op grond van artikel 676 ZGB (Durchleitungsrecht) en op grond
van artikel 691 ZGB (Leitungsbaurecht).

In artikel 676 ZGB is de Durchleitungsdienstbarkeit geregeld:

1. Leitungen für Wasser, Gas, elektrische Kraft. u. Dgl , die sich außerhalb
des Grundstückes befinden dem sie dienen, werden wo es nicht anders
geordnet ist, als Zugehör des Werkes, von dem sie ausgehen, und als
Eigentum des Werkeigentümers betrachtet;

2. Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die dingliche
Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen durch die Er-
richtung einer Dienstbarkeit;

3. Die Dienstbarkeit entsteht, wenn die Leitung nicht äußerlich wahrnehm-
bar ist, mit der Eintragung in das Grundbuch und in den andern Fällen
mit der Erstellung der Leitung.

Dit artikel bepaalt dat nutsleidingen die in (andermans) percelen62 gelegen
zijn, niet worden nagetrokken door de grond of de percelen waarin ze gelegen
zijn. Deze leidingen worden als zogenaamde hulpzaak (Zugehör) beschouwd
61Personaldienstbarkeiten kunnen weer onderscheiden worden in a) Regulare Personaldienst-
barkeiten (de Dienstbarkeit is verknocht aan de gerechtigde persoon, bijv. het Wohnrecht,
vergelijkbaar met het recht van gebruik en bewoning, conform artikel 3:226 BW) en b)
Irregulare Personaldienstbarkeiten (de Dienstbarkeit is niet verknocht aan de gerechtigde
persoon; het recht is overdraagbaar of vererfbaar, bijv. het Bau- of Quellenrecht).

62Of: in percelen die niet ten dienste staan van die leidingen.
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van de onderneming of installatie63 waartoe ze behoren. Hulpzaken ex artikel
644 ZGB, zijn vergelijkbaar met onze hulpzaken (cf. artikel 3:254 BW) en
hebben als kenmerk dat ze zien op roerende zaken64 die voor een lange tijd ten
dienste staan van of een nauwe betrekking hebben met een andere (hoofd)zaak
(stoffelijk object), hetgeen ook voor derden kenbaar moet zijn. Deze constructie
lijkt op het eerste gezicht als een toepassing van het leerstuk van de horizontale
natrekking, maar dat is volgens Ploeger niet juist65:

‘De leidingen, het netwerk, staan inderdaad in een goederenrechte-
lijk verband met de ‘centrale’ e.d., maar niet als bestanddeel. Het
Zwitserse Zugehör is namelijk vergelijkbaar met onze hulpzaak, zo-
wel in zijn oude als nieuwe vorm (artikel 563 BW (oud) resp. artikel
3:254 BW). Er is sprake van een in beginsel zelfstandige zaak die
echter met een andere zaak, de hoofdzaak, in een zodanig nauwe
betrekking van exploratieve aard staat dat beide zaken onder het
zelfde ‘regime’ vallen.’

Gelet op de definitie van ‘Zugehör’ in artikel 644, tweede lid ZGB zou ver-
ondersteld kunnen worden dat de leidingen als roerende zaken moeten wor-
den beschouwd. Leidingen worden echter als bijzondere hulpzaken beschouwd
waarop artikel 644 ZGB niet (volledig) van toepassing is. Dit is enerzijds om-
dat leidingen als onroerende zaken worden beschouwd en anderzijds omdat het
hulpzaken zijn van een ‘Werk ’ (= een samenstel van zaken en rechten zoals een
onderneming) in plaats van een zaak/stoffelijk object66:

‘Dieses Zugehörverhältnis kann nur bestehen, wenn sowohl das Werk
als auch die Leitungen selbständige Rechtsobjekte sind. Nur unter
dieser Voraussetzung hat es einen Sinn, die technische und wirt-
schaftliche Funktion, welche die Leitungen für das Werk haben,
durch ihre Zugehörigkeit zum Werk auch rechtlich wirksam zu ma-
chen’.

Leidingen worden dan ook niet als een normale ‘Sachzugehör’, maar als een
bijzondere ‘Unternehmens (of Werk)zugehör’67 bestempeld zodat de leidingen
als onroerende hulpzaken worden aangemerkt waardoor ze samen en op de-
zelfde wijze met het ‘Werk’ (bijvoorbeeld de elektriciteitscentrale) vervreemd
of bezwaard kunnen worden.

63Het begrip ‘Werk’ wordt breed uitgelegd/toegepast en ziet onder meer ook op de bo-
vengrondse voorzieningen, zoals het verdeelstation, schakelkasten, zogenaamde handholes,
transformatiehuisjes en telefooncentrales.

64In beginsel kan een grondperceel geen hulpzaak zijn, maar in kantonaal recht wordt hierop
een uitzondering gemaakt in de zin dat een begraafplaats als hulpzaak van een kerk kan
worden beschouwd. Zie Meier-Hayoz, 1959, p. 218.

65Ploeger, 1997b, p. 310.
66Meier-Hayoz, 1977, p. 189.
67Haab e.a., 1977, p. 87 e.v. en Meier-Hayoz, 1959, p. 248.

115



Wie is eigenaar van het net (nét) over de grens? Zwitsers recht

De eigendom van de leidingen valt toe aan de eigenaar van het ‘Werk’. Het
Akzessionsprinzip (artikel 667 ZGB) werkt immers niet wanneer het de aanleg
van leidingen betreft overeenkomstig artikel 676 ZGB. De aanlegger blijft eige-
naar van de aangelegde leidingen. Voorwaarde is wel dat de eigenaar van de
leiding ook eigenaar is van het perceel waarop het ‘Werk’ (de onderneming of
de centrale) is gevestigd, dan wel een zelfstandig en zakelijk recht68 heeft op
het grondperceel van het ‘Werk’69. Is dit niet het geval, dan zal de normale
natrekkingsregeling in werking treden en is de eigenaar van de grond, eigenaar
van de leiding.

Conform het tweede lid van artikel 676 ZGB worden de vreemde percelen belast
met een (soort van) opstalrecht (van leiding) dat schriftelijk moet worden vast-
gelegd. In het schriftelijke stuk (onderhandse overeenkomst is mogelijk, maar
ook een notariële akte of vonnis) moet in ieder geval uitdrukkelijk worden op-
genomen dat een Dienstbarkeit wordt gevestigd als wel een beschrijving van
de belaste/dienende percelen, alsmede de heersende percelen of het heersende
‘Werk’70 (als het een Grunddienstbarkeit betreft), dan wel de gerechtigde per-
soon (als het een Personalsdienstbarkeit is). Tot slot dient in het schriftelijke
stuk de inhoud en de omvang van het gebruik van de Dienstbarkeit uitdruk-
kelijk omschreven te worden. Eventueel kan overeengekomen worden dat de
grondeigenaar een bepaalde vergoeding krijgt voor het dulden van de leiding
in zijn grond, dan wel een vergoeding voor eventuele schade door aanleg of
onderhoud van de leiding.

Indien de leiding bovengronds of zichtbaar is (aangelegd), ontstaat het recht
door aanleg van de leiding; inschrijving in het Grundbuch is in beginsel wel
mogelijk, maar niet noodzakelijk voor het ontstaan van het recht71. Wanneer de
leiding ondergronds (niet zichtbaar) wordt aangelegd, ontstaat de Dienstbarkeit
door inschrijving ervan in het Grundbuch.

4.3.3 Artikel 691 ZGB

Artikel 691 ZGB houdt het Leitungsbaurecht in en is een van de drie artikelen
op het gebied van de Notrechte, dat onderdeel uitmaakt van het Zwitserse
burenrecht. Naast de noodleiding, bestaat ook de noodweg en de noodbron.
In artikel 691 ZGB is bepaald:

1. Jeder Grundeigentümer ist gehalten die Durchleitung von Brunnen, Drai-
nierröhren, Gasröhren u. dgl. Sowie von elektrischen ober- oder unte-

68Bijv. op basis van het Quellenrecht (= zakelijk recht om (bron)water uit de grond te halen
en toe te eigenen) of Baurecht (= zakelijk recht om op of onder de grond van een ander
een bouwwerk in eigendom op te richten of in stand te houden).

69Hagmann, 2009.
70Het Durchleitungsrecht kan ook als Grunddienstbarkeit ten bate van het ‘Werk’ (de on-
derneming of installatie in plaats van het perceel waarop de onderneming is gesitueerd)
worden gevestigd, aldus Meier-Hayoz, 1977, p. 190.

71Bron: http://www.brunnenmeister.ch/fileadmin/Dokumente_Anlaesse/WBK09/Reg_02.
pdf.
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rirdischen Leitungen gegen vorgängigen vollen Ersatz des dadurch ver-
ursachten Schadens zu gestatten, insofern sich die Leitung ohne Inan-
spruchnahme seines Grundstückes gar nicht oder nur mit unverhältnismässigen
Kosten durchführen lässt ;

2. Dass Recht auf Durchleitung aus Nachbarrecht kann in den Fällen nicht
beansprucht werden, in denen das kantonale Recht oder das Bundesrecht
auf den Weg der Enteignung verweist ;

3. Solche Durchleitungen werden, wenn es der Berechtigte verlangt, auf Seine
Kosten in das Grundbuch eingetragen.

Genoemd artikel verplicht de grondeigenaar in (een) bijzondere noodsituatie(s)
én tegen vooraf toegezegde schadeloosstelling, leidingen op of onder zijn perce-
len te gedogen. De noodsituatie moet daaruit bestaan dat wanneer géén beroep
op de betreffende grond van de grondeigenaar gedaan wordt de (door)geleiding
van de leiding niet of alleen tegen buitenproportionele kosten kan plaatsvin-
den. De plicht om op basis van artikel 691 ZGB (door)geleiding van leidingen
te dulden betreft niet alleen de direct aangrenzende naburige percelen, maar
ook percelen die in een zekere omtrek rondom het leidingtraject liggen. Wat
die omtrek feitelijk is of wat de grootte daarvan is, hangt af van de omstandig-
heden van het geval. In ieder geval zullen leidingen van enkele kilometers niet
(meer) onder het bereik van artikel 691 ZGB vallen. Het recht van noodleiding
is immers onderdeel van het burenrecht en als dit recht wordt aangewend voor
kilometers lange leidingen wordt aan het karakter van het burenrecht geweld
gedaan. Dit recht van noodleiding zal daarom in de regel kleine(re) leidingen
betreffen, bijvoorbeeld een riolering in een bepaalde straat die noodzakelijker-
wijs ook gedeeltelijk door privégronden moet lopen. Het recht van noodleiding
ontstaat door een (Dienstbarkeit)overeenkomst of door een uitspraak daartoe
in een vonnis; inschrijving in het Grundbuch is niet vereist72. Wanneer de
gerechtigde tot de noodleiding dit echter verlangt, kan hij het recht van nood-
leiding (op eigen kosten) inschrijven. De eigendom van de noodleiding over
andermans grond zal in de regel, analoog aan het eerste lid van artikel 676
ZGB, toebehoren aan de gerechtigde tot de noodleiding.

Naast het recht van de grondeigenaar op volledige schadeloosstelling, kan hij
ook aanspraak maken op de rechten zoals verwoord in artikel 692 en 693 ZGB,
te weten het recht dat rekening wordt gehouden met zijn (eigendoms)belangen;
het recht om – wanneer dit gerechtvaardigd is – het gedeelte van de grond waar-
over een bovengrondse leiding loopt tegen volledige schadeloosstelling over te
dragen en het recht om verlegging van de noodleiding te verlangen op kosten
van de gerechtigde wanneer de omstandigheden veranderen. Wanneer tussen
de grondeigenaar en de gerechtigde tot de noodleiding een geschil bestaat over
bijvoorbeeld de hoogte van de schadeloosstelling dan is het recht van de be-
treffende deelstaat van toepassing. Indien wordt geoordeeld dat op grond van
artikel 691 ZGB geen recht op noodleiding bestaat – en partijen kunnen het in

72Tuor, 2002, p. 893.
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privaatrechtelijke zin ex artikel 676 ZGB ook niet eens worden over een Dur-
chleitungsdienstbarkeit, dan staat er geen weg meer open om een leiding in
andermans grond af te dwingen.

Het recht van noodleiding kan volgens het tweede lid van artikel 691 ZGB niet
worden ingeroepen wanneer wetgeving op deelstaat of staats niveau onteige-
ning van de grond voorschrijven. In die situatie wordt, in overeenstemming
met het Nederlandse recht, de staat of deelstaat eigenaar van het perceel of
een gedeelte van een perceel dat nodig is voor (door)geleiding van de leiding,
tegen volledige schadeloosstelling van de (voormalige) grondeigenaar. Wanneer
overigens aan alle voorwaarden voor onteigening, conform deelstaat of staats
niveau, wordt voldaan, is het nog wel mogelijk om op grond van artikel 676 ZGB
een Dienstbarkeitsvertrag (in privaatrechtelijke zin) overeen te komen. Dit kan
ook nog wanneer een beroep op het recht van noodleiding in een eerdere fase
al uitdrukkelijk is afgewezen73.

4.3.4 Rechtspraak

Een aardige casus betreffende de eigendom van een leiding in de Zwitserse
rechtspraak is de uitspraak van het Verwaltungsgerichts (Kanton St. Gallen)
van 19 september 200774. In deze zaak ging het om de vraag of de gemeente
van private grondeigenaren kan vorderen dat zij voor eigen rekening een deel
van een afwateringsleiding zouden saneren en vervangen. De situatie zag er als
volgt uit:

P
erceel 702 (Tannenw

e
g)

Straat W

Straat R

174

699

700

213 701

Figuur 4.1: Situatietekening afwateringssysteem Tannenweg

Aan de Tannenweg – dat een verbindingsweg is tussen hoofdstraatW en R – zijn
vijf percelen (nrs. 174, 699, 700, 701 en 213) gelegen die een (huis)aansluiting
73Hagmann, 2009.
74Vindplaats: http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/
verwaltungsgericht.
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hebben op de afwateringsleiding die volledig onder de Tannenweg loopt, zie
voor een situatieschets figuur 4.1. De afwateringsleiding komt uit op de hoofd-
leiding in straat W. De gemeente is sinds 1997 eigenaar van het perceel (nr. 702)
waarop de Tannenweg is gelegen. Daarvoor was het perceel in private handen
en in die tijd is de afwateringsleiding, ten behoeve van de aan die weg gelegen
percelen, aangelegd. De hoofdleiding (in straat W) diende hoognodig vervan-
gen te worden, evenals de afwateringsleiding die daarop uit komt. De gemeente
stelde zich op het standpunt dat de private grondeigenaren aan de Tannenweg
verplicht waren om de afwateringsleiding te saneren en te vervangen omdat de
eigenaren als enige profijt hadden van de betreffende afwateringsleiding. Tevens
moest deze leiding als een privaat gedeelte van het afwateringssysteem worden
beschouwd waarvoor de gemeente geen verantwoordelijkheid droeg. Gelet op
de hoge kosten die gemoeid waren met sanering, hebben de grondeigenaren
bezwaar gemaakt tegen de verplichte sanering van de afwateringsleiding. Het
Verwaltungsgericht oordeelde dat op basis van artikel 676 ZGB geen Dienst-
barkeit was overeengekomen omdat een schriftelijk stuk waaruit dit zou blijken,
ontbrak. De afwateringsleiding onder de Tannenweg kon niet als een hulpzaak
worden beschouwd en dus werd deze ook niet door een (private) hoofdzaak
nagetrokken. Eveneens kon geen beroep op artikel 691 ZGB gedaan worden
omdat ook daarvoor een schriftelijke basis ontbrak. Het Verwaltungsgericht
oordeelde op grond van de normale natrekkingsregel dan ook dat de gemeente
als grondeigenaar eveneens als eigenaar van de afwateringsleiding moest wor-
den beschouwd. Volgens het Verwaltungsgericht was door beantwoording van
de eigendomsvraag nog niet de vraag beantwoord wie verantwoordelijk was
voor de sanering van de leiding. Op grond van de wetgeving van het betref-
fende kanton moest worden onderzocht wat de begrenzing was van de private
en publieke (gebruiks)delen van een afwateringssysteem. Een private partij kan
namelijk niet verantwoordelijk gehouden worden voor (sanering van) publieke
delen van een afwateringssysteem. De uitkomst van de analyse was dat de (kan-
ton)wetgeving voorschrijft dat een aansluiting van een perceel op een openbaar
afwateringssysteem in de regel alleen kan plaatsvinden door een aansluiting
die géén gebruik maakt van een ander perceel. Ten aanzien van bovenstaande
situatie betekent dit dat de afwateringsleiding onder de Tannenweg75 een pu-
bliek gedeelte van het afwateringssysteem is en derhalve dat op basis hiervan de
gemeente gehouden is tot sanering van dit gedeelte van het afwateringssysteem.

75De huisaansluitingen van de leiding liepen in casu van het private perceel direct naar de
Tannenweg (publiek eigendom), zonder dat nog eerst een (ander) privaat perceel werd
doorkruist. Derhalve werden deze huisaansluitingen als publieke delen aangemerkt zodat
de gemeente verantwoordelijk is voor sanering.
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4.4 Duits recht

4.4.1 Algemeen

4.4.1.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

In het Duitse recht is in artikel 905 BGB de begrenzing van de grondeigendom
geregeld. Genoemd artikel regelt dat de eigenaar van de grond ook rechtheb-
bende is op de ruimte boven en onder het aardoppervlak: ‘Das Recht des Ei-
gentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche
und auf den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch
Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen
werden, dass er an der Ausschließung kein Interesse hat ’.

De grondeigenaar kan het gebruik van de lucht boven of de grond onder zijn
perceel (door een ander) niet verbieden zolang hij geen belang (meer) heeft bij
dit verbod. Daarnaast moet de grondeigenaar op grond van artikel 906 BGB,
eventuele gassen, dampen, rook, geluiden, trillingen etc. die afkomstig zijn van
een ander erf, dulden zolang het gebruik van zijn grond daardoor niet wezen-
lijk wordt verstoord. In het derde lid van dit artikel is uitdrukkelijk bepaald
dat een (door)geleiding van een bijzondere (pijp)leiding niet getolereerd hoeft
te worden. In artikel 94, eerste lid BGB is geregeld wat tot de grondeigen-
dom behoort, te weten: ‘Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks
gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere
Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden
zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem
Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks’.

Zaken die een hechte (of: langdurige) verbinding hebben met de grond wor-
den als ‘wezenlijke bestanddelen’ (wesentliche Bestandteile) van de grond be-
schouwd en in ieder geval worden gebouwen tot de grondeigendom gerekend76.
In dit artikellid is het superficies solo cedit beginsel geregeld; het gebouw deelt
hetzelfde zakenrechtelijke lot als dat van de grond. Wat een ‘wezenlijk be-
standdeel’ is wordt in beginsel beoordeeld aan de hand van artikel 93 BGB.
Een bestanddeel dat niet van de hoofdzaak gescheiden kan worden zonder dat
een van de twee zaken wordt beschadigd, dan wel de aard van het bestanddeel
of de hoofdzaak wezenlijk wordt veranderd, is een ‘wezenlijk bestanddeel’. In
beginsel worden ook Versorgungsleitungen (leidingen voor nutsvoorzieningen)
als ‘wezenlijk bestanddeel’ van de grond beschouwd. Conform artikel 946 BGB
geldt dan dat de eigendom van de grond ook de eigendom van de leiding om-
vat: ‘Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden,
dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das
Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache’.

Zaken die echter tot doel hebben om tijdelijk met de grond verbonden te zijn,

76Zo ook kunnen zakenlijke rechten die met de eigendom van de grond verbonden zijn als
bestanddelen van de grond beschouwd worden, zie artikel 96 BGB: Rechte, die mit dem
Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks.
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worden niet als bestanddeel van de grond beschouwd. Dit geldt ook voor
gebouwen of werken die op basis van een zakelijk recht77 met de grond van
een ander verbonden zijn. Dit volgt uit artikel 95, eerste lid BGB dat ziet
op de ‘Scheinbestandteile’: ‘Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören
solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund
und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen
Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem
Berechtigten mit dem Grundstück verbunden worden ist ’. Er is sprake van een
tijdelijk doel wanneer het vooruitzicht van een toekomstige scheiding tussen de
zaak en de grond naar buiten toe (of: voor derden) kenbaar is of door partijen
overeengekomen is78.

Zaken die als ‘schijnbestanddeel’ met de grond van een ander verbonden zijn,
blijven – ook als ze dus feitelijk ‘stevig verbonden’ zijn of (onroerend) lijken (zo-
als gebouwen) – in juridische zin roerende zaken. Uit de Duitse rechtspraak79

volgt dat leidingen die in andermans grond zijn of worden aangelegd gezien
worden als zaken die tot doel hebben om tijdelijk in die grond van een an-
der te zullen liggen80, conform artikel 95, eerste lid, eerste volzin BGB. Maar
ook als op grond van een zakelijk recht een leiding in de grond van een an-
der ligt (conform artikel 95, eerste lid, tweede volzin BGB) wordt de leiding
beschouwd als een ‘schijnbestanddeel’. De grond trekt de leiding niet na en
dus is de grondeigenaar in beginsel ook geen eigenaar van de (in juridische zin:
roerende) leiding.

De leidingen in andermans grond worden conform artikel 97, eerste lid BGB
gekwalificeerd als een ‘Zubehör’ (hulpzaak): ‘Zubehör sind bewegliche Sachen,
die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung
entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör,
wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird ’. Hulpzaken zijn (enkel)
roerende zaken die – zonder dat ze bestanddeel kunnen zijn van de hoofdzaak
– bestemd zijn om het bedrijfsmatige doel van de hoofdzaak (bijvoorbeeld
de onderneming) te dienen. De hulp- en hoofdzaak moeten in een bepaalde
‘ruimtelijke’ samenhang met elkaar ‘verbonden’ zijn. Dat wil niet zeggen dat
de hulpzaak fysiek met de hoofdzaak verbonden moet zijn. In tegendeel. Vaak
wordt bij fysieke verbondenheid aangenomen dat het om een bestanddeel en
niet om een hulpzaak gaat81. De (fysieke) afstand tussen hulp- en hoofdzaak
mag zelfs een vrij ruime afstand zijn, zoals bij leidingen het geval is. Leidingen
kunnen (en: zullen doorgaans) vele tientallen kilometers verwijderd liggen van
de onderneming of installatie waarmee zij, als hulpzaak, verbonden zijn. In het
BGB zijn enige bijzondere regels gegeven die zien op de figuur van de Duitse
77‘Nach herrschender Auffassung kommen als Rechte in Sinne des par. 95 Abs.1 S.2 BGB
nach Wortlaut und Entstehungsgeschichte nur dingliche Rechte in Betracht ’, aldus Mahne,
2009, p. 61.

78Mahne, 2009, p. 54.
79BGH, uitspraak van 11 juli 1962, BGHZ 37, 353.
80Tot deze conclusie komt men wanneer leidingen in andermans grond niet op basis van een
zakelijk recht in die grond liggen (conform artikel 95, eerste lid, tweede volzin BGB).

81Jickeli en Stieper, 2004, p. 125.
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hulpzaak. Artikel 926, eerste lid BGB regelt bijvoorbeeld82 dat wanneer de
verkoper en koper overeengekomen zijn dat de koop van een perceel ook ziet op
de daarbij behorende hulpzaak, de koper door verkrijging van de eigendom van
het perceel ook de eigendom van de hulpzaak verkrijgt, voor zover de hulpzaak
aan de verkoper toebehoort. Bestaat over dit laatste enige twijfel, dan wordt
aangenomen dat de vervreemding van het perceel ook op de hulpzaak ziet.

Een hulpzaak is te kwalificeren als een zelfstandige zaak en in het algemeen zijn
de bepalingen over roerende zaken uit het BGB ook van toepassing op hulpza-
ken. Gelet op deze ‘zelfstandige’ positie delen deze hulpzaken in beginsel niet
(dwingend) hetzelfde zakenrechtelijke lot als dat van de hoofdzaak waarmee ze
een samenhang hebben of een eenheid vormen. Een hulpzaak kan bijvoorbeeld
afzonderlijk van de hoofdzaak met een zakelijk recht belast zijn. Toch wordt
in de rechtspraktijk er dikwijls van uitgegaan dat door de bedrijfsmatige sa-
menhang tussen hulp- en hoofdzaak, deze zakenrechtelijk als één geheel kunnen
worden beschouwd of althans vermoed worden één geheel te zijn83. Ten aanzien
van de eigendom van leidingen – die als hulpzaak worden gekwalificeerd – in
andermans grond, kan gesteld worden dat deze in ieder geval niet toebehoren
aan de grondeigenaar, maar dat veelal de eigenaar van de onderneming of de
installatie waarmee de leidingen een (bedrijfsmatige) samenhang hebben, als
eigenaar van de leidingen wordt beschouwd. Het is rechtens echter mogelijk dat
de leidingen aan een ander dan de eigenaar van de onderneming of installatie
toebehoren.

Kortom, leidingen die in andermans grond liggen zijn géén bestanddeel van
die grond; zij blijven in juridische zin zelfstandige (roerende) zaken die als
hulpzaken worden beschouwd van de grond waarop de gas- water- of elektrici-
teitsinstallatie staat. De eigenaar van het perceel waarop genoemde installatie
staat, is veelal de eigenaar van de leidingen. Volgens het Bundesgerichthof
wordt met deze uitleg84 van de artikelen 95, jo. 97 en 94 BGB voorkomen dat
‘kein einheitliches Eigentum bestünde; die Leitungen gehörten dann vielmehr,
streckenweise unterteilt einer Vielzahl von Personen’. Ploeger stelt hierover
dat85:

‘hoe vanzelfsprekend dit resultaat ook uit het wettelijk systeem
voortvloeit, deze ‘uitweg’ weinig anders is dan een pragmatische
oplossing voor de praktische problemen die de superficies-regel met
name voor leidingnetten met zich meebrengt.’

In par. 4.4.2.1 wordt nog verder ingegaan op de rechtspraak betreffende de
eigendom van leidingen. De leidingen in andermans grond liggen overigens
vaak op basis van gedoogplichten of gebruiksrechten die geregeld zijn in diverse
82Zie ook de artikelen 311c, 1031, 1062 en 1096 BGB.
83Säcker en Rixecker, 2006, p. 1188.
84Deze leer wordt door Mahne de zogenaamde ‘Krakenrechtsprechung’ genoemd: ‘Diese
Rechtsprechung beruht auf der Annahme dass jedes Krafwerk seine Leitungen wie ,Kra-
kenarme’ zu den Abnehmern ausstreckt ’. Zie Mahne, 2009, p. 26.

85Ploeger, 1997b, p. 309 e.v.
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sectorale regelgeving86 of op basis van een zakelijk recht ( Grunddienstbarkeit
conform artikel 1018 BGB of beschränkte persönliche Dienstbarkeit conform
artikel 1090 BGB)87.

4.4.1.2 Burenrecht: noodleidingen

In het BGB is in artikel 917 e.v. een bepaling opgenomen inzake het recht
van noodweg. Deze bepaling houdt globaal in dat wanneer een perceel geen
verbinding heeft met de openbare weg, wat voor een deugdelijk gebruik van
dat perceel noodzakelijk is, de eigenaar van dat perceel van de eigenaar van
het (dienende) buurperceel kan vorderen dat een noodweg over het buurperceel
geduld moet worden. Het tracé van de noodweg en de omvang van het gebruik
kan zo nodig door een rechterlijke beslissing worden bepaald. Volgens vaste
rechtspraak88 biedt artikel 917 BGB ook de basis om een noodleiding op een
buurperceel te vorderen, dan wel om een reeds aanwezige noodleiding op het
dienende perceel mede te (gaan) gebruiken89. Op deelstaatniveau is het mo-
gelijk dat wat betreft het burenrecht aanvullende of zelfstandige regels worden
gesteld die betrekking hebben op bijvoorbeeld het recht van noodleiding. In
de deelstaat Baden-Württemberg geldt bijvoorbeeld het Nachbarrechtsgesetz
(NRG). In deze laatste wet is artikel 7e volledig gewijd aan noodleidingen. Op
basis van genoemd artikel dient een eigenaar van het dienende perceel de aan-
wezigheid van een nuts- of afwateringsleiding in zijn grond te dulden of toe te
staan wanneer een dergelijke leiding niet zonder gebruik van het dienende per-
ceel kan worden aangelegd. Naast aansluiting dient de eigenaar van het perceel
ook het onderhoud en andere gebruikshandelingen met betrekking tot de nood-
leiding te dulden. Bebouwde delen of delen van het perceel die bestemd zijn
om bebouwd te worden, mogen niet voor een noodleiding worden aangewend.
Wanneer in het dienende perceel al nuts- of afwateringsleidingen aanwezig zijn,
kan de grondeigenaar tegen vergoeding van de kosten een aansluiting op een
dergelijk bestaande leiding afdwingen in het geval dit technisch mogelijk en
doelmatig is. Tegen eventuele onaanvaardbare benadelingen die na aanleg van
de noodleiding optreden (ten nadele van het dienende perceel), moeten door de
eigenaar van het heersende perceel maatregelen worden getroffen ter opheffing
van die benadelingen. De eigenaar van het heersende perceel moet de kosten
hiervoor dragen en de eigenaar van het dienende perceel eventueel ook compen-
seren als er andere schade door het gebruik of de aanwezigheid van de noodlei-
ding ontstaat. In het geval de eigenaar van het dienende perceel is aangesloten
86Zie bijv. artikel 76 Telekommunikationsgesetz, wet van 22 juni 2004.
87Ook op basis van een Reallast kan geregeld worden dat een warmte-, water- en energie-
voorziening ten behoeve van een bepaald perceel wordt aangebracht. Een Reallast ‘ist
die Belastung eines Grundstücks in der Weise, dass an den, zu dessen Gunsten die Be-
lastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen - z. B. Lieferung von Lebensmitteln, Pflege
bei Krankheit, Wohnrecht, Geldrente - aus dem Grundstück zu entrichten sind ’, of wel
een zakelijk recht op een onroerende zaak met wederkerige verplichtingen die ook voor
nutsvoorzieningen kan worden gevestigd.

88BGHZ 79, 307, 308 f.; BGH 22 juni 1990, V ZR 59/ 89, NJW 1991, 176 f.; BGH 31 januari
2003, V ZR 143/ 02, NJW 2003, 1392 f.

89BGHZ 79 en BGH 4 juli 2008, V ZR 172/07.
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op de noodleiding dient hij in gezamenlijkheid met de andere eigena(a)r(en) de
kosten van het onderhoud van de leiding te dragen90. Het Bundesgerichtshof
heeft overigens geoordeeld91 dat (de rechtspraak betreffende) artikel 917 BGB
(e.v.) alleen werking heeft, in het geval de deelstaten niet zelf over eigen wetge-
ving inzake het burenrecht (en in dit geval: recht van noodleiding) beschikken.
Wanneer deelstaten wél over dit soort wetgeving beschikken, is een beroep op
artikel 917 BGB (en de daarop gebaseerde rechtspraak) niet mogelijk.

Het verkrijgen van een recht van noodleiding houdt niet (tevens) een zakelijk
recht in met betrekking tot de eigendom van de noodleiding. De noodleiding
zal in veel gevallen als Zubehör aangemerkt worden zodat de eigendom van de
noodleiding toekomt aan de eigenaar van de hoofdzaak. Wat die hoofdzaak is,
zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. In ieder geval
zal de eigendom van de noodleiding niet aan de eigenaar van het dienende erf
toekomen.

4.4.2 Rechtspraak

4.4.2.1 Algemene lijn

Een van de eerste (‘hochstgerichtliche’) uitspraken in de Duitse rechtspraak
betreft een uitspraak uit 1896 (gebaseerd op het ‘Allgemeine Preußische Land-
recht’)92 waarin de vraag voorlag of de gasleiding behorende bij de gasinstal-
latie als roerende of onroerende zaak moest worden beschouwd. In deze zaak
werd geoordeeld dat de leidingen beschouwd werden als bestanddelen van het
perceel waarop de gasinstallatie was gevestigd. De gasinstallatie zou zonder
die leidingen niet volgens zijn bestemming gebruikt kunnen worden. Derhalve
werden de leidingen en de gasinstallatie als een eenheid beschouwd zodat de
leidingen die in andermans grond lagen, (bleven) toebehoren aan de eigenaar
van de gasinstallatie. De gasleidingen werden als roerende zaken aangemerkt.
Deze rechtspraak veranderde niet met inwerkingtreding van het Bürgerliches
Gesetzbuch. Ook nadien werd geoordeeld dat leidingen die in andermans grond
liepen conform artikel 94 BGB als ‘wezenlijk bestanddeel’ van de installatie (of
het perceel waarop de installatie stond) moesten worden beschouwd en dus
niet werden nagetrokken door de percelen waarin de leidingen lagen. In 191393

kwam een (kortstondige) kentering in deze rechtspraak. Het Reichsgericht oor-
deelde toen dat elektriciteitsleidingen die in andermans grond zijn aangelegd
géén bestanddeel zouden kunnen zijn van de elektriciteitscentrale, maar dat
het ‘wezenlijke bestanddelen’ waren van de grond waarin de leidingen lagen.
De reden hiervoor was dat de leidingen niet ‘wezenlijk’ met de installatie ver-
bonden waren omdat de leidingen op een gemakkelijke en schadevrije wijze

90Andere deelstaten die beschikken over eigen burenrecht wetgeving, zijn: Brandenburg (§
44), Hessen (§ 30), Rheinland-Pfalz (§ 26), Saarland (§ 27), Sachsen (§ 19) en Thüringen
(§ 26).

91BGH 22 juni 1990, V ZR 59/89.
92RGZ 39, 204ff.
93RGZ 83, 67, 71.
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konden worden verwijderd. Dientengevolge waren de leidingen geen ‘wezenlijke
bestanddelen’ van de elektriciteitsinstallatie, maar waren ze dat wel van de
grond waarin ze lagen. Deze kentering heeft, zoals gezegd, maar kort geduurd
want in 191594 oordeelde het Reichsgericht dat leidingen van een elektriciteits-
centrale, conform artikel 95, eerste lid BGB alleen met een tijdelijk doel in
andermans grond zijn aangelegd en dientengevolge conform artikel 97 BGB
(niet als wezenlijke bestanddelen, maar) als (roerende) hulpzaken behorende
bij de elektriciteitsinstallatie moeten worden aangemerkt. Tevens werd geoor-
deeld dat de leidingen die op het fabrieksterrein zelf in de grond liggen volgens
de (hoofd)regel van artikel 94 BGB als ‘wezenlijk bestanddeel’ van de grond
moeten worden beschouwd.

4.4.2.2 Recente jurisprudentie

Het Bundesgerichthof heeft de rechtspraak van het Reichsgericht voortgezet in
een uitspraak uit 1962, de Ruhrschnellwegentscheidung95 (zie hiervoor par. 4.4.1),
als ook in een meer recente uitspraak uit 200596. In deze laatste zaak had de ge-
meente in eigen grond een waterleiding aangelegd. Na enige tijd werd het beheer
en de exploitatie van de waterleiding overgedragen aan een waterleidingsbedrijf.
Het geschil ging over de vraag of de waterleiding nog als ‘wezenlijk bestand-
deel’ van de grond moest worden beschouwd en derhalve dat de overgang van
de eigendom van de leiding door de gemeente aan het waterleidingbedrijf (nog)
niet had plaatsgevonden. Het Bundesgerichtshof oordeelde dat de waterleiding
– die bij aanleg als een ‘wezenlijk bestanddeel’ van de grond moest worden be-
schouwd – naderhand door een, simpele (!), wilsovereenstemming van partijen
tot een zelfstandige zaak (schijnbestanddeel) kan worden omgezet:

‘Auch hier erfolgt die sachenrechtliche Umwandlung von einem ehe-
mals wesentlichen Bestandteil zu einer selbständigen Sache durch
eine Übereignung entsprechend § 929 Satz 2 BGB97, ohne dass es
dazu einer Trennung der Leitung vom Straßengrundstück bedarf.’

Voor wijziging van de zakenrechtelijke status van het waterleidingnet alsmede
voor de eigendomsoverdracht is niet noodzakelijk dat de waterleiding ook feite-
lijk gescheiden moet worden van de grond waarin het gelegen is. De wilsover-
eenstemming om het naar een (in juridische zin) zelfstandige en roerende zaak
om te zetten is hiervoor dus voldoende98. De onderbouwing voor deze uitspraak
94RGZ 87.
95BGH, 11 juli 1962, BGHZ 37, 353.
96BGH, 2 december 2005, V ZR 35/05.
97Dit artikel bepaalt: ’Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über
den Übergang des Eigentums.’

98In de literatuur was omstreden of zo’n omzetting van een ’wezenlijk bestanddeel’ naar
een schijnbestanddeel op basis van enkele wilsovereenstemming zou kunnen gebeuren. De
meeste schrijvers zijn van mening dat dit alleen kan plaatsvinden door een van feitelijke
(af)scheiding met de grond, zie bijv. Giesen, 2002, p. 689, 719 f of Jickeli en Stieper, 2004,
par. 95 Rn. 15.
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volgt uit eerdere uitspraken99 waarin is geoordeeld dat een schijnbestanddeel
omgezet kan worden naar een ‘wezenlijk bestanddeel’ van de grond wanneer de
eigenaar van het schijnbestanddeel daarover een naar buiten toe kenbare wils-
verklaring heeft afgelegd. De eigendomsoverdracht van een schijnbestanddeel
naar de nieuwe (grond)eigenaar kan plaatsvinden door enkele wilsovereenstem-
ming (conform artikel 929, tweede lid BGB), waarmee dus tegelijkertijd niet
alleen de eigendom van het bestanddeel wijzigt, maar ook het doel (waarmee
het is aangelegd) wijzigt100 en daarmee dus ook de zakenrechtelijke status van
de zaak (van schijn- naar ‘wezenlijk bestanddeel’). Volgens het Bundesgericht-
hof moet dit in het omgekeerde geval ook mogelijk zijn. In de onderhavige zaak
was naar buiten toe kenbaar en daardoor zakenrechtelijk mogelijk (analoog aan
artikel 929, tweede lid BGB) dat bij overdracht van het beheer en de eigendom
van de waterleidingsinstallatie (van de gemeente naar het waterleidingsbedrijf)
ook de overgang van de eigendom van de leidingen inbegrepen zou zijn; der-
halve dat de leidingen door die overdracht een zelfstandige (roerende) status
zouden krijgen (als schijnbestanddeel). Feitelijke scheiding van de leidingen
met de grond was evenwel niet noodzakelijk om de overgang van de leidingen
te kunnen realiseren en de zakenrechtelijke status van de leidingen te wijzigen.

Als reactie op deze uitspraak van het Bundesgerichtshof is onder andere door
Klemm101 weergegeven dat deze uitspraak in beginsel wel tegemoet komt aan
de behoeften die zich in de praktijk voordoen. In juridisch wetenschappelijke
zin noemt hij deze uitspraak echter twijfelachtig omdat bij waterleidingen toch
verondersteld wordt dat deze voorgoed in de grond zullen liggen. Hoe het
Bundesgerichthof de tijdelijkheid van deze leidingen (conform artikel 95, eerste
lid BGB) heeft kunnen aannemen, is dan ook moeilijk begrijpbaar.

4.4.2.3 Kritiek heersende leer

Mahne102 heeft in een zeer recent verschenen uitgave van haar dissertatie kritiek
gegeven op de heersende leer betreffende de eigendom van leidingen. De vraag
aan wie de eigendom van nutsleidingen toekomt, is volgens haar niet eenduidig
te geven. De concrete omstandigheden van het geval zorgen ervoor dat de
eigendomsvraag steeds anders wordt beantwoord. Mahne komt tot de conclusie
dat enkel leidingen die op grond van een zakelijk recht in de grond van een ander
aangelegd zijn, als een zelfstandige zaak in de zin van het Duitse zakenrecht
kunnen worden beschouwd. Deze leidingen blijven roerende zaken die (meestal)
aan de netbeheerder in eigendom toebehoort. Volledig tegen de heersende

99Zie bijv. BGHZ 23, 57, 60 of BGH 5 mei 1971, VIII ZR 167/69, WM 1971, 822, 824.
100BGHZ 23, 57, 60 en Urt. 31 oktober 1986, V ZR 168/85, NJW 1987, 774.
101Klemm, 2006, p. 3 ff: ‘Die Entscheidung des BGH kommt den praktischen Bedürfnissen

des Verkehrs entgegen. Der Verzicht auf eine physische Trennung im Rahmen der Ei-
gentumsübertragung erleichtert diese Vorgange ganz entscheidend. In wirtschaftlicher
Hinsicht kann dieser Entscheidung zugestimmt werden. In rechtlicher Hinsicht bestehen
allerdings Bedenken. Bei Wasserversorgungsleitungen kann unterstellt werden, dass diese
auf Dauer im Strassengrundstuck verbleiben. Wie der BGH hier einen vorübergehenden
Zweck i.S.d. § 95 Abs. 1 BGB annehmen kann, ist schwer nachvollziehbar.’

102Mahne, 2009.
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leer in betoogt Mahne verder dat leidingen die niet op grond van een zakelijk
recht in de grond van een ander liggen conform artikel 94 BGB ‘wezenlijk
bestanddeel’ zijn van de grond waarmee ze verbonden zijn. Tevens worden
leidingen niet met een tijdelijk doel conform artikel 95, eerste lid, eerste volzin
BGB met de grond verbonden. Zij geeft uitvoerig aan103 waarom het idee104
dat leidingen met een tijdelijk doel in de grond (van een ander) aangelegd
worden volledig achterhaald is. Leidingbeheerders hebben juist grote belangen
om de leidingen zolang mogelijk (voor de volledige economische levensduur) in
de grond te houden. Bovendien worden na het buitengebruik stellen van de
leidingen deze (vanwege de daaraan verbonden hoge kosten) zelden of nooit uit
de grond verwijderd. En als de leidingen alsnog verwijderd worden, heeft de
leiding vaak geen enkele (her)gebruikswaarde meer. Kortom, volgens Mahne
omvat conform artikel 946 BGB de eigendom van de grond dan ook tevens deze
leidingen die – niet op basis van een zakelijk recht – in de grond (van een ander)
zijn aangelegd.

Hoewel Mahne in beginsel zich best kan indenken dat de rechtspraak steeds op
een praktische wijze de eenheid van een net heeft willen bewaken, druist deze
uitleg in tegen alle basisprincipes in het zakenrecht. Volgens Mahne105 is het
voor gebruik en exploitatie van de leidingen niet nodig dat leidingbeheerders
de juridische eigendom daarvan hebben, gelet op de Europese regelgeving be-
treffende de liberalisering van de elektriciteits- en gasbedrijven106. Daarnaast
vloeien veel gebruiksrechten en gedoogplichten voort uit sectorale wet- en regel-
geving waardoor de juridische eigendom van een net (bij de leidingbeheerder)
eveneens niet strikt noodzakelijk is. Tevens zijn netbeheerders, wanneer zij
geen juridisch eigenaar zijn van de leidingen, evenwel (nog steeds) bevoegd om
het gebruiksrecht/economische eigendom van de leidingen over te dragen tegen
een door partijen overeengekomen vergoeding. Volgens Mahne maakt het voor
de hoogte van de vergoeding niet uit of de nieuwe verkrijger daarbij tevens
de juridische eigendom van de leidingen verkrijgt. Zolang de nieuwe verkrijger
maar de bevoegdheid krijgt om het leidingnet economisch uit te baten en te
laten renderen, zal het voor verkrijger niet uitmaken dat hij niet de juridische
eigenaar is van de leidingen. Voorts zal de overdracht van de grond door de
grondeigenaar – met daarin de als ‘wezenlijk bestanddeel’ te beschouwen leidin-
gen – niet snel tot problemen leiden. In veel model concessie- en gedoogvoor-
waarden betreffende het gebruik van openbare grond voor gas-, elektriciteit-,
water-, of telecommunicatieleidingen is vastgelegd dat de gemeente de (aanwe-
zige) leidingbeheerders moet informeren over de eigendomsoverdracht van de

103Mahne, 2009, p. 158-177.
104De tijdelijkheid van leidingen in andermans grond werd beargumenteerd op basis van

het idee dat het eenmaal in de aard van leidingen besloten ligt dat ze tijdelijk met de
grond verbonden zijn. De aanwezigheid van leidingen in de grond zou door technische
ontwikkelingen steeds wisselen/veranderen en tevens zou de aard van leidingen er ook op
gericht zijn om na een bepaalde tijd weer uit de grond gehaald te worden. Zie onder meer:
Landesgericht Freiburg, RdE 1982, 66, 68.

105Mahne, 2009, p. 191 e.v.
106In de bewuste wetgeving is een scheiding tussen de juridische en economische eigendom

inmiddels ook geregeld (zie par. 1.2.1 en 6.1.4.3).
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grond én desgewenst in het voordeel van de leidingbeheerders een ‘personli-
che Dienstbarkeit’ (een soort van erfdienstbaarheid) op de gemeentegrond te
vestigen. In de situatie dat er geen speciale voorwaarden gelden, zal, volgens
Mahne, de leidingbeheerder een nieuw gebruiksrecht (voor de grond) moeten
overeenkomen met de grondeigenaar. Voor het verkrijgen van financiering is
het lastig(er) als de leidingbeheerder niet tevens de juridische eigenaar is. Even-
wel wanneer de leidingen in de grond van een ander zijn gelegd op basis van
een personliche Dienstbarkeit dan kan deze Dienstbarkeit als zekerheid dienen
(conform artikel 1092, derde lid BGB) en kan, zonder dat de leidingbeheerder
de juridische eigenaar is, zekerheid worden verschaft voor gevraagde financie-
ring. Het voorgaande laat volgens Mahne zien dat er voor leidingbeheerders
diverse mogelijkheden zijn om een goede (economische) positie te verwerven
of te behouden (tegenover derden) zonder dat de leidingbeheerders juridisch
eigenaar zijn van de leidingen. Dientengevolge is het oprekken van de uitzon-
deringsregeling over schijnbestanddelen dus helemaal niet nodig en dient (juist)
de eenduidige ordening van de eigendom van de grond en van roerende zaken
in het zakenrecht leidend te zijn. Veeleer zou een nieuwe, speciale regeling voor
de eigendom van leidingen door de wetgever moeten worden ingevoerd, aldus
Mahne.

4.5 Onderlinge relatie(s) rechtsstelsels?

4.5.1 Vergelijking met het Nederlandse recht?

4.5.1.1 Algemeen

Een vergelijking tussen de drie hiervoor beschreven buitenlandse (rechts)systemen
en het Nederlandse recht is geen eenvoudige opgave. Elk beschreven systeem
heeft zo zijn aanknopingspunten, maar ook zodanige verschillen dat niet direct
is weer te geven welk systeem de eigendom van netten beter regelt en welke
niet. Op het eerste gezicht kan geconcludeerd worden dat – van de hierboven
beschreven rechtsstelsels – het Zwitserse recht enige overeenkomsten heeft met
de Nederlandse regeling betreffende netten. Hierna zal ik dit nader uiteenzet-
ten waarbij ik mij overigens beperk tot diverse globale observaties die op basis
van de door mij bestudeerde en beschreven systemen gemaakt kunnen worden.

4.5.1.2 Observaties

Ten eerste valt op dat net als het Nederlandse recht alleen het Zwitserse recht
beschikt over een specifieke regeling betreffende de eigendom van netten. Een
zodanig specifieke (wettelijke) regeling heeft zo zijn voordelen omdat het (in de
meeste gevallen: de zeer gewenste) duidelijkheid verschaft over de eigendoms-
vraag betreffende netten, waardoor bijvoorbeeld ook veel sectorale regelgeving
kan worden vereenvoudigd. In het Belgische recht zou een dergelijk specifieke
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eigendomsregeling betreffende netten uitkomst kunnen bieden, gelet op de hui-
dige (gefragmenteerde) situatie in de diverse sectorale regelgeving107. Maar
ook in het Duitse recht zou een specifieke regeling uitkomst bieden gelet op de
grote hoeveelheid jurisprudentie die, zoals door Mahne in haar proefschrift108
wordt beschreven, de basisprincipes van het Duitse zakenrecht steeds verder
oprekken. De argumenten die in het Nederlandse domein een (zekere) rol heb-
ben gespeeld om tot invoering van een specifieke eigendomsregeling over te
gaan, spelen in deze landen evenzeer een rol. Denk hierbij aan de enorme toe-
name van de aanleg van netten in publieke én private grond, de privatisering
van veel (staats)nutsbedrijven en de alsmaar toenemende Europese regelgeving
betreffende de gas- elektriciteits- en telecommunicatiesector die de sector én
de (nationale) regelgeving flink onder druk zetten. Met andere woorden, de
nutssector in de genoemde landen is, net zoals in Nederland, behoorlijk in be-
weging gekomen waardoor de eigendomsvraag betreffende netten steeds meer
van belang wordt en dus ook de vraag (of: de afweging) om deze materie door
middel van een separate (wettelijke) regeling vorm te geven.

Als tweede punt valt op dat de Nederlandse eigendomsregeling in het BW een
expliciete wettelijke uitzondering is op de hoofdregel van de verticale natrek-
king. Ook hier is een parallel te trekken met het Zwitserse recht, waar in artikel
676 ZGB ook een wettelijke uitzondering met betrekking tot de eigendom van
netten is geregeld. De Nederlandse eigendomsregeling gaat hierbij nog een stap
verder dan het Zwitserse recht. Het tweede lid van artikel 5:20 BW is namelijk
te beschouwen als een volledig zelfstandig (horizontaal) eigendomsrecht, dat
ontstaat door aan de eisen van bevoegd aanleggerschap te voldoen. De verkrij-
ging van de eigendom van het net staat volledig los van enig nog te vestigen
zakelijk recht (zoals in het Zwitsers recht) of een daaruit voortvloeiend accessoir
opstalrecht (zoals in het Belgisch recht).

In het verlengde van het voorgaande punt, valt ten derde op dat in alle drie de
beschreven rechtssystemen de verticale natrekking in beginsel het uitgangspunt
is. In de diverse systemen gelden voor leidingen wel direct uitzonderingen op
de verticale natrekking, maar als die uitzonderingen niet van toepassing zijn,
dan valt men dus terug op de verticale natrekking. Uit de parlementaire ge-
schiedenis van de nieuwe (Nederlandse) eigendomsregeling volgt dat als aan
het tweede lid geen toepassing kan worden gegeven, eerst nog op basis van de
horizontale natrekking getoetst moet worden wie eigenaar is van de leiding. In
het Belgische recht zijn zelfs expliciet geen (wettelijke) aanknopingspunten te
vinden om netten door horizontale natrekking bestanddeel te laten uitmaken
van een hoofdzaak (zie par. 4.2.3). Pas als in het Nederlands recht op basis van
de horizontale natrekking de eigendomsvraag niet beantwoord kan worden, zal
er in beperkte mate nog ruimte zijn om op grond van de verticale natrekking
genoemde vraag alsnog te beantwoorden. Dit uitgangspunt (de grond trekt
niet de leiding na) is gevormd door de gedachte van de wetgever dat steeds
de zelfstandige en functionele eenheid van het net voorop moet worden ge-
107Die ik overigens in dit onderzoek niet nader beschreven heb. Ik verwijs voor een uitgebreide

beschrijving ervan naar Sagaert, 2004 en Vermeir, 2009.
108Mahne, 2009.
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steld. In zekere zin kan hier een vergelijking getrokken worden met het Duitse
recht waarin ook het uitgangspunt is verankerd (door de rechtspraak) dat bij
eigendom van leidingen moet worden vastgehouden aan de uniformiteit of de
eenheid van (de eigendom van) leidingen. In het Duitse systeem is evenwel
‘gekozen’ voor een zeer pragmatische uitleg van de artikelen 95, 97 en 94 BGB
om verbrokkeling van de (uniforme) eigendom van leidingen te voorkomen.

Een vierde observatie op basis van de hiervoor bestudeerde rechtssystemen
is nog dat behoudens het Belgische recht, de leidingen in het Duitse en het
Zwitserse recht als hulpzaak worden aangemerkt. Het aardige daarbij is dat
op basis van die vaststelling in het Zwitserse recht de leidingen als onroerende
zaken, net zoals in het Nederlandse en Belgische recht, worden beschouwd en
in het Duitse recht juist als roerende zaken. In het Nederlandse recht kenden
(artikel 563 OBW) en kennen (3:254 BW) we het begrip hulpzaak ook, maar
in het verleden is zelden een beroep gedaan op deze kwalificatie als mogelijke
oplossing voor de eigendomsvraag of de vaststelling van de onroerende status.
Daarnaast is het interessant om te zien dat in het Duitse recht de idee post
heeft gevat dat netten met een tijdelijk doel in de grond van een ander worden
aangelegd, terwijl uit het Belgische en Nederlandse recht zeer expliciet volgt
dat netten juist duurzaam met de grond verbonden zijn (en blijven).

4.5.1.3 Conclusie rechtsvergelijking

Globaal genomen is niet te stellen dat met betrekking tot de eigendom of on-
roerende status van netten het ene (beschreven) rechtssysteem beter is dan het
andere. Wanneer in abstracto naar de diverse rechtssystemen wordt gekeken,
lijkt te volgen dat ten aanzien van de eigendomsvraag het antwoord nagenoeg
steeds hetzelfde is. In de beschreven rechtssystemen is de verticale natrekking
in beginsel het algemene uitgangspunt; voor netten die in andermans grond
zijn aangelegd geldt onverwijld een uitzonderingssituatie en is (of: blijft) de
aanlegger eigenaar van het net. Enerzijds omdat hierdoor de eenheid van (de
eigendom van) het net wordt gewaarborgd, anderzijds omdat de leidingen als
hulpzaak van een onderneming of installatie waaraan ze zijn verbonden of waar-
toe te behoren, worden beschouwd. Dit uitgangspunt (te weten: de eigendom
van een net wordt niet ‘verbrokkeld’ door toepassing van de verticale natrek-
king) is al lange(re) tijd leidend in het Belgische, Duitse en Zwitserse recht. In
het Nederlandse recht is doorbreking van de verticale natrekking bij netten pas
door introductie van de eigendomsregeling het leidende principe geworden.

Wanneer de verschillende rechtssystemen geabstraheerd worden van de dog-
matiek, kan nog een andere conclusie worden getrokken en dat is dat in de
beschreven rechtssystemen de algemene lijn kan worden geformuleerd dat de
eigendom van een leiding volgt uit de vraag of men in andermans grond een
net mag aanleggen. In het Belgische recht moet sprake zijn van een gevestigd
persoonlijk of zakelijk recht of van afstand van natrekking (door de grondeige-
naar), dan wel van een openbare erfdienstbaarheid (artikelen 649 en 650 BBW).
In het Zwitserse recht wordt een Dienstbarkeit gevestigd (artikel 676 ZGB) en
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in het Duitse recht dienen eveneens zakelijke rechten te worden gevestigd (ar-
tikelen 1018 of 1090 BGB), dan wel gelden gedooplichten. In ieder geval moet
men in zekere zin toestemming hebben van de eigenaar van de grond om het
net te mogen aanleggen. In die optiek sluit de Nederlandse regeling dan ook
aan op de systematiek zoals gehanteerd in de beschreven rechtssystemen en is
het resultaat nagenoeg dus hetzelfde. Men moet overeenkomen, dan wel toe-
stemming hebben, dan wel bevoegd zijn om als eigenaar van het aangelegde
net te worden beschouwd.

Met betrekking tot de onroerende status van netten zijn de verschillen groot.
In België, Zwitserland en Nederland zijn netten onroerende zaken en in Duits-
land zijn het roerende zaken. Ook de wijze waarop de (on)roerende status
wordt vastgesteld is divers. In het Belgische en Nederlandse systeem is de
duurzame verbinding met de grond doorslaggevend, terwijl in het Zwitserse
en Duitse recht gekeken wordt naar de kwalificatie van het net (als hulpzaak).
Wordt in het Zwitserse recht het net als een bijzondere (onroerende) hulpzaak
beschouwd, in het Duitse recht wordt het net als zelfstandige (roerende) hulp-
zaak gekwalificeerd dat bovendien door een ‘simpele’ wilsovereenstemming kan
worden omgezet in een ‘wezenlijk (onroerend) bestanddeel’ van de grond (en
vice versa109.).

Een andere conclusie die uit de rechtsvergelijking kan worden getrokken is dat
in de beschreven rechtssystemen een algemene bepaling inzake noodleidingen
is opgenomen in het burenrecht. Conform het Belgische recht (artikel 682 (1)
BBW) kan een recht van uitweg voor leidingen worden gevorderd indien een
perceel is ingesloten en geen directe verbinding heeft met de openbare weg. Op
basis van genoemd artikel kan een eigenaar van een ingesloten erf vorderen dat
leidingen onder de naburige percelen worden aangelegd. De eigendom van deze
noodleiding komt toe aan de eigenaar van het ingesloten erf. In het Zwitserse
recht regelt artikel 691 ZGB dat een grondeigenaar in een bijzondere noodsi-
tuatie en tegen vooraf toegezegde schadeloosstelling leidingen op of onder zijn
grond heeft te gedogen. Analoog aan artikel 676 ZGB zal de eigendom van de
noodleiding toekomen aan de gerechtigde tot de noodleiding. Volgens Duitse
rechtspraak biedt artikel 917 BGB de basis om een noodleiding op of onder een
buurperceel te vorderen. Op deelstaatniveau is het mogelijk dat wat betreft
het burenrecht aanvullende of zelfstandige regels worden gesteld die betrekking
hebben op (bijvoorbeeld) het recht van noodleiding. In de deelstaat Baden-
Württemberg is een aparte wettelijke regeling inzake de noodleiding ingevoerd.
Deze regeling houdt niet alleen in dat een naburig perceel een noodleiding
zou moeten gedogen; het geeft tevens regels met betrekking tot het dulden
van onderhoud en andere gebruikshandelingen met betrekking tot de nood-
leiding. De noodleiding zal als een hulpzaak worden beschouwd waarvan de
eigendom in ieder geval niet toekomt aan de eigenaar van de grond. Een alge-
mene bepaling inzake noodleidingen is niet terug te vinden in het Nederlandse
(buren)recht. Weliswaar is in artikel 5:58 BW de (vordering tot) noodwaterlei-
ding geregeld; deze regeling geldt volgens de parlementaire geschiedenis alleen

109BGH, 2 december 2005, V ZR 35/05.
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voor (nood)waterleidingen. Voor andersoortige leidingen dient een oplossing
te worden gezocht in de Bwp, Tw of in de vestiging van beperkte rechten110.
Vraag is echter, mede gelet op de regelingen in de beschreven rechtssystemen,
of de uitleg dan wel toepassing van artikel 5:58 BW in de tegenwoordige tijd
beperkt moet blijven tot noodwaterleidingen111.

Tot slot kan geconcludeerd worden dat een expliciete wettelijke regeling wense-
lijk kan zijn om de eigendom van netten eenduidig te regelen. Uit de Zwitserse
literatuur lijkt te volgen dat de regelingen inzake het Durchleitungsrecht (ar-
tikel 676 ZGB) en Leitungsbaurecht (artikel 691 ZGB) afdoende zijn om de
eigendom van netten in andermans grond vast te stellen. In het Nederlandse
recht is door middel van introductie van de nieuwe regeling ook duidelijk be-
paald wie eigenaar van een net in andermans grond is. Volgens Mahne dient in
het Duitse zakenrecht de eenduidige ordening van de eigendom van de grond
en van roerende zaken leidend te zijn. Om die reden pleit zij er dan ook voor
om een speciale regeling voor de eigendom van netten in te voeren112.

‘Um dieser Gefahr zu begegnen, bieten sich zwei Möglichkeiten:

1. Die Schaffung einer spezialgesetzlichen Regelung für das Ei-
gentum an Versorgungsleitungen durch den Gesetzgeber, oder

2. eine besser an die sachenrechtlichen Verhältnisse angepasste
vertragliche Gestaltung der Nutzungsverhältnisse.’

In het Belgische recht ontbreekt eveneens een algemene eigendomsregeling voor
netten. In beginsel lijkt de eigendomsvraag ook niet tot veel discussies. Immers
door het vesigen van een zakelijk of persoonlijk recht, dan wel een openbare
erfdienstbaarheid, ontstaat een accessoir opstalrecht waardoor de aanlegger ei-
genaar is van het net. Sagaert pleit evenwel voor meer duidelijkheid als het
gaat om zaken als aanleg, verlegging, vergoeding voor de grondeigenaar e.d.
door in het Belgische BW een bijzondere bepaling onder te brengen, omdat113:

‘het Belgische recht geen adequaat wettelijk kader biedt voor een
gëıntegreerd zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen. Doorgaans
wordt aanvaard dat die nutsleidingen toebehoren aan de energiever-
deler die ze heeft aangelegd, maar de grondslag biedt aanleiding tot

110Parl. Gesch. (Inv) Boek 5, p. 1036-1037.
111De voorzieningenrechter te Middelburg oordeelde recentelijk hierover: ‘De artikelen 5:57

en 5:58 BW bieden daarvoor naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen grondslag.
Het riool is immers niet gelijk te stellen met een openbare weg of openbaar vaarwater in
de zin van artikel 5:57 BW. Verder geldt artikel 5:58 BW slechts voor de noodwaterleiding
en niet ook voor andersoortige leidingen.’ Zie Rb Middelburg, 5 februari 2009, LJN BI
8726. Volgens Roggenkamp, 1999 (p. 285) zou artikel 5:58 BW ook van toepassing zijn
op energieleidingen, hetgeen zou overeenkomen met vaste jurisprudentie ten tijde van het
voormalige BW. Zij verwijst onder meer naar de uitspraken van de Rb Assen, 19 augustus
1968, NJ 1969, 214 en 6 mei 1969, NJ 1969, 457.

112Mahne, p. 212.
113Sagaert, 2004, p. 1398.
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onzekerheid (. . . ) De fragmentering van de wetgeving in verband
met nutsleidingen vormt de achilleshiel van de regeling. (. . . ) Op
diverse vlakken (vergoeding van de grondeigenaar, aanleg, verleg-
gingsrecht, enz) is gebleken dat de sectorale wetgevingen niet op
elkaar zijn afgestemd.’

4.5.2 Samenvatting

4.5.2.1 Belgisch recht

In het Belgische recht is de verticale natrekking de hoofdregel en is de eigenaar
van de grond in beginsel eigenaar van de daarin gelegen leiding. Uitzondering
op deze hoofdregel is mogelijk door afstand van natrekking of door het contrac-
tueel zo te bepalen (vestigen persoonlijke of zakelijke rechten), waardoor een
(accessoir) opstalrecht met betrekking tot de eigendom van de leiding ontstaat.
Opvallend in het Belgische recht is dat de eigendom van leidingen voor een
groot deel wordt gedomineerd door het publiekrecht. Uit de diverse (publieke)
regelgeving op het gebied van nutsleidingen volgt een erfdienstbaarheid van
openbaar nut dat ziet op het recht van aanleg van een net zowel in private als
in publieke grond. Wanneer een netbeheerder op basis van de erfdienstbaarheid
van openbaar nut een net aanlegt, dan is hij gelet op het daaruit voortvloeiende
accessoire opstalrecht eigenaar van het net. In het Belgische recht wordt voorts
nog een scherpe scheiding gemaakt tussen de aanleg (en het gebruik) van lei-
dingen in private en in publieke grond. De mogelijkheden uit het privaatrecht
(afstand van natrekking of vestigen persoonlijke of zakelijke rechten) kunnen,
behoudens een enkele uitzondering, niet worden toegepast wanneer het de aan-
leg van een net in publieke grond betreft. Het instrument uit het publiekrecht
(erfdienstbaarheid van openbaar nut) kan echter op publieke als private grond
worden toegepast.

Op basis van het burenrecht is het mogelijk dat een grondeigenaar van een
ingesloten perceel een recht van uitweg verkrijgt waardoor hij aangesloten kan
worden op (openbare) nutsvoorzieningen. De eigendom van de (nood)leidingen
behoort toe aan de (ingesloten) grondeigenaar omdat het recht van uitweg
(van leidingen) als een private erfdienstbaarheid wordt aangemerkt, waaruit
een accessoir opstalrecht voortvloeit met betrekking tot de eigendom van de
leidingen. Leidingen worden conform de in het Belgische recht heersende leer
van het ‘incorporatieve vereiste’ als onroerende zaken beschouwd.

4.5.2.2 Zwitsers recht

In het Zwitserse recht geldt (ook) als hoofdregel de verticale natrekking, be-
houdens wettelijke uitzonderingen. Deze uitzonderingen kunnen beschouwd
worden als zakelijke rechten (‘Dienstbarkeiten’). Een dergelijke uitzondering is
het Durchleitungsrecht (artikel 676 ZGB). Op basis van dit artikel wordt een
nutsleiding niet door de grond nagetrokken, omdat de leiding als een bijzon-
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dere hulpzaak van een ‘Werk’ (= onderneming, centrale of installatie waarmee
leidingen verbonden zijn) wordt beschouwd. De eigendom van de leidingen valt
toe aan de eigenaar van de onderneming. De verticale natrekking werkt im-
mers niet wanneer het de aanleg van leidingen betreft overeenkomstig artikel
676 ZGB. Een (wettelijk) vereiste voor een rechtsgeldige Dienstbarkeit is dat
het op basis van een schriftelijk stuk wordt geregeld. Een andere uitzonde-
ring met betrekking tot leidingen is het Leitungsbaurecht dat onderdeel is van
het Zwitserse burenrecht (artikel 691 ZGB). Voor toepassing van dit artikel
is noodzakelijk dat sprake is van een noodsituatie waardoor naburige percelen
gebruikt moeten worden voor aanleg van het net. Het recht van noodleiding
moet eveneens door middel van een schriftelijk stuk (doorgaans is dit een von-
nis) worden geregeld. De eigendom van de noodleiding over andermans grond
zal in de regel, analoog aan artikel 676 ZGB, toebehoren aan de gerechtigde
tot de noodleiding.

In het Zwitserse recht worden leidingen in beginsel als onroerende zaken be-
schouwd omdat het bijzondere hulpzaken114 zijn. In de regel wordt ervan uit-
gegaan dat de eigendom van deze bijzondere hulpzaken toebehoort aan de ei-
genaar van de onderneming waarmee te verbonden zijn.

4.5.2.3 Duits recht

Ook in het Duitse recht geldt als hoofdregel de verticale natrekking. Ver-
sorgungsleitungen (leidingen voor nutsvoorzieningen) die in de grond liggen
waarop de installatie of nutscentrale staat worden als ‘wezenlijk bestanddeel’
van die grond beschouwd. Conform artikel 946 BGB geldt dat de eigendom
van de grond ook de eigendom van de leiding omvat. Echter volgens Duitse
rechtspraak moeten leidingen die in andermans grond zijn aangelegd, gezien
worden als schijnbestanddelen. Dat wil zeggen als zaken die tot doel hebben om
tijdelijk in die grond van een ander te zullen liggen. De grond trekt de leiding
in die situatie niet na en dus is de grondeigenaar in beginsel ook geen eigenaar
van de leiding. De leidingen in andermans grond worden conform artikel 97
BGB gekwalificeerd als een ‘Zubehör’ (hulpzaak) van de grond waarop de gas-
water- of elektriciteitsinstallatie staat. De eigenaar van het perceel waarop ge-
noemde installatie staat (= de hoofdzaak), is in beginsel ook eigenaar van de
leidingen. Op grond van geldende rechtspraak kan artikel 917 BGB aangewend
worden om een noodleiding op/onder een buurperceel te vorderen, dan wel om
een al aanwezige noodleiding op het dienende perceel mede te (gaan) gebruiken.
Voornoemd artikel houdt niet tevens een zakelijk recht in ten behoeve van de
eigendom van de leiding (in het dienende erf). In ieder geval zal de noodlei-
ding als hulpzaak worden aangemerkt en dus niet toekomen aan de eigenaar
van het dienende erf. Leidingen worden in het Duitse recht als roerende zaken
aangemerkt gelet op hun kwalificatie als Zubehör in de zin van artikel 97 BGB.

114In het OBW waren hulpzaken onroerend door bestemming, conform artikel 563 OBW.
In artikel 3:254 BW blijven hulpzaken roerende zaken (maar deze kunnen eventueel wel
geëxecuteerd worden volgens de hypotheekregels).
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4.5.2.4 Conclusie

Als men de beschreven rechtssystemen in abstracto bekijkt kan geconcludeerd
worden dat zowel in het Belgische, Zwitserse, Duitse en Nederlandse recht de
bevoegde aanlegger eigenaar is van het net dat in andermans grond wordt aan-
gelegd. Met betrekking tot de onroerende status van netten is de uitkomst én
de wijze waarop men die status beoordeelt, te divers om van een algemene lijn
te spreken. Met betrekking tot het burenrecht kan geconcludeerd worden dat
de buitenlandse rechtssystemen een algemene bepaling kennen inzake de nood-
leiding; in het Nederlandse recht ontbreekt een dergelijke algemene bepaling.
In het burenrecht ziet artikel 5:58 BW alleen op een noodwaterleiding. Ten-
slotte lijkt een algemene regeling uitkomst te kunnen bieden om de (gewenste)
zekerheid met betrekking de eigendom van netten te realiseren waarbij Sagaert
voor het Belgische recht een algemene regeling bepleit voor aanleg, verlegging
e.d. omdat de sectorale regelingen niet op elkaar zouden zijn afgestemd.
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Hoofdstuk 5
Enkele goederenrechtelijke
vraagstukken nader beschouwd

5.1 Inleiding

5.1.1 Nieuwe eigendomsregeling

De invoering van de nieuwe eigendomsregeling kwam voort uit de discussie die
al lange tijd voor, maar zeker ook in alle ‘hevigheid’ ná, de kabelarresten werd
gevoerd over de vraag wie eigenaar is van een net. In het derde hoofdstuk heb
ik uitvoerig de nieuwe eigendomsregeling beschreven evenals de wijzigingen die
de regeling in diverse wet- en regelgeving tot gevolg heeft gehad. Een net is,
kort gezegd, een onroerende zaak, overeenkomstig artikel 3:3 BW en tevens een
registergoed zoals beschreven in artikel 3:10 BW. Voor overdracht van een net
is, conform artikel 3:89 BW een notariële akte, gevolgd door inschrijving ervan
in de openbare registers vereist. Daarnaast geldt voor netten dat de daartoe
bevoegde aanlegger eigenaar is van het net dat in andermans grond is of wordt
aangelegd.

Vóór de kabelarresten was de eigendomsvraag in beginsel alleen voor telecom-
netten helder. Artikel 5.6 Tw (oud) was de enige sectorspecifieke bepaling die
inhield dat de eigendom van een telecomnet bij de aanlegger bleef berusten
als het net in andermans grond werd aangelegd. Voor alle andere netten bleef
(ook na de kabelarresten) de eigendomsvraag enigszins onduidelijk. De nieuwe
eigendomsregeling is inmiddels een feit. De systematiek van artikel 5:20 BW is
door de regeling gewijzigd en wel zodanig dat op de algemene regel betreffende
de verticale natrekking thans met betrekking tot netten1 twee (wettelijke) uit-

1In algemene zin kunnen drie (wettelijke) uitzonderingen worden gemaakt op de verticale
natrekking, te weten 1) voor zover de wet niet anders bepaalt (bijv. artikel 2 en 3 Mijn-
bouwwet ten aanzien van niet gewonnen delfstoffen); 2) horizontale natrekking (bijv. een
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zonderingen worden gemaakt. Dit zijn: i) ‘voor zover ze geen bestanddeel zijn
van eens anders onroerende zaak ’, (laatste zin 5:20, eerste lid, sub e) en ii) ‘in
afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net (. . . ) toe aan de bevoegde
aanlegger van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger ’ (5:20, tweede lid)2.
Het nieuwe tweede lid geldt in beginsel als hoofdregel voor alle soorten netten,
ongeacht of deze openbaar of niet-openbaar zijn, boven of onder de grond lo-
pen. Toch zal niet in alle gevallen een beroep op het tweede lid van artikel 5:20
BW gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan de situatie dat de bevoegdheid
van een aanlegger om een net aan te leggen in andermans grond is komen te
vervallen doordat de overeenkomst op basis waarvan de aanleg is gerealiseerd
is vernietigd of door tijdsverloop is geëindigd. Volgens de minister3 zal dan de
hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid BW (verticale natrekking) echter niet snel
opgaan, maar zal zeer wel mogelijk horizontale natrekking kunnen plaatsvinden
op grond van artikel 5:20, eerste lid, sub e BW (de eerste uitzondering). De
horizontale natrekking zal, aldus de minister, als een soort ‘vangnet’ kunnen
gelden, indien het tweede lid niet van toepassing is4. Dit betekent dat dus nog
maar in zeer uitzonderlijke gevallen een beroep op de hoofdregel van artikel
5:20, eerste lid BW gedaan kan of zal worden.

5.1.2 Noviteit in goederenrecht

De wetgever heeft met de nieuwe eigendomsregeling voor netten een nieuw
type onroerende zaak gecreëerd waarvan de eigendom volledig los is komen te
staan van de grondeigendom. Dit (nieuwe) uitgangspunt (eigendom onroerende
zaak vloeit niet voort uit de grondeigendom) heeft de nodige impact op ons
goederenrecht. In dit hoofdstuk wil ik dit nieuwe type onroerende zaak na-
der beschouwen door enkele (goederenrechtelijke) aspecten die verband houden
met de nieuwe eigendomsregeling uit te werken. Het eerste aspect dat aan
de orde komt betreft de dogmatische keuze van de wetgever om voor de hui-
dige eigendomsregeling te kiezen of althans de vraag of de goederenrechtelijke
aanspraak van een aanlegger op een net niet beter door een beperkt zakelijk
recht van netwerk geregeld kunnen worden? Daarna zullen, gegeven de keuze
die de wetgever heeft gemaakt, nog de volgende drie vragen aan de orde ko-
men: i) bestaat tussen een net en de percelen waarin het is aangelegd nog
een relatie? ii) past het bevoegdheidsvereiste bij (originaire) eigendomstoewij-
zing? en iii) kunnen draadloze straalverbindingen, als onderdeel van een net
goederenrechtelijke relevantie hebben?

kelder die deels onder de grond van de buren is gebouwd; en 3) het tweede lid van artikel
5:20 BW ten aanzien van netten. Voor netten gelden dus echter alleen de uitzonderingen
onder 2 en 3 genoemd.

2Voorheen zag deze uitzondering bij (telecom) netten op het bepaalde in artikel 5.6 Tw (oud).
3Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18.
4Volgens Ploeger zal het leerstuk van de horizontale natrekking bij netten niet de gezochte
rechtszekerheid opleveren. Zie: Ploeger, 2005b, pag 11 e.v. en tevens Ploeger, 2005a, p. 45.
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5.2 Zakelijk recht van netwerk

5.2.1 Inleiding

De wetgever heeft ervoor gekozen om voor netten een nieuwe eigendomsbepaling
in het BW op te nemen. Tijdens de voorbereiding van de nieuwe regeling en
in de parlementaire geschiedenis is meermaals de vraag naar voren gekomen
of de wetgever wel voor deze weg had moeten kiezen. Zou het niet beter
zijn geweest als de wetgever in plaats van een nieuwe eigendomsregeling, de
goederenrechtelijke aanspraak op een net door middel van een beperkt recht
had geregeld? Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een beperkt recht van
netwerk dat nauwe verwantschap zou vertonen met het opstalrecht. In deze
paragraaf wil ik de argumenten vóór een zakelijk recht van netwerk, evenals
de argumenten van de wetgever om juist niet voor een dergelijk zakelijk recht
te kiezen, nader onderzoeken om vervolgens – los van de door de wetgever
gemaakte keuze – te kunnen aangeven welke oplossing de meest praktische zou
zijn (geweest).

5.2.1.1 Opstalrecht van rechtswege

Een van de voorstanders van een zodanig nieuw zakelijk recht was Struycken.
Ten aanzien van artikel 5.6 Tw (oud) heeft hij eerder voorgesteld dat de op
grond van genoemd artikel aan de leidingbeheerder toegekende telecomleiding
omschreven zou moeten worden als een opstalrecht van rechtswege5:

‘De in de TW aan de concessiehouder toegekende eigendom laat
zich uitstekend analyseren als een opstalrecht van rechtswege. (. . . )
De eigendomsbepaling in de Tw wordt met een opstalrecht volledig
recht gedaan. Deze benadering van een eigendomsbepaling zoals
in de Tw verdient in het algemeen aanbeveling bij de uitleg van
bijzondere wetten: het is m.i. wenselijk dat wettelijke afwijkingen
van de goederenrechtelijke regels uit het BW zoveel mogelijk worden
ingepast in het systeem van het goederenrecht. De duiding van het
recht van de concessiehouder van een kabelnet als een opstalrecht
brengt slechts mee dat sprake is van een eigendomsrecht.’

Dat van een uitdrukkelijke vestiging van dit beperkte recht door partijen zelf
geen sprake is, acht Struycken niet van belang omdat er meer gevallen zouden
zijn waarin een goederenrechtelijk recht krachtens de wet ontstaat6. In reactie
op de door Struycken geponeerde stelling ten aanzien van het ontstaan van een
5Struycken, 2000, p. 836 e.v.
6Struycken noemt als voorbeelden van krachtens de wet ontstane goederenrechtelijke rechten
onder meer een vruchtgebruik en erfdienstbaarheid op grond van verjaring (artikel 3:202
resp. 5:72 BW), een wettelijk pandrecht van de certificaathouders conform artikel 3:259
BW, pandrecht op vorderingen die in plaats treden van een verhypothekeerd of verpand
goed (artikel 3:229) of mandeligheid van een scheidsmuur ex artikel 5:62 BW.
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zakelijk recht van rechtswege, stelden Wessels en Snouckaert van Schauburg
dat deze stelling geenszins overtuigend is7:

‘Tekst en Toelichting van de Tw bieden geen enkel aanknopingspunt
voor deze gezochte redenering. Op het BW kan de idee niet steunen,
doordat nu eenmaal een andere wet ten aanzien van de eigendom
iets anders kan bepalen. (. . . ) Hoe dit zij, om met behulp van een
uitzonderlijke figuur (beperkt recht dat van rechtswege ontstaat)
een algemene regel te propageren waar het BW ook geen enkele
basis voor biedt komt ons ongerijmd voor, temeer daar het wettelijk
stelsel van beperkte rechten een gesloten stelsel is.

Opvallend is dat beide tegenover elkaar staande standpunten van genoemde
schrijvers gebaseerd zijn op het gesloten stelsel van het goederenrecht. Struy-
cken meent dat wettelijke afwijkingen van het goederenrecht zoveel mogelijk in
het systeem van het goederenrecht moeten worden ingepast, terwijl Wessels en
Snouckaert van Schauburg menen dat de door Struycken aangevoerde oplossing
(te weten: ontstaan zakelijke recht van rechtswege) juist in strijd is met het
gesloten stelsel van het goederenrecht omdat het BW voor zo’n recht geen
enkele basis biedt.

5.2.1.2 Strijd met gesloten stelsel goederenrecht?

De reden waarom Struycken een voorkeur heeft voor een apart zakelijk recht
van (telecom)netwerk is dat in zijn visie de huidige regeling in artikel 5:20 BW
een ‘flagrante schending’ zou opleveren van het systeem van het goederenrecht.
Volgens Struycken had de wetgever voor een andere wetsystematische inbedding
kunnen kiezen8:

‘het opstalrecht vormt bij uitstek een geschikt goederenrechtelijk in-
strument om natrekking van de eigendom te voorkomen (. . . ). Ook
wanneer de wetgever de netwerkexploitanten verregaand ter wille
wil zijn door van rechtswege zelfstandige eigendom voor het netwerk
te creëren (. . . ), had de wetgever het ontstaan van rechtswege van
een opstalrecht ten gunste van de aanlegger van een kabelnetwerk
in de wet kunnen neerleggen door aanvulling van titel 5.8 BW’.

Struycken meent dat de eigendom van netten beter door een zakelijk recht
geregeld had kunnen worden, desnoods door het creëren van een van rechts-
wege zelfstandige eigendom van netten, omdat de huidige eigendomsregeling
in strijd zou zijn met het gesloten stelsel van het goederenrecht. Maar is dit
een valide argument voor een apart zakelijk recht én wat heeft het gesloten
stelsel van het goederenrecht te maken met de eigendomsregeling van netten?
7Wessels en Snouckaert van Schauburg, 2000b, p. 838.
8Struycken, 2007, p. 810.
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Het gesloten stelsel van het goederenrecht kan omschreven worden9 als een
stelsel waarin door de wet(gever) een gelimiteerd aantal goederenrechtelijke
rechten gecreëerd zijn zodat partijen géén rechten kunnen creëren die de wet
niet kent. In beginsel kunnen buiten deze in de wet genoemde rechten, geen
rechten met goederenrechtelijke werking worden gecreëerd10. Gelet hierop lijkt
op het eerste gezicht géén verband te bestaan tussen het gesloten stelsel van het
goederenrecht en de nieuwe eigendomsregeling. De nieuwe regeling is namelijk
een wettelijke regeling die binnen het (gesloten) stelsel van het goederenrecht
is verankerd en in beginsel van dwingendrechtelijke aard is, althans de regeling
biedt geen opening aan partijen om buiten de (mogelijkheden van de) wet om
de eigendom van netten anders te regelen. Van strijdigheid of van een buiten de
wet om gecreëerd recht met (mogelijk) goederenrechtelijke werking, is daarom
geen sprake. In welk kader moet de stelling van Struycken dan geplaatst wor-
den? Uit zijn dissertatie valt op te maken dat Struycken de omschrijving van
het gesloten stelsel van het goederenrecht ruimer uitlegt. Deze ruimere uitleg
houdt min of meer in dat (ook) de wetgever en alle (andere) rechtsvormers bij
introductie van nieuwe wetgeving gebonden zijn aan het gesloten systeem van
het goederenrecht. Nieuwe wetgeving dient zoveel mogelijk in overeenstemming
te zijn met de begrippen en de uitgangspunten van het gehele systeem van het
goederenrecht. Wanneer nieuwe goederenrechtelijke rechtsfiguren door middel
van wetgeving worden gëıntroduceerd, moet aansluiting worden gezocht bij het
rechtsregime dat voor vergelijkbare goederenrechtelijke rechtsfiguren geldt11:

‘Het gaat derhalve om de voorwaarden voor goed recht, die de ‘pre-
missen’ van het recht kunnen worden genoemd. De geslotenheid van
het goederenrechtelijke systeem geeft in de specifieke context van
het goederenrecht uiting aan de taak van de wetgever om deugdelijk
recht te scheppen. Deze taak is niet beperkt tot de wetgever; meer
in het algemeen brengt het beginsel voor alle rechtsvormers mee dat
de integriteit van het goederenrechtelijke systeem beschermd dient
te worden.’

Op zich is niets in te brengen tegen de stelling dat de taak van de wetgever
is – in de specifieke context van het goederenrecht12 – om deugdelijk recht te
scheppen. Maar daarin zit ook meteen het argument besloten dat tegen de
stelling van Struycken spreekt, namelijk dat de wetgever recht schept. Het feit
dat de wetgever gelegitimeerd is om recht te scheppen kan geen strijdigheid
met het gesloten stelsel opleveren omdat, volgens de heersende leer13, dit stel-
sel inhoudt dat het partijen buiten de wet geregelde rechten, niet is toegestaan
9Op basis van de omschrijvingen in: Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 39, Snijders/Rank-
Berenschot, 2007, nr. 78, Fesevur, 2005, p. 7 en Van Velten, 2009b, p. 29 e.v.

10Buiten de in de wet genoemde rechten, zijn er ook rechten die deels goederenrechtelijke
werking kunnen hebben of goederenrechtelijke kenmerken vertonen, zoals: huur en pacht,
zie: Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 41 e.v.

11Struycken, 2007 p. 809.
12Dit geldt ook voor alle andere rechtsgebieden.
13Zie onder meer: Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 39, Snijders/Rank-Berenschot, 2007,
nr. 78, Fesevur, 2005, p. 7 en Van Velten, 2009b, p. 29 e.v.
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nieuwe of andere zakelijke rechten te creëren. De wetgever staat in beginsel
buiten deze context. Weliswaar zal de wetgever bij nieuwe maatschappelijke of
technologische ontwikkelingen en de daarbij behorende nieuwe wetgeving eerst
bestaande systemen moeten onderzoeken, zodat zo nodig daarbij kan worden
aangesloten. Dit laat echter onverlet dat de wetgever de vrijheid heeft om af
te wijken van de bestaande kaders en nieuwe systemen of begrippen in de wet
kan introduceren14. Nieuwe technologieën of maatschappelijke ontwikkelingen,
maar ook invloeden van andere rechtssystemen moeten in een bestaand rechts-
stelsel gëıncorporeerd kunnen worden, indien daar behoefte aan is. Het rechts-
en wetssysteem dienen in die zin toch vooral dynamisch te zijn en niet statisch.
De wet of het recht dient de praktijk en de mensen die daaraan onderwor-
pen zijn en indien dat nodig wordt geacht dient de wet mee te bewegen met
nieuwe ontwikkelingen. Overigens geeft Struycken aan dat de wetgever zelf vrij
is in zijn doen en laten, wat staatsrechtelijk ongetwijfeld juist zal zijn, maar
rechtsstatelijk vindt hij dit enigszins twijfelachtig15:

‘De gebondenheid van de wetgever aan het gesloten systeem van
het goederenrecht is geen rechtens afdwingbare verplichting; de ge-
bondenheid is slechts een richtsnoer voor goede wetgeving en een
afgeleide van de rechtsstatelijke verantwoordelijkheid om de rechts-
zekerheid zoveel mogelijk te bewaren en te bevorderen.’

Kortom: op zich heeft Struycken gelijk in de zin dat de nieuw gëıntroduceerde
eigendomsregeling moet aansluiten bij het goederenrechtelijke systeem zoals
we dat kennen. Dit sluit echter niet uit dat in het goederenrecht een nieuwe
regeling kan of wordt opgenomen. Deze gedachte (of: dit uitgangspunt) heeft
volgens de heersende leer niet direct iets met het gesloten stelsel van het goe-
derenrecht te maken en daarom lijkt de stelling inhoudende dat de eigendoms-
regeling voor netten in strijd zou zijn met het gesloten stelsel – ook gelet op
de ruime uitleg die Struycken daaraan geeft – niet steekhoudend om te pleiten
voor een zakelijk recht van netwerk als het enige of ‘enige juiste’ alternatief om
de eigendom van netten te regelen.

5.2.1.3 Zakelijk recht als elegante oplossing?

Naast Struycken was ook Van Velten in eerste instantie voorstander van een
nieuw te vormen zakelijk recht van netwerk. In zijn preadvies schreef Van
Velten dat weliswaar denkbaar is dat artikel 5:20 BW zou worden uitgebreid
met een extra lid, maar dat het wellicht nog beter zal zijn om een nieuwe titel
aan boek 5 BW toe te voegen16:

‘Wellicht nog beter zal zijn de toevoeging van een nieuwe Titel aan
14Als de wetgever hierin niet vrij zou zijn, wie wel? Behoudens eventuele Europese regelge-
ving, is er verder geen hogere ‘macht’, dan de wetgever, die daarin wijzigingen kan brengen.

15Struycken, 2007, p. 808.
16Van Velten, 2004, p. 28-29.
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Boek 5 van het BW, inhoudende dat kabels, leidingen enz. die on-
derdeel zijn van een (al of niet) openbaar netwerk in eigendom toe-
behoren aan degene die dat netwerk bevoegdelijk tot stand bracht
waarbij zo’n netwerk als een – de natrekkingsregel doorbrekend –
zakelijk recht op een (aantal) onroerende za(a)k(en) wordt gedefini-
eerd, uitgaande van onderliggende, aan het publiek- of het privaat-
recht ontleende rechtsgronden waarop dit netwerk gerealiseerd is.
(. . . ) In die nieuwe titel – die dogmatisch het beste geplaatst zou
kunnen worden tussen de titels 8 en 9 van het BW – zouden na-
dere bepalingen kunnen worden opgenomen inzake het begrip ‘be-
voegdelijk aangelegd openbaar netwerk’, terwijl ook een definitie
zou kunnen worden gegeven van andere (niet openbare) netwerken
waarvoor de titel al of niet zou moeten gelden. Krachtens het al-
gemene stelsel van het Nederlandse Goederenrecht zal zo’n zakelijk
recht op een netwerk, vervolgens (. . . ) op eenvoudige wijze kunnen
worden overgedragen aan een derde (rechtsopvolger onder bijzon-
dere titel) of kunnen worden bezwaard met hypotheek of beslag.’

Na introductie van de eigendomsregeling legt Van Velten zich neer bij de keuze
van de wetgever17:

‘Men kan tegen deze visie bezwaar maken, zoals Struycken (op-
nieuw) doet aan het slot van zijn onlangs verschenen dissertatie ’De
numerus clausus in het goederenrecht’, maar dat is een gepasseerd
station. Per slot van rekening heeft de wetgever de mogelijkheid
om ons goederenrechtelijke stelsel te verruimen en het stelsel aan te
passen indien ontwikkelingen in de maatschappij dit noodzakelijk
maken18’.

5.2.2 Argumenten wetgever

Met waardering voor hun inbreng, heeft de wetgever de door Struycken en Van
Velten c.s. verdedigde keuze voor het creëren van een nieuw zakelijk recht niet
gevolgd. In de nota naar aanleiding van het nader verslag geeft de wetgever
dit weer en motiveert vervolgens waarom niet gekozen is voor introductie van
een nieuw zakelijk recht van netwerk. Deze motieven of argumenten zijn19:

1. Het voorgestelde recht van netwerk zou naar het oordeel van de wetgever
een doorkruising zijn van zowel het publiekrechtelijke als het privaat-
rechtelijke rechtssysteem;

2. het recht van netwerk zou afhankelijk worden gesteld van een vergunning
om een communicatie- of transportnetwerk in eigendom te hebben, in,

17Van Velten, 2007a, p. 235.
18Zie verder ook Van Velten 2007b, p. 375.
19Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 1 en 2.
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op of boven een onbebouwde onroerende zaak. Een dergelijk vergun-
ningsysteem bestaat thans niet. De wel bestaande vergunningen,
concessies en gedoogplichten ingevolge de verschillende sectorale wetten
hebben betrekking op de aanleg en exploitatie van de netten ten behoeve
van de desbetreffende voorzieningen, niet op de eigendom ervan. Ook in
het BW bestaat een afhankelijkheid van de eigendom van een vergunning
tot nu toe niet. Het past naar de mening van de wetgever ook niet goed
in de privaatrechtelijke verhoudingen;

3. bovendien wordt voorgesteld om het recht van netwerk afhankelijk te
stellen van de eigendom van de onroerende zaak waarmee het netwerk
is verbonden, via de verwijzingspercelen zoals die in de kadastrale net-
werkregistratie worden gehanteerd. Die afhankelijkheid past in een the-
oretische benadering van horizontale natrekking (het verwijzingsperceel
trekt het net na, de ‘paddenstoeltheorie’), maar stemt niet overeen met
de gedachte van de Hoge Raad dat het netwerk bestaat als een zelfstan-
dige onroerende zaak en niet als een nagetrokken bestanddeel van een
andere zaak.

De genoemde motieven lijken aan te tonen dat de wetgever een weloverwogen
keuze heeft gemaakt tussen enerzijds een apart (nieuwe) eigendomsregeling
en anderzijds een zakelijk recht van netwerk. Bij kritische lezing van deze
argumenten kunnen echter diverse kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste
zijn de motieven niet allemaal even duidelijk en is het gissen wat de precieze
afweging of argumentatie van de wetgever is. Ten tweede is de vraag of de drie
genoemde argumenten steekhoudend zijn om te (kunnen) concluderen dat niet
een zakelijk recht van netwerk, maar de huidige eigendomsregeling de betere
optie is voor het regelen van de eigendom van netten.

5.2.2.1 Doorkruising

Met betrekking tot het eerste argument dat het zakelijk recht van netwerk een
doorkruising van zowel het publiek- als het privaatrechtelijke rechtssysteem zou
betekenen, valt op dat dit argument niet helder geformuleerd is omdat het voor
tweeërlei uitleg vatbaar is. Bedoelt de wetgever namelijk hiermee aan te geven
dat een zakelijk recht van netwerk het onderscheid tussen het publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke rechtssysteem zou kunnen laten ‘verwateren’? Of bedoelt
de wetgever – gelet op de gehanteerde term ‘doorkruising’ – dat wanneer een
bestuursrechtelijke regel bestaat die min of meer hetzelfde resultaat biedt als
een privaatrechtelijke regel, de toepassing van de private weg in beginsel is uit-
gesloten (de z.g. doorkruisingsleer als reactie op de twee-wegenleer20)? Het
lijkt niet waarschijnlijk dat de wetgever met dit bezwaar op deze (toepassing

20HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, (Windmill) en HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394 (De
Pina/Helmond), beide arresten m.n. Scheltema. In dit verband wordt ook wel gesproken
over het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden die een publiekrechtelijke regel op
onaanvaardbare wijze doorkruist.
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van de) doorkruisingsleer doelt. Een publiekrechtelijke regeling ten aanzien van
de eigendom van netten werd niet of is niet beoogd en daardoor zou een eventu-
eel zakelijk recht van netwerk deze publiekrechtelijke regel ook niet zou kunnen
‘doorkruisen’. Noch zou naast de beoogde privaatrechtelijke regeling, een pu-
bliekrechtelijke regel (bijvoorbeeld artikel 5.6 Tw (oud)) blijven gelden zodat
in deze zin van doorkruising ook geen sprake zou zijn. De gehanteerde term
‘doorkruising’ zal dan ook als een wat ongelukkig gekozen term moeten wor-
den beschouwd. Het ‘doorkruisingsargument’ zal wellicht dus gëınterpreteerd
moeten worden in de zin dat introductie van een zakelijk recht van netwerk
het onderscheid tussen het privaat- en publiekrechtelijke rechtssysteem zou (la-
ten) vervagen. Het is op zich een ‘verdedigbaar’ (en een dogmatisch juist)
uitgangspunt dat de wetgever ervoor kiest om het onderscheid tussen de twee
genoemde rechtssystemen zo zuiver mogelijk te houden. De scheiding tussen de
twee rechtssystemen dient in beginsel gehandhaafd te blijven ter bevordering
van het inzicht in de twee rechtssystemen, alsmede in de verschillen en de sa-
menhang tussen de systemen. Het belang van het onderscheid tussen publiek-
en privaatrecht komt ook wel tot uiting in drie punten21:

1. voor de bevoegdheid om de rechtshandeling te verrichten;

2. voor de vraag welke rechtsnormen bepalen in hoeverre rechtmatig wordt
gehandeld; en

3. voor de vraag welke rechter bevoegd is eventuele geschillen over de rechts-
handeling te beslechten.

Stel dat voor het zakelijk recht van netwerk was gekozen; welk aspect van een
dergelijk zakelijk recht zou dan het onderscheid tussen beide rechtssystemen
kunnen laten vervagen? Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de dan
in het BW te regelen rechtsgronden op basis waarvan het netwerk in de grond
van een ander wordt aangelegd. Algemeen uitgangspunt is dat deze rechtsgron-
den zowel uit het publiekrecht (bijvoorbeeld op basis van de Telecomwet) als
uit het privaatrecht (bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst/toestemming
of een recht van opstal) voortvloeien. Aangezien in een privaatrechtelijke re-
geling dan naast private ook publieke rechtsgronden benoemd zouden worden,
zou mogelijk vervaging tussen het publieke en private recht kunnen optreden.
Dit geldt in zekere zin ook voor de bevoegdheid van de aanlegger om een per-
ceel te kunnen betreden in verband met aanleg of onderhoud van het net. Ook
deze bevoegdheden (of andersom: gedoogplichten) vloeien voort uit het pri-
vaatrecht (bijvoorbeeld artikel 5:103 BW22) en het publiekrecht (bijvoorbeeld
in de Telecomwet). Uit deze twee voorbeelden volgt dat er mogelijk spanning
zou kunnen ontstaan tussen zowel het publiek- als het privaatrecht, wanneer

21Van Wijk/Konijnenbelt en Van Male, 2008, p. 424 e.v. voor een nadere toelichting op de
drie genoemde punten.

22Dit artikel houdt in: ‘Bij gebreke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging
heeft de opstaller ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden die voor
het volle genot van zijn recht nodig zijn.’
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deze aspecten in een zakelijk recht van netwerk (privaatrechtelijk) zouden zijn
geregeld.

Dit overziende zou men kunnen oordelen dat het argument van de wetgever
ten aanzien van het handhaven van de scheiding tussen het publiek- en pri-
vaatrechtelijke systeem in dit geval een terecht bezwaar is; ware het niet dat
het privaatrecht zélf diverse openingen biedt om het publiekrecht toe te passen
én ook het publiekrecht die openingen voor toepassing van het privaatrecht
biedt. Zo bevatten het BW en de Awb kruisverwijzingen in diverse schakel-
bepalingen, zoals artikel 3:14 BW23 en artikel 3:1, tweede lid Awb24. Tevens
is in menig, voornamelijk, publiekrechtelijke wet een vleug privaatrecht, of al-
thans een vermenging van beide rechtssystemen te vinden. Denk hierbij aan de
Leegstandswet (bijvoorbeeld artikel 1525), de Woningwet (bijvoorbeeld artikel
61a26), de Wet voorkeursrecht Gemeenten27, de Kadasterwet28 of meer recent
de Wion29. Het eerste bezwaar van de wetgever mag dan een dogmatisch
juist argument zijn, in praktische zin heeft dit bezwaar enigszins aan gewicht
verloren, gezien i) de openingen die in het privaat- en publiekrecht voor (de
mogelijkheid van) vermenging van beide rechtssystemen worden gegeven, dan
wel ii) de diverse wetten waarin vermenging van beide rechtssystemen direct
aan de orde is. Hieraan kan worden toegevoegd dat een groot aantal van die
wetten die al voorzien in vermenging van beide rechtssystemen, betrekking heb-
ben op onroerende zaken (zoals de Woningwet of Leegstandswet). Het zou in
dat opzicht dus helemaal nog niet zo vreemd zijn geweest dat een eigendoms-
regeling betreffende netten via een zakelijk recht van netwerk in het BW zou
zijn geregeld. Ook als in die regeling een vleug publiekrecht of althans een niet
volledig privaatrechtelijk kader voor netten zou zijn gecreëerd.

5.2.2.2 Afhankelijkheid van een vergunning

Het tweede motief van de wetgever is dat het zakelijk recht van netwerk af-
hankelijk zou worden gesteld van een vergunning om een net in eigendom te

23Dit artikel stelt: ‘Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag
niet worden uitgeoefend in strijd met (on)geschreven regels van publiekrecht.’

24Dit artikel stelt dat op andere handelingen – dus ook privaatrechtelijke handelingen –
van bestuursorganen dan besluiten de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige
toepassing zijn, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.

25In genoemd artikel van de Leegstandwet worden bepalingen uit boek 7 BW betreffende
huur/verhuur van woonruimte uitgesloten.

26Op basis van dit artikel hebben woningbouwcorporaties een vergunning nodig tot vervreem-
den van onroerende zaken en daarop vestigen van zakelijke rechten.

27Deze wet beperkt de eigenaar bij vervreemding van een onroerende zaak om deze vrijelijk
op de markt te brengen. De onroerende zaak dient eerst aan de gemeente aangeboden te
worden.

28In artikel 74 e.v. is de procedure van de kadastrale vernieuwing geregeld. Door middel
van deze procedure – waarbij de gevallen waarin vernieuwing plaatsvindt bij Amvb wor-
den geregeld – kunnen o.m. de rechtstoestand, de grootte of feitelijke gesteldheid van de
onroerende zaak worden gewijzigd.

29In deze wet (hoofdstuk 2) worden verplichtingen tussen gravers en grondroerders onderling
geregeld, hetgeen meer de privaatrechtelijke rechtsbetrekking tussen partijen regelt, dan
een publieke norm stelt voor een bestuursorgaan.
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hebben. Een zodanig vergunningsysteem zou nu niet bestaan en de wel be-
staande vergunningen, concessies en gedoogplichten ingevolge de verschillende
sectorale wetten zouden betrekking hebben op de aanleg en exploitatie van net-
ten en niet op de eigendom ervan. Volgens de wetgever zou in het huidige BW
geen afhankelijkheid bestaan tussen eigendom en een vergunning.

Dit motief blinkt eveneens niet uit in helderheid. Welke stelling probeert de
wetgever hiermee te weerleggen en waarom wordt de term ‘vergunning’ in rela-
tie tot de ‘eigendom’ gehanteerd? In ons huidige systeem van zakelijke rechten
is ten behoeve van vestiging van een dergelijk recht geen ‘vergunning’ vereist.
Waarom zou dit anders zijn bij een zakelijk recht van netwerk? Indien een
zodanig zakelijk recht van netwerk zou zijn geconstrueerd in het BW, dan zou
het, althans dit is het meest voor de hand liggend, als een soort van (of: daar-
aan verwant) recht van opstal zijn vormgegeven. Dit zakelijk recht zou door
vestiging of door verjaring, analoog aan het ‘normale’ recht van opstal, ont-
staan en door het ontstaan van een dergelijk recht zou de eigendom van het
net tussen partijen geregeld worden. Een aparte vergunning om dan ‘alsnog’
de eigendom van het net te regelen, zou dus helemaal niet nodig zijn. Wat
zou dan de gedachte zijn geweest ten aanzien van het ‘vergunningvereiste’? De
wetgever geeft aan dat de huidige vergunningen, concessies en gedoogplichten
zien op aanleg en exploitatie van het net en niet op de eigendom ervan. Ook dit
zou niet anders zijn wanneer een zakelijk recht van netwerk zou zijn ingevoerd.
Wellicht dat de wetgever met de term ‘vergunning’ of ‘concessie’ niet het pu-
bliekrechtelijke instrument bedoeld heeft, maar meer in zijn algemeenheid. De
betekenis van de term vergunning in het dagelijks gebruik kan tweeledig zijn,
namelijk het papier met de officiële machtiging om iets te doen of te verkrijgen,
dan wel de feitelijke toestemming of het verlof zélf. Stel dat de wetgever uit zou
gaan van de eerste betekenis (‘het papier’) dan is het afhankelijk stellen van de
eigendom van een net van een papier of een officiële machtiging op zich geen
logische keuze, maar het zou best nog in ons privaatrechtelijke systeem passen.
Een aandeel aan toonder, een ceel of cognossement heeft immers ook de functie
om door middel van een (waarde)papier een relatie te leggen met de eigendom
van hetgeen in het (waarde)papier is omschreven. Het lijkt er dus eerder op dat
de wetgever met de term ‘vergunning’ de toestemming of het verlof om iets te
doen of te verkrijgen heeft bedoeld. Dit zou inhouden dat de eigendom afhan-
kelijk zou zijn van de toestemming van een ander om een net in eigendom te
hebben of te verwerven. Op zich zou een dergelijk systeem goed passen binnen
ons systeem van zakelijke rechten. Nagenoeg al onze zakelijke rechten kunnen
ontstaan door vestiging van het bedoelde recht. Het vestigen van een zodanig
recht impliceert dat de ene partij de andere partij toestaat om iets te doen of
na te laten en in het geval van een recht van opstal iets (een gebouw, werk of
beplanting) in eigendom te hebben of te verkrijgen. Het toestemmingsvereiste
past in die zin óók in privaatrechtelijke verhoudingen30. Wat de wetgever met
dit bezwaar heeft willen aanvoeren is allerminst duidelijk; in de nieuwe regeling

30Eenzelfde systematiek is terug te vinden in de Bwp. Indien tussen partijen geen (pri-
vaatrechtelijke) overeenstemming is bereikt, kan een gedoogplicht conform de Bwp worden
opgelegd (zie artikel 2 Bwp).
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is immers tóch ’toestemming’ van de ander (= grondeigenaar) nodig (te weten
het vereiste van bevoegde aanleg). Wanneer de wetgever in de eigendomsrege-
ling had gekozen om het resultaat (= eigendomsverkrijging) te laten intreden
door ‘de aanleg’ (dus: zonder daartoe bevoegd te zijn), dán zou dit argument
wél valide zijn geweest omdat dan géén afhankelijkheid zou bestaan tussen de
‘toestemming’ of ‘vergunning’ en de eigendom(sverkrijging)31. In het oude ar-
tikel 5.6 Tw was in beginsel dit principe opgenomen, althans de ‘bevoegde’
aanleg van het telecomnet werd niet als vereiste gesteld omdat de aanleg door
middel van de in de Tw opgenomen gedoogplichten was en is geregeld.

Wat ik mij bij dit argument kan voorstellen – maar het is gissen of de wetgever
dit bedoeld heeft – is dat het niet wenselijk zou (of: kan) zijn dat wanneer de
aanlegger toestemming heeft om een net aan te leggen (bijvoorbeeld op basis
van een vergunning), dat dan (als ‘tweede handeling’) alsnog een zakelijk recht
van netwerk gevestigd zou moeten worden om de eigendom van het net te re-
gelen. De wetgever heeft kennelijk beoogd om uit de toestemming tot aanleg
‘automatisch’ de eigendom van het net te laten voortvloeien en dit dus niet
afhankelijk willen stellen van een vestigingshandeling32 zoals bij een zakelijk
recht gebruikelijk is. Immers als de bevoegde aanlegger vervolgens geen za-
kelijk recht van netwerk zou overeenkomen met de grondeigenaar, dan zou de
eigendom van het net nog steeds bij de grondeigenaar liggen. In het Neder-
landse recht is niet voorzien in de systematiek die in het Belgische recht wel
bekend is, namelijk het systeem dat uit de toestemming om te mogen bouwen
in of op andermans grond, een accessoir opstalrecht ontstaat ten aanzien van
de eigendom van het gebouwde. Deze systematiek33 had – in beginsel – best
door middel van het zakelijk recht van netwerk in het Nederlandse rechtssys-
teem gëıncorporeerd kunnen worden, maar de wetgever heeft dit mogelijk te
gecompliceerd of te rigoureus gevonden. Hoewel dit laatste op zich een valide
argument is, is dit niet als zodanig verwoord in de parlementaire geschiedenis.
In plaats daarvan is een argument gebruikt dat nogal te wensen overlaat en
als zodanig niet steekhoudend is om te onderbouwen dat niet voor een zake-
lijk recht van netwerk is gekozen, omdat in de eigendomsregeling (‘ook’) een
afhankelijkheid is gecreëerd tussen ‘toestemming’ of ‘vergunning’ en de eigen-
dom(sverkrijging).

5.2.2.3 Zelfstandige onroerende zaak

Het derde argument van de wetgever houdt in dat het recht van netwerk afhan-
kelijk zou worden gesteld van de eigendom van de onroerende zaak waarmee
het verbonden zou zijn. Dit zou passen in een theoretische benadering van
31Dit zou dus betekenen dat de aanleg zelf tot eigendom leidt; dus ook wanneer geen toe-
stemming zou worden gegeven voor aanleg.

32Een zakelijk recht ontstaat natuurlijk ook door verjaring, maar om na aanleg van een net
tien resp. twintig jaar te wachten voordat een evt. zakelijk recht van netwerk ontstaat,
brengt in de tussentijd rechtsonzekerheid met zich mee ten aanzien van de eigendom van
netten.

33Als dan zou min of meer aangesloten worden bij het idee van Struycken, namelijk het
opstalrecht van rechtswege, zie Struycken, 2000, p. 836 e.v.
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horizontale natrekking, maar zou niet aansluiten bij de gedachte van de Hoge
Raad dat het net als een zelfstandige onroerende zaak wordt beschouwd. Het
is niet juist dat de wetgever hier doet voorkomen dat de Hoge Raad (min of
meer) een voorzet heeft gegeven voor de wijze waarop of de vorm waarin de
eigendom van netten (wettelijk) zou moeten worden geregeld. De Hoge Raad is
in de kabelarresten niet uitgegaan van de gedachte dat het net één zelfstandige
onroerende zaak is. In genoemde arresten heeft de Hoge Raad i) het uitgangs-
punt van het Hof overgenomen dat het ontvangststation en de versterkers en
verdeelkasten ‘een feitelijke en functionele eenheid met het kabelnet’ vormen.
Het Hof (en niet de Hoge Raad) heeft een oordeel gegeven over wat, al dan niet
volgens verkeersopvatting, als bestanddelen van een net kunnen worden gere-
kend; ii) het oordeel van het Hof bevestigd dat netwerken onroerende zaken
zijn op basis van de Portacabin-criteria; wat inhoudt dat door ‘duurzame’ ver-
eniging met de grond netten als onroerende zaken moeten worden beschouwd;
en iii) geoordeeld dat de aanlegger de eigendom behoudt van het CAI-net op
basis van artikel 5.6 Tw en dat geen verticale natrekking plaatsvindt. Met dit
laatste oordeel is evenwel niet gezegd dat de eigendomsverkrijging van netten
op basis van horizontale natrekking niet zou of had kunnen plaatsvinden. De
Hoge Raad heeft immers geen oordeel gegeven over netten die niét onder het
regime van de Telecommunicatiewet wetten vielen en in de kabelarresten en-
kel de bijzondere situatie geduid zoals die toen onder de Telecommunicatiewet
gold.

Hoewel dit uit de context van de kabelarresten is af te leiden, is het de wetgever
zélf geweest die, naar aanleiding van de onduidelijkheid over de eigendomstoe-
stand van netten in de periode vlak na de kabelarresten, de keuze heeft gemaakt
om de eigendom van netten in zijn algemeenheid te regelen door dit geheel ‘los
te maken’ van die van de grond. Dit laatste zou recht doen aan het feit dat
een net een feitelijke en functionele eenheid is34, aldus de wetgever. Op zich
is het een legitieme keuze van de wetgever om ter zake van de eigendom van
netten een regeling te formuleren waarin de wetgever uitgaat van de gedachte
dat een net een zelfstandige onroerende zaak is waarvan de eigendom volledig
los gemaakt zou moeten worden van die van de grond. Maar dit is niet de
gedachte geweest van de Hoge Raad. In de kabelarresten heeft de Hoge Raad
het uitgangspunt van het Hof overgenomen dat een net een feitelijke en func-
tionele eenheid is, wat als een feitelijke of maatschappelijke constatering kan
worden geduid. De kabelarresten zijn in die zin geen (strikt) juridische duiding
geweest waaruit ontegenzeglijk voortvloeit dat de wetgever de eigendom van
netten moest regelen op de wijze zoals hij dat heeft gedaan.

Dit alles overziend, meen ik dat de drie genoemde argumenten die de wetgever
heeft aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat de eigendomsproblema-
tiek rondom netten niét door middel van een zakelijk recht van netwerk zou
moeten worden gerealiseerd, niet erg sterk zijn, althans in mijn ogen zijn de
argumenten te mager geformuleerd om de werkelijke bedoeling (of: de rechts-
systematische keuze(s)) van de wetgever te kunnen achterhalen. Men zou toch

34Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 4.
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(mogen) verwachten dat bij een onderwerp als de doorbreking van de verticale
natrekking – wat een fundamentele wijziging inhoudt ten opzichte van het tot
dan bestaande recht – meer weloverwogen en goed onderbouwde argumentatie
zou zijn gebruikt om de gemaakte keuzes te rechtvaardigen. Want op zich valt
er ook best wat te zeggen voor de keuze om juist niet een nieuw zakelijk recht
te introduceren. Immers als het uitgangspunt is dat bij toestemming tot aanleg
van een net in andermans grond eigendomsverkrijging (van dat net) (‘automa-
tisch’) het resultaat moet zijn, dan is dat niet eenvoudig te realiseren op basis
van ons huidige systeem van zakelijke rechten. Zakelijke rechten ontstaan nu
eenmaal door vestiging of verjaring (in ieder geval voor het opstalrecht, dat
het meest verwant zou zijn geweest met het zakelijk recht van netwerk). Deze
rechten ontstaan dus niet automatisch/van rechtswege door het verlenen van
toestemming om in of op andermans grond iets te bouwen, zoals bijvoorbeeld
in het Belgische recht. Introductie van een dergelijk nieuwe ontstaansgrond
voor zakelijke rechten (of: althans voor één type zakelijk recht als het zakelijke
recht van netwerk) zou een (wellicht grotere) fundamentele wijziging zijn ge-
weest in ons goederenrechtelijke systeem. Als de wetgever dit had verwoord en
daarbij had aangegeven dat nagenoeg hetzelfde resultaat (= eigendomsverkrij-
ging door bevoegde aanleg) ook door een aparte eigendomsregeling kan worden
bereikt, dus zonder dat dit zou gaan conflicteren met de systematiek van ons
goederenrecht, dan had de wetgever niet van die ‘cryptische’ argumenten hoe-
ven aan te voeren zoals nu is gedaan. En in wezen is deze gedacht van de
wetgever (‘automatische’ eigendomsverkrijging door bevoegde aanleg) ook niet
zo heel anders dan de ideeën van Struycken hierover. Struycken stelt echter
dat eventuele eigendomsverkrijging van rechtswege alleen bewerkstelligd kan
worden binnen het systeem van onze zakelijke rechten. Daarnaast, maar ook
dit is speculatief, kan een andere reden voor de huidige eigendomsregeling een
puur praktische zijn geweest en wel dat een nieuw zakelijk recht in de vorm
van een nieuwe titel in boek 5 BW geregeld had moeten worden. Een derge-
lijke (omvangrijk) wetgevingsoperatie had dan in een apart (nieuw te starten)
wetgevingstraject moeten plaatsvinden en niet door middel van een nota van
wijziging in het wijzigingstraject van de Tw meegenomen kunnen worden. De
huidige regeling, inclusief de manier waarop het heeft ‘mee kunnen liften’ met
de wijziging in de Tw, heeft de wetgever veel tijd (en waarschijnlijk benodigde
capaciteit) bespaard.

5.2.3 Conclusie zakelijk recht

Tot slot van mijn beschouwing over de dogmatische keuze van de wetgever om
tot de huidige regeling te komen, rest nog één belangrijke vraag en dat is of het
voor de rechtspraktijk nog uitmaakt op welke wijze de eigendomsproblematiek
van netten geregeld had moeten worden. Ik meen dat dit in beginsel niet uit-
maakt. De onduidelijkheid over wie de eigendom kan claimen van in de grond
aanwezige netten is in ieder geval opgelost. In beginsel lijkt een duidelijke split-
sing aangebracht te zijn tussen de eigendom van de grond en de eigendom van
daarin gelegen netten. Echter de huidige regeling is nog niet volledig omdat nu
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weliswaar het eigendomsaspect is geregeld, maar over het gebruik van de netten
en hoe deze onderhouden kunnen worden, helemaal niets is geregeld35. Partijen
moeten in veel gevallen over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan (het
gebruik van) de eigendom, nog steeds onderhandelen en zaken overeenkomen
om tot een praktische uitwerking van de nieuwe regeling te komen. De regeling
in zijn huidige vorm zou dan ook niet direct mijn voorkeur hebben gehad. In
dat opzicht zou een zakelijk recht van netwerk wellicht meer recht hebben ge-
daan aan de gehele problematiek van kabels en leidingen. Waarschijnlijk zou
dan – gelet op de wijze waarop zakelijke rechten in boek 5 BW zijn vormge-
geven – meer aandacht besteed zijn aan het scala aan onderwerpen die voor
een zakelijk recht geregeld hadden moeten worden. Dit zou dan mogelijk een
meer solide regeling hebben voortgebracht zonder de diverse onzekerheden die
nu op basis van de huidige regeling nog bestaan. De huidige eigendomsregeling
is in ieder geval te mager of incompleet en zou op zijn minst ook aangevuld
moeten worden met bepaalde rechten en plichten die bijvoorbeeld aangaande
het gebruik van een net tussen grondeigenaar en neteigenaar moeten gelden.
Mogelijk zou de evaluatie van de nieuwe regeling aangewend kunnen worden
om deze aanvullende regels op te nemen in het BW (in titel 4 van boek 5). Een
voorstel voor deze aanvullende regels is gedaan in bijlage B.

5.3 Relatie met perceel

Gelet op de keuze die de wetgever heeft gemaakt wil ik als tweede aspect aan de
orde stellen de relatie tussen het net en de grond. Voor de onroerende status
van netten is de grond – en de duurzame verbinding daarmee – nog steeds
doorslaggevend. Voor de eigendom van netten is de relatie tussen net en grond
losgelaten. Niet de grondeigenaar, maar de bevoegde aanlegger is eigenaar.
Beide aspecten zijn in hoofdstuk 3 uitvoerig aan de orde gekomen. Hierna wil
ik nog op twee andere aspecten ingaan die zien op de relatie tussen net en
grond. Het eerste aspect is het uitgangspunt van de nieuwe regeling dat een
net een zelfstandige zaak is en het tweede aspect is de administratieve relatie
tussen net en grond.

5.3.1 Is een net bestanddeel van de grond?

In het ‘klassieke’ (Romeinse) denken is de relatie tussen een opstal en de grond
een onverbrekelijke relatie. De opstal wordt als bestanddeel van de grond be-
schouwd. Voor de vraag of een zaak roerend of onroerend is, geldt de maatstaf
dat een zaak onroerend is wanneer ze duurzaam met de grond is verenigd (3:3
BW). Ten aanzien van de eigendomsvraag is die stevige relatie met het perceel
eveneens aanwezig. Immers bij deze vraag is het uitgangspunt dat de eigendom
van de grond de gebouwen en werken bevat die duurzaam met de grond zijn
verenigd, tenzij deze bestanddelen zijn van een anders onroerende zaak (5:20,

35In par. 6.4.1 kom ik hier op terug.
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eerste lid sub e BW). Indien het gebouw of werk uit diverse onderdelen bestaat,
zijn al die onderdelen als bestanddeel van dat werk of gebouw aan te merken
(3:4 BW) en is de eigenaar van de zaak (i.c. de grondeigenaar) eigenaar van
al die bestanddelen. Met betrekking tot netten zijn genoemde uitgangspunten
anders komen te liggen. Weliswaar is voor de vraag of netten onroerende zaken
zijn, de relatie met de grond nog steeds doorslaggevend, maar voor de eigen-
domsvraag is dit, in beginsel, niet meer van belang. Gelet op het nieuwe tweede
lid van artikel 5:20 BW is voor de eigendomsvraag bij netten de relatie met
het perceel volledig verlaten. Het uitgangspunt ‘bevoegde aanlegger’ is al dan
niet doorslaggevend voor de eigendomsvraag. Dit is een belangrijke wijziging
van het klassieke denken over de ‘eigendomstoewijzing’ bij onroerende zaken.
De perceelsgrenzen en ‘alles’ wat daaronder zit, beantwoordt niet automatisch
meer de vraag wie eigenaar is van een bepaald type onroerende zaken. Daar-
naast is ten aanzien van netten het perceel niet meer als ‘oriëntatiepunt’ in
het landschap te beschouwen. Immers dat type van onroerende zaken is niet
‘verbonden’ met of ‘gelinkt’ aan één of meer percelen.

Als ten aanzien van de eigendomsvraag de relatie met het perceel waarin het
ligt niet meer van belang is voor beantwoording van die vraag, is daarmee dan
ook gezegd dat een net géén bestanddeel (meer) is of kan zijn van de grond? In
beginsel is het antwoord bevestigend. Indien de bevoegde aanlegger van een net
een ander is dan de grondeigenaar, dan vloeit uit de nieuwe regeling voort dat
er dan twee, apart naast elkaar staande eigendomsrechten ontstaan, die ieder
zien op een zelfstandige onroerende zaak. De grondeigenaar is eigenaar van
alle zaken die verbonden zijn met zijn perceel, minus het (gedeelte van een) net
dat in zijn grond ligt, omdat dat (gedeelte van een net) in eigendom toekomt
aan een ander. Het is volgens geldend recht niet mogelijk om van een bepaald
bestanddeel eigenaar te zijn, zonder dat men eigenaar is van de hoofdzaak.
Aangezien de grondeigenaar in beginsel geen eigenaar is van het (zijn grond
doorkruisende) net, kan dat gedeelte in zijn grond ook niet als bestanddeel van
zijn grond worden aangemerkt. In zoverre de heersende leer uitgaat van de
stelling dat artikel 5:20, eerste lid sub e en f BW een nadere uitwerking is van
artikel 3:4 BW, is artikel 5:20, tweede lid BW als zodanig als een uitzondering
te beschouwen van het artikel betreffende de bestanddeelvorming36. Grond en
net zijn twee volledig zelfstandige zaken en behoren toe aan twee afzonderlijke
eigenaren. De vraag is echter of netten in de grond in bepaalde situaties toch
nog beschouwd kunnen worden als een bestanddeel van de grond? De nieuwe
eigendomsregeling lijkt op dit punt niet volledig duidelijk te zijn, althans gelet
op de bewoording van artikel 5:20, tweede lid BW zou geredeneerd kunnen
worden dat in bepaalde – uitzonderlijke – situaties een net tóch een bestanddeel
kan zijn van de grond waarin het is aangelegd, namelijk als het is aangelegd in
eigen grond37.
36In hoofdstuk 2 ben ik kort ingegaan op de ‘nieuwe’ leer inzake de bestanddeelvorming.
O.m. Wolfert, 2003 meent dat artikel 5:20, eerste lid sub e en f BW en artikel 3:4 BW
aparte rechtssystemen zijn en dat het ene géén uitwerking is van het andere artikel.

37Deze situatie kan zich ook voordoen in het geval de nieuwe eigendomsregeling voor netten
niet opgaat (bevoegde aanleg is niet te bewijzen) en tevens ook de horizontale natrekking
niet aan de orde is.
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5.3.1.1 Net in eigen grond

Stel: A heeft op eigen grond diverse fabriekshallen gebouwd ten behoeve van
een bepaald productieproces. Na enige tijd heeft A in zijn grond een net laten
aanleggen dat ten dienste staat van het inmiddels verder ontwikkelde productie-
proces. Het net is in opdracht, voor rekening én gebruik van A aangelegd. Een
aantal jaren later verkoopt A zijn bedrijf, inclusief de grond en fabriekshallen,
aan B. In de akte van levering wordt het later aangelegde net niet gespecificeerd
en omdat A het net niet heeft ingeschreven, is hiervan niets terug te vinden
in de openbare registers. Is B na overdracht nu (eveneens) eigenaar geworden
van het net omdat dit als bestanddeel van de grond/fabriekshallen is aan te
merken? Of is A eigenaar gebleven van het net – omdat het als een zelfstandige
zaak, los van de grond, moet worden beschouwd – én dient het net alsnog aan
B te worden overgedragen? In genoemde situatie gaat het om de vraag of ten
aanzien van de grond en het net, artikel 3:4 jo. 5:20, eerste lid BW gevolgd
dient te worden óf dat de uitzondering op de bestanddeelvorming van artikel
5:20, tweede lid BW geldt (en dus sowieso geen bestanddeelvorming plaats-
vindt). Op dit punt roept de tekst van artikel 5:20, tweede lid BW derhalve
nog een vraag op. In het artikel is opgenomen dat een bevoegde aanlegger van
een net in, op of boven de grond van anderen eigenaar is van het net. Wanneer
de tekst van het artikel letterlijk wordt gevolgd, dan betekent dit dat een net
dat (bevoegd) is aangelegd in eigen grond, niet onder genoemd artikel zou val-
len en dus dat in deze situatie doorbreking van de verticale natrekking niet aan
de orde is. Als een net in eigen grond wordt aangelegd, is verdedigbaar dat ten
aanzien van de kwalificatievraag of een net al dan niet een zelfstandige zaak is
ten opzichte van de grond, de hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid BW van
toepassing is. Wil dit laatste zeggen dat het net dan ‘automatisch’ als bestand-
deel van de grond moet worden beschouwd? Als de heersende leer op het gebied
van de bestanddeelvorming wordt gevolgd dan zou het antwoord op deze vraag
bevestigend zijn. Maar ook als de nieuwe leer wordt gevolgd en deze situatie
zelfstandig getoetst wordt aan artikel 3:4 BW, kan geoordeeld worden dat het
net dan eveneens als een bestanddeel van de grond moet worden beschouwd.
Aannemelijk is namelijk dat gelet op de verkeersopvatting (net is enkel in eigen
grond aangelegd ten dienste van die grond, inclusief fabriekshallen en vormt
daardoor een wezenlijk onderdeel met de grond en fabriekshallen), dan wel het
fysieke criterium (afscheiding net van de grond zal een beschadiging van bete-
kenis toebrengen aan de grond) het net als bestanddeel wordt aangemerkt en
niet als een zelfstandige zaak38. De grond en het net zullen, wanneer de tekst
van artikel 5:20, tweede lid BW letterlijk wordt gevolgd als één zaak beschouwd
kunnen worden.

Een ander voorbeeld. Stel aanlegger A legt (bevoegd) in de grond van B een net
aan en schrijft dit net in de openbare registers in. Na enige tijd verwerft A de
eigendom van de grond van B zodat zowel het net als de grond waarin het net is

38Indien volgens de nieuwe leer het net toch als een zelfstandige zaak beoordeeld zou kunnen
worden, dan is daarmee nog niet gezegd dat het een zelfstandige zaak is waarover men
apart zou kunnen beschikken.
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gelegen in één hand is gekomen. Vervalt de zelfstandigheid van het net nu het
net én de grond aan A toebehoren of anders gezegd is het net nu bestanddeel
van de grond van A geworden? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig
te geven. Enerzijds zou verdedigd kunnen worden dat sprake zal zijn van
vermenging (artikel 3:81, tweede lid onder e BW). Anderzijds zou verdedigbaar
kunnen zijn dat voor netten wellicht een ander regime geldt en dat het net een
zelfstandige zaak blijft wanneer dit door inschrijving is ‘verzelfstandigd’; het
betreft immers geen beperkt recht. Een argument of aanknopingspunt hiervoor
zou kunnen zijn dat de wetgever in de parlementaire geschiedenis uitdrukkelijk
heeft gesteld dat wanneer de bevoegdheid van een aanlegger achteraf vervalt, dit
geen effect heeft op de eigendom van het net39, althans dat in die situatie ‘niet
gezegd kan worden dat (. . . ) het net door de grond wordt nagetrokken’40/41.
Op dit punt zou de wetgever meer duidelijkheid moeten verschaffen (zie hierna).

Tijdens de totstandkoming van de nieuwe regeling betreffende netten is volledig
voorbij gegaan aan de situatie dat een net in eigen grond is aangelegd. Dit
was ook niet direct logisch omdat in de kabelarresten de vraag aan de orde
was wie als eigenaar van het net heeft te gelden als het in andermans grond is
aangelegd. Tevens bestond ook de meeste onduidelijkheid over de eigendom van
netten in andermans grond, omdat voor netten die volledig in eigen grond waren
aangelegd in beginsel de verticale natrekking van toepassing was42 (behoudens
eventuele horizontale natrekking). Maar door ‘enkel’ de eigendomsvraag te
regelen in het BW is de wetgever aan het (andere) fundamentele aspect van
de eigendomsregeling voorbij gegaan. Dit aspect is namelijk of een net in de
grond wel of niet als een bestanddeel van de grond moet worden aangemerkt,
dan wel of een net als een zelfstandige zaak (ten opzichte van de grond) heeft
te gelden. Als dit aspect was vastgelegd in het BW, dan zou het niet (meer)
uitmaken of het net wel of niet in eigen of andermans grond is aangelegd. In
de parlementaire geschiedenis van de nieuwe eigendomsregeling komt diverse
keren (expliciet) terug dat de wetgever met de huidige regeling voor ogen had
hiermee recht te doen aan het feit dat een net als een zelfstandige en functionele
eenheid kan worden beschouwd43. Als dit uitgangspunt leidend was geweest bij
invoering van een wettelijke regeling betreffende netten (in plaats van de vraag
wie eigenaar is van een net), dan zou het eerder in de reden hebben gelegen
dat de wetgever, naast aanpassing van het artikel betreffende de eigendom van
onroerende zaken, óók artikel 3:4 BW betreffende bestanddelen had aangepast.
Althans als de wetgever een nieuw derde lid aan artikel 3:4 BW had toegevoegd
waarin geregeld zou zijn dat een net niet als bestanddeel van de grond (of: een

39Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 8.
40Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18.
41Eveneens geldt dit bij het wegvallen van de bestemming van het net (voor transport)
zodat een bestemmingswijziging geen invloed heeft op de eigendom van een net ‘Het laten
wegvallen van de bestemming heeft geen invloed op de eigendom’: zie Kamerstukken II,
2005/06, 29 834, nr. 12 p. 16.

42Zie ook Kamerstukken II , 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 22: ‘Immers: als de grond in
eigendom is van de (rechts)persoon die tevens (rechtsopvolger van) de aanlegger van het
net is, blijft de eigendom binnen hetzelfde vermogen, zij het onder andere rechtstitel.’

43Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 4 of nr. 12, p. 2.
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onroerende zaak) waarin, waarop of waarboven het is aangelegd, beschouwd
kan worden, dan zou daaruit volgen dat het net een zelfstandige eenheid is
ten opzichte van de grond en dat de grondeigenaar niet automatisch eigenaar
zou zijn van een net dat in zijn grond is of zou worden aangelegd omdat de
(hoofd)regel van artikel 5:20 (thans: eerste lid) BW niet van toepassing zou zijn.
Op basis van de regeling zoals is opgenomen in het tweede lid van artikel 5:20
BW zou dan volgen dat niet de grondeigenaar, maar de (bevoegde) aanlegger44
van het net als eigenaar is te beschouwen. De wetgever zal dan nog wel de
passage ‘van anderen’ in artikel 5:20, tweede lid BW moeten schrappen. Het
ligt echter niet snel voor de hand dat de wetgever alsnog artikel 3:4 BW zal
aanpassen of uitbreiden zoals hiervoor omschreven waardoor het aspect van de
zelfstandigheid van het net ten opzichte van de grond geregeld (en opgehelderd)
zal worden. Wellicht dat aan een andere optie kan worden gedacht en dat is
om artikel 5:20, tweede lid BW aan te passen in de zin dat in het tweede lid
de woorden ‘van anderen’ worden geschrapt, en tevens een zin (of een nieuw
artikellid) toe te voegen met de strekking dat wanneer een net in de grond is of
wordt aangelegd een apart of zelfstandig eigendomsrecht ten aanzien van dat
net ontstaat. Hiermee zou de wetgever tot uitdrukking kunnen brengen dat
ook wanneer een net in eigen grond wordt aangelegd een apart eigendomsrecht
(dus: los van die van de grond) zou ontstaan. Hierdoor zou – weliswaar via
een regeling betreffende de eigendom – duidelijkheid worden gecreëerd over de
vraag of een net een zelfstandige zaak is ten opzichte van de grond, los van
het feit of het net in eigen of andermans grond is aangelegd. De praktische
relevantie van een aanvullende regeling in artikel 3:4 of 5:20, tweede lid BW
zou onder meer kunnen zijn dat een net in eigen grond thans mogelijk geen
zelfstandig object van financiering (hypotheek) kan zijn, noch betrokken kan
worden in bijvoorbeeld een sale en leaseback constructie. Een aanvullende
regeling zoals hiervoor genoemd zou hieraan tegemoet kunnen komen.

5.3.1.2 Bedoeling wetgever

Hiervoor is aangevoerd dat verdedigbaar is – op basis van de (letterlijke) uit-
leg van artikel 5:20, tweede lid BW – dat de eigendomsregeling niet ziet op
netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd. Men zou kunnen stellen dat
‘de soep niet zo heet gegeten moet worden als hij wordt opgediend’ en dat een
zodanig strikte toepassing van genoemd artikel niet aan de orde kan zijn. Im-
mers de bedoeling van de wetgever is toch (vooral) geweest om een regeling te
treffen voor netten als zelfstandige onroerende zaken en niet als nagetrokken
bestanddelen van een andere zaak45. In de parlementaire geschiedenis komt op
diverse plaatsen deze gedachte van de wetgever terug zoals in de Memorie van
Toelichting46:

44Wanneer de grondeigenaar ‘tevens’ bevoegde aanlegger is, dan zal de grondeigenaar eige-
naar zijn van het in eigen grond gelegen (zelfstandige) net.

45Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 1, 2 en 15.
46Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9.
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‘De eigendom van een net (. . . ) wordt hier dus geheel losgemaakt
van die van de grond. Dit artikel doet recht aan het feit dat een
net een feitelijke en functionele eenheid is’ (p. 4)

(. . . ) ‘Het gaat om een generieke doorbreking van de verticale na-
trekking’ (p. 5) (. . . )

‘Een net wordt beschouwd als een zelfstandige zaak.’ (p. 6)

Op basis hiervan is verdedigbaar dat artikel 5:20, tweede lid BW niet zodanig
strikt moet worden uitgelegd en dat uit de context van de (totstandkoming
van de) nieuwe eigendomsregeling in het BW gelezen moet worden dat de zelf-
standige positie van het net ten opzichte van de grond altijd prevaleert en dus
dat netten in eigen grond ook geregeerd worden door de eigendomsregeling.
Het zou immers de bedoeling van de wetgever zijn geweest om een regeling
te introduceren die recht doet aan het feit dat een net altijd een zelfstandige
onroerende zaak is, althans een zelfstandige functionele eenheid. Op een net
in eigen grond moet dan op basis van deze uitleg – los van de grond – ook een
hypotheek worden gevestigd door de grondeigenaar. ‘Verzelfstandiging’ van
het net door inschrijving47 in de openbare registers is dan helemaal niet nodig
omdat het net in ieder geval (altijd al) als een zelfstandige zaak moet worden
beschouwd. De consequentie van deze uitleg is dan ook – en daar zal menig
grondeigenaar niet van zijn doordrongen – dat deze twee zelfstandige onroe-
rende zaken steeds apart moeten worden behandeld. Derhalve zullen steeds
twee zaken overgedragen moeten worden of twee hypotheken gevestigd moeten
worden op zowel het net als de grond.

Resumerend: het in deze paragraaf verwoorde aspect – kan een net nog een
bestanddeel zijn van de grond – is niet als zodanig aan de orde geweest bij de
totstandkoming van de nieuwe eigendomsregeling. De focus van deze regeling
was (en is) de vraag wie eigenaar is van een net in andermans grond. Deze
focus is als zodanig (letterlijk) verwoord in de genoemde regeling. Feit blijft
dat de praktijk toch altijd ‘net’ even anders kan zijn dan de theorie en dat is
het geval bij netten die de grondeigenaar volledig in eigen grond aanlegt. In
deze situatie is niet voorzien door de wetgever en de vraag is of dit onder het
huidige artikel 5:20, tweede lid BW is te brengen. Natuurlijk kan op basis van
de bedoeling van de wetgever een en ander worden ‘recht gestreken’ zodat er
vanuit kan worden gegaan dat netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd,
ook als zelfstandige zaken moeten worden beschouwd. Aangezien de wetgever
op grond van het oordeel van de Hoge Raad dat een net een zelfstandige en
functionele eenheid vormt, het gevolg heeft verbonden dat een net ‘dus’ als een
zelfstandige zaak is te beschouwen (en dit diverse malen in de parlementaire
geschiedenis tot uitdrukking heeft gebracht), zou ik ervoor willen pleiten dat, als
dit ook de bedoeling van de wetgever is geweest, de wetgever dit fundamentele
aspect (dat dus niet één op één voortvloeit uit de kabelarresten) dan ook alsnog

47Hetgeen feitelijk mogelijk is, maar – uitgaande van de stelling dat een net in eigen grond een
bestanddeel is van de grond – dogmatisch niet het goederenrechtelijke effect laat intreden,
zie par. 3.2.5.2.
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regelt in de wet. Thans is namelijk op basis van de huidige tekst van de nieuwe
eigendomsregeling verwarring (blijven) bestaan over de vraag of de zelfstandige
positie van een net ook geldt voor netten in eigen grond. In de huidige context
is verdedigbaar dat netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd, op basis
van de hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid BW als een bestanddeel van de
grond moeten worden beschouwd. De wetgever gaat in beginsel er ook vanuit
dat de eigendomsregeling een uitzondering is op de hoofdregel48:

‘Het aan het vermogensrecht ontleende uitgangspunt is het zaken-
recht dat als hoofdregel verticale natrekking kent, waarop uitzon-
deringen bestaan. Hier wordt voor een bepaalde onroerende zaak
(cursivering BJ) een dergelijke uitzondering gemaakt’.

Op basis hiervan zou geredeneerd kunnen worden dat de wetgever ‘slechts’ voor
netten in andermans grond die uitzondering heeft gemaakt, maar dat buiten
die uitzondering (te weten: voor netten volledig in eigen grond), de hoofdregel
van artikel 5:20, eerste lid BW blijft gelden. Om echt opheldering over dit
aspect te krijgen moet derhalve een uitdrukkelijk appel op de wetgever worden
gedaan. Dus als het uitgangspunt is dat een net in eigen grond eveneens een
zelfstandige zaak is, dan zou uitbreiding van artikel 3:4 BW met daarbij aan-
passing van artikel 5:20, tweede lid BW de meest zuivere oplossing zijn. Anders
zal aanpassing en uitbreiding van artikel 5:20 BW ook tot de mogelijkheden
kunnen behoren (zie hiervoor). In het geval de wetgever niet kiest voor een
dogmatische oplossing dan zou de wetgever – als minst fraaie oplossing – er-
voor kunnen kiezen om tijdens de evaluatie49 van de eigendomsregeling in ieder
geval uitdrukkelijk te ‘bevestigen’ dat het (altijd) ook de bedoeling is geweest
om netten in eigen grond onder de nieuwe regeling te brengen. Derhalve te be-
vestigen dat netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd ook zelfstandige
zaken zijn en als zodanig niet worden nagetrokken door de grond. Door deze
‘bevestiging’ tijdens de evaluatie van de regeling zal in ieder geval duidelijkheid
ontstaan over de bedoeling van de wetgever met deze nieuwe regeling, ondanks
dat de letterlijke tekst van artikel 5:20, tweede lid BW iets anders kan doen
vermoeden. Mocht de wetgever zich overigens niet uitlaten over dit punt, dan is
zeer goed verdedigbaar dat netten in eigen grond als bestanddeel van de grond
moeten worden beschouwd.

5.3.2 Administratieve relatie tussen net en perceel

In het huidige spraakgebruik wordt al snel gezegd dat de overdracht van een
huis moet worden geregistreerd bij het Kadaster. Dit klopt feitelijk niet. In
de kadastrale registratie is het perceel hét basiselement waaraan alle overige
informatie (rechten, rechthebbende(n) e.d.) wordt opgehangen. In artikel 1
48Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 2.
49Zie het verslag van de behandeling in de Eerste Kamer van 4 december 2006, EK11, p.
11-478: ‘Ik zeg dan ook graag een evaluatie over vier jaar toe. Nu ik dit heb uitgesproken,
ligt dit vastgelegd in de wetsgeschiedenis’.
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van de Kadasterwet wordt een perceel omschreven als een deel van het Neder-
lands grondgebied van welk deel de Dienst de begrenzing met behulp van land-
meetkundige gegevens heeft vastgesteld op grond van gegevens betreffende de
rechtstoestand, bestemming en het gebruik en dat door zijn kadastrale aandui-
ding is gekenmerkt. Alle kadastrale percelen in Nederland hebben een (unieke)
kadastrale aanduiding. Voor de kadastrale registratie zijn de percelen of per-
ceelsnummers van belang als unieke ‘identifier’ en niet zozeer de (soort) bebou-
wing die al dan niet op het perceel aanwezig is. Dit komt ook tot uitdrukking in
de kadastrale kaart die ook wel de ‘ingang’ van de kadastrale registratie wordt
genoemd. De kadastrale kaart is niet zozeer een weergave van de werkelijke
grenzen of ligging van gebouwen, maar een weergave van de in de kadastrale
registratie geregistreerde percelen. De kadastrale kaart is een onderdeel van de
kadastrale registratie waarin eveneens het perceel hét basiselement is. Voor de
kenbaarheid van netten (kadastrale registratie) is de relatie met het perceel in
beginsel losgelaten. Een net dat ingeschreven is, krijgt een eigen (uniek) kadas-
traal nummer, hetgeen inhoudt dat er geen directe verwijzing meer plaatsvindt
naar een of meer percelen50. Na de kabelarresten werden in de akte nog alle ka-
dastrale percelen genoemd waarin het net gelegen was. Dit was min of meer op
aanwijzing van wat in de kabelarresten door de Hoge Raad werd aangedragen.
In de praktijk bleek dat het opnemen van alle kadastrale percelen een lastig
karwei was en dus werd in samenwerking met onder meer het notariaat een
andere methode ontwikkeld. De netwerktekening werd gëıntroduceerd waarin
– bij ontbreken van een eigen kadastraal nummer – verwijzingspercelen wer-
den opgenomen. Het netwerk werd in de kadastrale registratie administratief
‘opgehangen’ aan deze verwijzingspercelen. Deze verwijzingspercelen werden
gebruikt voor het stellen van verwijzingen naar de inschrijving in de openbare
registers. Na wijziging van het Kadasterbesluit is het noemen van verwijzings-
percelen niet meer nodig omdat netten nu een eigen kadastraal kenmerk krijgen
en via dit kenmerk zijn terug te vinden in de kadastrale registratie (zie verder
par. 7.2.2.1).

Kortom: ten aanzien van de vraag of een net een onroerende zaak is, heeft een
net nog de ‘steun’ van de ondergrond nodig.
Door invoering van de nieuwe regeling is de relatie tussen net en grond bij de
kwalificatievragen betreffende de eigendom en de bestanddeelvorming in begin-
sel komen te vervallen. Ten aanzien van de zelfstandige positie van het net ten
opzichte van de grond acht ik het verdedigbaar dat bij netten die volledig in
eigen grond zijn aangelegd de relatie met de grond nog aanwezig kan zijn (net
als bestanddeel van de grond).
Bij registratie (of: administratie) van netten is de relatie tussen perceel en grond
in beginsel komen te vervallen doordat een net een eigen kadastraal kenmerk
krijgt waardoor verwijzing naar percelen niet meer nodig is.

50Door inschrijving van een netwerktekening is het wel mogelijk om alle percelen waarin
het netwerk gelegen is te zien. Dit is om aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel 3:84
BW te kunnen voldoen. Administratief gezien wordt het net echter niet direct meer in
verbinding gebracht met een perceel of percelen.
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5.4 Bevoegdheidsvereiste

Volgens de nieuwe regeling behoort de eigendom van een net toe aan de be-
voegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger. Met ‘bevoegd’
wordt bedoeld dat de aanlegger gerechtigd moet zijn om het net aan te leggen in
andermans grond. In par. 3.2.4.2 is ten aanzien van dit vereiste onder meer het
vaststellen en het vervallen van de bevoegdheid verder uitgewerkt. Hieronder
wil ik nogmaals ingaan op het bevoegdheidsvereiste maar dan toegespitst op
de vragen of dit vereiste wel zo noodzakelijk is en wat de (goederenrechtelijke)
consequenties zouden zijn als dit vereiste niet was gesteld.

5.4.1 Inleiding

Tijdens de parlementaire behandeling werd terecht de vraag gesteld waarom het
vereiste van ‘de bevoegdheid’ eigenlijk is opgenomen. De minister antwoordde
op deze vraag door te stellen dat iemand die zonder dat hij daartoe bevoegd is
een net aanlegt niet de eigendom van dat net kan verkrijgen ook al heeft hij de
aanleg bekostigd51:

‘Het nieuwe lid kent namelijk een ingrijpend rechtsgevolg, te weten
de verkrijging van eigendom. Een onbevoegde aanlegger die in, op
of boven de grond van een ander een net aanlegt, zou niet moeten
worden beloond met de verkrijging van de eigendom van dat net’

Bij deze zienswijze is een kanttekening te plaatsen. Hoewel de wetgever in de
parlementaire geschiedenis het steeds expliciet over een nieuwe regeling inzake
de eigendomsverkrijging van netten heeft, is het de vraag of de nieuwe regeling
wel als een vorm van ‘verkrijging’ is aan te merken? De wijze waarop goederen
verkregen worden (of verloren gaan), is geregeld in de wet (‘gesloten stelsel
van het goederenrecht’). Hoewel met ‘de wet’ niet alleen het BW wordt be-
doeld52 staat in het BW een aantal algemene regels die voor alle verkrijgingen
van goederen gelden. In artikel 3:80 BW wordt bijvoorbeeld een onderscheid
gemaakt tussen de verkrijging onder algemene en onder bijzondere titel. Erf-
opvolging is wel het meest voor de hand liggende voorbeeld van verkrijging
onder algemene titel; de verkrijger volgt de ander op in een heel of evenredig
deel van het vermogen. Overdracht is een vorm van verkrijging onder bijzon-
dere titel; de verkrijger verkrijgt slechts een bepaald actief uit het vermogen
van de ander. Een ander, niet door de wet, gemaakt onderscheid is die tus-
sen derivatieve en originaire verkrijging. Onder derivatieve verkrijging wordt
verstaan de verkrijging waarbij de verkrijger zijn recht op het goed aan een
ander, zijn rechtsvoorganger, ontleent. Alle verkrijgingen onder algemene titel
zijn derivatieve verkrijgingen, maar ook diverse verkrijgingen onder bijzondere

51Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 17.
52Ook in andere wetten is verkrijging of verlies van goederen geregeld, zoals bijv. in de
Auteurswet (het verkrijgen van een auteursrecht). Zie Pitlo, 2006, nr. 90.
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titel, zoals overdracht, zijn als zodanig te benoemen. Originaire verkrijging is
een vorm van verkrijging waarbij niet sprake is van een rechtsovergang. De
verkrijger verkrijgt een recht dat hij niet ontleent aan dat van een voorganger,
maar dat nieuw bij die verkrijger ontstaat. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval
bij zaaksvorming, schatvinding of vermenging als het gaat om roerende zaken,
dan wel natrekking of aanwas bij onroerende zaken. Met betrekking tot deze
vormen van verkrijging begint een verkrijger met een ‘nieuw recht’, vrij van
plichten en lasten door eventuele voorgangers daarop gelegd, maar ook zonder
de rechten en bevoegdheden door eventuele voorgangers in verband met het
goed bedongen53. Heel strikt geredeneerd zou gesteld kunnen worden dat de
nieuwe eigendomsregeling eigenlijk geen vorm is van verkrijging. Synoniemen
van ‘verkrijgen’ zijn onder meer ‘ontvangen’, ‘kopen’, ‘bemachtigen’, ‘verwer-
ven’ of ‘doen ontstaan’. Hieruit volgt dat verkrijgen ziet op iets verwerven wat
je voorheen niet had. Dit is bij de nieuwe eigendomsregeling niet helemaal het
geval. De bevoegde aanlegger zal in de regel, voordat hij tot daadwerkelijk
aanleg overgaat, al eigenaar zijn van de ‘losse onderdelen’ (de kabels en leidin-
gen, inclusief alle bijbehorende hulpmiddelen) van het net alvorens het net de
grond in gaat54. De eigendom van (alle losse onderdelen van) het net ontstaat
dus niet (of: wordt verworven) door bevoegde aanleg van het net, maar blijft
‘ondanks’ die aanleg in andermans grond berusten bij de aanlegger van het net.
De nieuwe eigendomsregeling is een uitzondering op de verticale natrekking en
‘wijst in die zin de eigendom van het net toe’ aan de bevoegde aanlegger. De
regeling is dan ook eerder aan te merken als een vorm van eigendomstoewij-
zing, dan als een vorm van eigendomsverkrijging. Op zich is het gebruik van de
term ‘eigendomsverkrijging’ wel goed verklaarbaar omdat in de oude situatie in
beginsel de hoofdregel van de verticale natrekking gold en de eigendom van een
net werd verkregen door middel van bijvoorbeeld de horizontale natrekking.
Daarnaast is verdedigbaar dat de aanlegger – voordat het net de grond in gaat
– weliswaar eigenaar is van de onderdelen, maar dat de eigendom van het net
– als een zelfstandige eenheid – pas wordt ‘verkregen’ nadat het bevoegd is
aangelegd in de grond. Tevens wijzigt de status van de ‘roerende’ onderdelen,
omdat deze na aanleg tot één zelfstandige onroerende zaak zijn gevormd. In die
zin zou dus wel geredeneerd kunnen worden dat de nieuwe eigendomsregeling
ziet op een vorm van verkrijging van een net als één zelfstandige onroerende
zaak omdat deze zelfstandige onroerende zaak vóór aanleg niet bestond55.

53Zie Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 192 e.v., Reehuis in Pitlo, 2006, nr. 94,
Snijders/Rank-Berenschot, 2007, nr. 244 e.v.

54Ook als de aanlegger geen eigenaar is van een onderdeel van het net (bijv. omdat het
onder eigendomsvoorbehoud is geleverd door de fabrikant), dan nog zal de eigendom van
dat onderdeel niet op basis van artikel 5:20, tweede lid BW worden ‘verkregen’, maar eerder
door vermenging/zaaksvorming, dan wel door horizontale natrekking.

55Door mij is de term ‘eigendomsverkrijging’ veelvuldig gebruikt omdat dit aansluit bij het-
geen de wetgever over deze nieuwe regeling heeft gesteld in ondermeer de parlementaire
geschiedenis. Daarnaast is verkrijging van de eigendom van een net – na invoering van de
nieuwe regeling – ook nog wel mogelijk omdat wanneer de regeling niet opgaat sprake kan
zijn van verkrijging door horizontale natrekking.
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5.4.1.1 Bevoegdheidseis bij verkrijging of toedeling

In het geval de nieuwe eigendomsregeling van netten – in lijn met de uitspra-
ken van de wetgever hierover – als een wijze van eigendomsverkrijging is aan
te merken dan zal het nog het meeste weg hebben van een vorm van origi-
naire eigendomsverkrijging, of althans het spiegelbeeldige daarvan, aangezien
na aanleg een eigendomsrecht ontstaat in de grond van een ander dat ziet op
een zelfstandige onroerende zaak die niet toekomt aan de grondeigenaar. Het
bijzondere van de eigendomsregeling is echter dat bij deze vorm van ‘origi-
naire verkrijging’ eerst toestemming moet worden verleend, eer het rechtsge-
volg eigendom(sverkrijging) intreedt. Dit aspect is in beginsel voor originaire
eigendomsverkrijging afwijkend. Bij de diverse wijzen van originaire eigen-
domsverkrijging is de bevoegdheidsvraag géén vereiste dat ten grondslag ligt
(of: vooraf gaat) aan het verkrijgen van de eigendom. Wanneer ik de aanbouw
aan mijn huis abusievelijk enkele centimeters over de erfgrens bouw, zal ik,
ondanks dat mijn buurman geen toestemming heeft gegeven om op zijn grond
te bouwen, op basis van horizontale natrekking de eigendom verkrijgen van de
(volledige) aanbouw aan mijn woning56. Zo ook bij aanwas of afslag57, tenzij
sprake is van opzettelijke drooglegging of tijdelijke overstroming. Van aanwas
is sprake wanneer de oeverlijn de eigendomsgrens vormt tussen een perceel land
en een perceel water; deze grens zal automatisch wijzigen wanneer de oeverlijn
zich verplaatst. Het perceel land kan automatisch groter worden en daarmee
dus de omvang van de (perceel)eigendom, zonder dat de landeigenaar hiervoor
toestemming heeft gevraagd. Het ‘ingrijpende’ rechtsgevolg van ‘verkrijging
van eigendom’ kan zonder bevoegdheidsvereiste even zo goed intreden. Wan-
neer de strikte interpretatie wordt gevolgd en er wordt aangesloten bij het idee
dat de nieuwe regeling een vorm van eigendomstoedeling of -toewijzing is, dan
blijft het bevoegdheidsvereiste ook een wat vreemd element. Immers de wet
regelt thans dat object A (het net) in handen blijft van de aanlegger ervan en
dat de verticale natrekking niet van toepassing is. Het bevoegdheidsvereiste
suggereert dat wanneer niet aan dit vereiste is of wordt voldaan, de normale
regel (verticale natrekking) van toepassing zal zijn. Dit is echter niet het geval
omdat in de situatie dat de aanlegger niet bevoegd is tot aanleg van het net
eerst bekeken zal moeten worden of sprake is van horizontale natrekking en
of de eigendom van het net in handen blijft van de (onbevoegde) aanlegger.
Kortom ook als de eigendomsregeling als een vorm van eigendomstoedeling of
– toewijzing moet worden beoordeeld, is het bevoegdheidsvereiste een vreemd
aspect in de eigendomsregeling.

56Weliswaar zal – achteraf – deze situatie ‘geheeld’ moeten worden door bijv. tegen scha-
deloosstelling een erfdienstbaarheid te vestigen tot handhaving van de bestaande toestand
(artikel 5:54, eerste lid BW). Het verkrijgen van de eigendom van de aanbouw geschiedt
echter onafhankelijk van de wil van mijn buurman.

57Indien de oeverlijn is vastgelegd (art. 5:30 BW) is niet sprake van automatische wijziging
van de eigendomsgrens (artt. 5:31 e.v. BW).
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5.4.1.2 Afhankelijkheid was toch niet gewenst?

Daarnaast ‘wringt’ deze bevoegdheidseis met de opvatting van de wetgever dat
het eigendomsvraagstuk rondom netten niet door middel van een zakelijk recht
van netwerk kan worden gerealiseerd. Volgens de wetgever zou een dergelijk
zakelijk recht afhankelijk worden gesteld van een vergunning om een net in
eigendom te hebben. In het huidige BW zou geen afhankelijkheid bestaan tus-
sen eigendom en een vergunning58. In wezen spreekt de wetgever zich hier
tegen. Het stellen van de bevoegdheidseis creëert immers (ook) een afhan-
kelijkheid tussen eigendom en ‘toestemming’ of ‘vergunning’. Zoals hiervoor
weergegeven zou dit argument (afhankelijkheid is niet gewenst) pas valide zijn,
als het bevoegdheidsvereiste niet zou zijn gesteld. De eigendomsvraag zou
dan niet afhankelijk zijn van (voorafgaande) toestemming van (in dit geval)
de grondeigenaar wat – als men uitgaat dat hier sprake is van een vorm van
eigendomsverkrijging – gebruikelijk is bij een vorm van (originaire) eigendoms-
verkrijging. Door de eigendom afhankelijk te stellen van de toestemming van
de aanleg door de grondeigenaar, zit in de eigendomsregeling toch een ‘vleugje’
van (het systeem van) een zakelijk recht (van opstal). Immers wanneer ik een
opstal op de grond van een ander in eigendom wil verkrijgen, moet ik over-
eenstemming met de grondeigenaar bereiken om de opstal te bouwen en/of in
eigendom te houden, zonder dat ik eigenaar word of ben van de grond waarop
de opstal is gebouwd. Om dit te bewerkstelligen moet een opstalrecht worden
gevestigd, wat bij de eigendom van netten niet nodig is omdat dit ‘automa-
tisch’ voortvloeit uit de bevoegde aanleg. De wetgever heeft met betrekking
tot het opnemen van het bevoegdheidsvereiste (kennelijk) een ‘mechanisme’
willen inbouwen gelet op de positie van de grondeigenaar. Het net en de grond
waarin het net ligt, zijn zozeer met elkaar (duurzaam) verbonden, dat het niét
betrekken van de grondeigenaar bij de eigendomsverkrijging van het net ken-
nelijk voor onmogelijk werd gehouden. Vraag is echter of die verbondenheid
tussen aanleg en de bevoegdheid daartoe, moet leiden tot een (hard) vereiste in
de eigendomsregeling zelf, althans is het dogmatisch juist dat in de wettelijke
eigendomsregeling een onverbrekelijke relatie is gelegd tussen de eigendom en
de bevoegde aanleg?

5.4.1.3 Wat als bevoegdheidsvereiste vervalt?

Stel dat het bevoegdheidsvereiste niet was opgenomen in de nieuwe regeling
of dit vervalt na de evaluatie van de nieuwe regeling, welke gevolgen zou dit
dan hebben? Volgens Van Velten59 zou het enkele feit van aanleggen niet
tot eigendom mogen leiden, wél het aanleggen krachtens een vooraf verkregen
bevoegdheid. Wanneer het enkel aanleggen tot eigendom leidt, zou worden te-
ruggekeerd tot de oude Germaanse ‘stichtingsleer’ die door het Arena-arrest60

58Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 1 en 2.
59Van Velten, 2004, p. 28 en noot 36.
60HR 4 december 1903, W 8004. De casus in dit arrest was dat de huurder (NV Arena) mét
toestemming van de grondeigenaar (gemeente Amsterdam) een gebouw had neergezet op
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zou zijn verworpen. Deze stichtingsleer hield echter in dat degene die mét toe-
stemming van de grondeigenaar een bouwwerk sticht, door dit bouwen eigenaar
wordt van het bouwwerk61. Met andere woorden niet het ‘enkele’ feit van aan-
leggen leidt ons terug naar genoemde stichtingsleer, juist de nieuwe regeling
betreffende netten laat ons terugkeren naar genoemde leer. Ook Ploeger meent
dat niet aangesloten kan worden bij het enkel aanleggen62:

‘Opmerkelijk is dat in deze bepalingen63 voor de eigendom zou wor-
den aangesloten bij het enkele aanleggen. Men kan dus eigendom
hebben in eens anders onroerende zaak zonder dat een bevoegd-
heid tot aanleggen behoeft te bestaan.(. . . ) Een eigendom van een
onroerende zaak in eens anders erf die louter gebaseerd is op het
bouwen en niet afhankelijk is van een bevoegdheid tot bouwen is een
weinig wenselijke zaak en in elk geval vreemd aan het Nederlandse
goederenrecht.’

In beginsel ben ik het met beide schrijvers eens dat een leidingbeheerder niet
zomaar lukraak en naar eigen goeddunken in private of publieke gronden kan
gaan graven om netwerken aan te leggen. Zo is het uitbreiden van een woning
op een gedeelte van het buurerf ook geen wenselijke zaak. Naburige eigenaren
dienen met elkaar af te spreken hoe men elkanders erven kan en mag gebruiken.
Een leidingbeheerder zal in beginsel (wettelijke of contractuele) toestemming
moeten hebben om het net in de grond van anderen te mogen aanleggen. Het
koppelen van de bevoegdheid tot aanleg met de toewijzing van de eigendom van
het net, is echter niet direct een logische keus. Immers zoals hiervoor weerge-
geven kan in beginsel de eigendom van een onroerende zaak verkregen worden
zonder dat men daartoe bevoegd is, althans zonder dat men vooraf toestem-
ming heeft gekregen. Daarnaast is met genoemd bevoegdheidsvereiste – als
voorwaarde voor de eigendom van netten – min of meer teruggekeerd naar het
principe dat de bevoegde bouwer eigenaar is (de zogenaamde stichtingsleer),
terwijl dit principe niet (meer) gebezigd wordt binnen ons goederenrecht. Im-
mers als huurder of erfpachter van een perceel ben ik geen eigenaar van de door

de gehuurde grond. De huurder waande zich eigenaar en vestigde een hypotheek op het
gebouw. Na faillissement bleek niet de hypotheekgever maar de gemeente Amsterdam eige-
naar te zijn van het gebouw. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat de huurder/gefailleerde
niet had ‘een zakelijk recht als dat van opstal’. In casu was dus wél sprake van bevoegd
bouwen op andermans grond, maar omdat dit volgde uit een contract (en niet door middel
van een opstalrecht was gevestigd) was er van enige eigendomsverkrijging geen sprake.

61HR 16 december 1884, W 5035. In het Belgische (en Franse) rechtssysteem geldt dat door
het vestigen van een zakelijk (of persoonlijk) recht waarbij uitdrukkelijk toestemming is
gegeven om te bouwen in of op de grond, een accessoir opstalrecht ontstaat met betrekking
tot het gebouwde (zie par. 4.1 e.v.).

62Ploeger, 2005a, p. 47. Overigens heeft Ploeger in zijn bijdrage niet alleen gesteld dat
voor de eigendomsverkrijging van netten de aanlegger bevoegd dient te zijn. Zijn stelling
is dat alle bevoegde bouwers op andermans grond (dus zowel op grond van zakelijke als
persoonlijke rechten) eigenaar dienen te zijn van hetgeen gebouwd is. Dit zou namelijk
aansluiten bij het bestaande rechtsgevoel.

63Bedoeld worden de artikelen 9b Elektriciteitswet en 1a Gaswet die inhoudelijk gelijk waren
aan voormalig artikel 5.6 Tw, maar weer ingetrokken werden in afwachting van de algemene
regeling in het BW.
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mij op het perceel gebouwde opstal ook al heb ik voor de bouw van de opstal
expliciete toestemming van de verhuurder of de eigenaar gekregen64. Enkel
het vestigen van een opstalrecht leidt binnen ons rechtssysteem ertoe dat een
ander dan de grondeigenaar een opstal in eigendom kan verwerven. Het feit dat
het ‘aanleggen’ zou leiden tot (behoudt) van de eigendom van het net sluit in
beginsel ‘goed’ aan bij de uitgangspunten van het Nederlandse goederenrecht.

Opent het (laten) vervallen van het bevoegdheidsvereiste in de huidige regeling
dan de weg voor een ongebreidelde wildgroei aan leidingen in openbare en privé
gronden? Waarschijnlijk niet. Het zonder toestemming aanleggen (of graven)
in andermans grond is te kwalificeren als een onrechtmatige daad conform arti-
kel 6:162 BW. De grondeigenaar heeft dientengevolge het recht om verwijdering
van een zonder toestemming aangelegd net te vorderen65. Daarnaast lijkt het
ook niet voor de hand liggend dat een netbeheerder willens en wetens en zonder
daartoe bevoegd te zijn zomaar in andermans grond gaat graven om leidingen
te leggen omdat dit (indien het bevoegdheidsvereiste zou worden geschrapt)
tot de ‘eigendomstoedeling’ leidt. De aanleg van een dergelijk net vergt een
aanzienlijke investering en het zonder toestemming aanleggen brengt het (dan
ook aanzienlijke) risico met zich dat een vordering tot verwijdering van het net
wordt ingesteld met alle extra kosten66 van dien. Gelet op de financiële conse-
quenties van het (ver)leggen of verwijderen van onbevoegd aangelegde netten,
is de kans niet direct reëel dat een netbeheerder overgaat tot het aanleggen van
netten in andermans grond zonder dat daarvoor enige vorm van toestemming
aan vooraf is gegaan.

Overigens is de rigide benadering dat alleen bevoegde aanleg tot de eigendom
van het net kan leiden, enigszins opmerkelijk te noemen gelet op de positie die
de grondeigenaar in onder meer de parlementaire geschiedenis, maar ook in de
literatuur toegeschreven kreeg. De grondeigenaar werd onder meer geacht geen
eigenaar te zijn op grond van verticale natrekking, noch in het geval sprake is
van vernietiging van een overeenkomst waaraan de aanlegger zijn bevoegdheid

64In het Belgische recht leidt uitdrukkelijke toestemming om te bouwen op andermans grond
tot een accessoir opstalrecht en dus is de bouwer eigenaar van hetgeen hij – met toestem-
ming van de grondeigenaar – opricht op andermans grond. In het Duitse recht heeft de
vaststelling van het gebouwde tot een ‘schijnbestanddeel’ ook tot het gevolg dat de bouwer
of aanlegger van dit ‘schijnbestanddeel’ ervan eigenaar is (of blijft). Zie verder hoofdstuk
4.

65Zie ook Van der Steur, 2010, p. 121 e.v. In dit artikel geeft Van der Steur haar reactie
op de artikelen van Van Velten (2009, p. 807 e.v.) en van W.G. Huijgen (2008, p. 754
e.v.) en stelt dat beide schrijvers de gedoogplicht van de grondeigenaar onderbelicht laten
waardoor wellicht onjuiste conclusies getrokken kunnen worden; bijv. dat de (vastgestelde
en ingeschreven) eigendom van een net de grondeigenaar zou belemmeren in het vorderen
van verwijdering van dat net. Beide genoemde schrijvers hebben in dezelfde uitgave van het
WPNR een reactie gegeven op het artikel van Van der Steur en stellen dat de grondeigenaar
– ondanks eventueel vastgestelde eigendom van het net – de verwijdering van het net kunnen
vorderen (tenzij sprake is van een wettelijke gedoogplicht zoals in de Tw), maar dat dit
onder omstandigheden wellicht misbruik van bevoegdheid zou kunnen opleveren conform
artikel 3:13 BW. Zie Huijgen, 2010 en Van Velten, 2010.

66Bij extra kosten kan gedacht worden aan de verleggingskosten, wellicht proceskosten en
evt. schadevergoeding of compensatie aan de grondeigenaar voor aangebrachte schade aan
zijn grond.
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ontleende omdat alsdan uitgegaan wordt van de stelling dat de horizontale na-
trekking dan zou gelden. De grondeigenaar zou ook helemaal niet onteigend
worden door de nieuwe regeling omdat hij niet geacht werd eigenaar te zijn
(geweest) van het in zijn grond aangelegde net67. Daarnaast zou de grondei-
genaar geen belang68 hebben bij de eigendom van het gedeelte van de leiding
dat in zijn grond ligt. De grondeigenaar kan dit gedeelte van het net namelijk
niet gebruiken; het zou een object zijn dat hem alleen last kan bezorgen. Dat
de grondeigenaar geen belang bij het (stukje) net zou hebben, zou ook vol-
gen uit de risicoaansprakelijkheidregels in verband met graafschade. Niet de
grondeigenaar, maar de leidingbeheerder is immers aansprakelijk bij eventuele
calamiteiten veroorzaakt door een gebrek aan de leiding. De leidingbeheerder
zou exclusieve macht uitoefenen over het net en in economische zin zou het net
hem toebehoren. Kortom: de grondeigenaar heeft geen belang bij de eigendom
van het (stukje) net, terwijl de leidingbeheerder een groot belang heeft om
zich als (juridisch) eigenaar te (mogen) manifesteren. Waarom is ondanks deze
gedachten of uitgangspunten over de (eigendoms)positie van zowel de grond-
eigenaar als de leidingbeheerder, in de nieuwe regeling dan toch expliciet de
(wettelijke) koppeling gelegd tussen het bevoegd aanleggen en de eigendomsver-
krijging? Hierdoor heeft de grondeigenaar ineens een veel grotere importantie
gekregen, dan hem in de parlementaire geschiedenis is toegedicht. Natuurlijk
is het noodzakelijk dat de grondeigenaar volledige zeggenschap houdt over het
gebruik (door eventuele derden) van zijn grond, maar om dit zo sterk te bena-
drukken in de eigendomsregeling zelf is niet helemaal terecht. In dat opzicht
zou ik ervoor pleiten om in het burenrecht een regeling op te nemen over de
bevoegde aanleg omdat het burenrecht ziet op de relatie tussen eigenaren on-
derling en een regeling omtrent toestemming tot aanleg daarin prima geregeld
zou kunnen worden (zie par. 6.4.2).

Afgezien van het feit dat het bevoegdheidsvereiste voor netten in wetsystema-
tisch opzicht niet lijkt te kloppen, is om praktische redenen het bevoegdheids-
vereiste ook geen gewenst element. De rechtspraktijk heeft grote moeite met
de inschrijving of overdracht van bestaande netten omdat het bij oudere netten
vaak zeer lastig te achterhalen is of sprake is van bevoegde aanleg. Gelet op
de inmiddels voorgestelde overgangsrechtelijke regeling op het gebied van de
(eerste) inschrijving van een net69, wordt in beginsel tegemoet gekomen aan de
bezwaren die in de praktijk worden ervaren met het bevoegdheidsvereiste (zie
verder par. 3.2.4.2 waar dit punt uitgebreid besproken wordt). Het bevoegd-
heidsvereiste zal dan ook alleen nog maar van toepassing zijn bij netten die ná
1 februari 2007 zijn of worden aangelegd. De eigendom van netten die vóór die
tijd zijn aangelegd hoeft immers niet (meer) beoordeeld te worden aan de hand
van het bevoegdheidsvereiste (maar aan de hand van het ‘vermoedelijke’ eige-
naarschap). Feit blijft – en dit wordt in zekere zin door de hiervoor genoemde
overgangsrechtelijke regeling ook bevestigd – dat het bevoegdheidsvereiste niet
een zeer praktisch, dan wel rechtssystematisch gewenst element is in de nieuwe

67Zie bijv. Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 18 en 21.
68Zie o.m. Ploeger, 2005a, p. 42.
69Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr. 2 e.v.
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eigendomsregeling betreffende netten. De vraag rijst dan ook of dit element
van de regeling gehandhaafd moet blijven.

5.4.2 Conclusie bevoegdheidsvereiste

Het vereiste van de bevoegde aanleg – waardoor de toestemming van de grond-
eigenaar voor aanleg het criterium voor eigendomsverkrijging wordt – is in mijn
ogen rechtssystematisch niet juist omdat hier, zoals eerder betoogd, sprake is
van een vorm van originaire eigendomsverkrijging. Een regeling tussen eige-
naren onderling tot gebruik van grond zou in het burenrecht beter op zijn
plaats zijn. Huijgen heeft voorgesteld om – in plaats van het schrappen van
het bevoegdheidsvereiste – aansluiting te zoeken bij de Belemmeringenwet pri-
vaatrecht70:

‘Langs die weg zou een eenduidige bevoegdheidsgrondslag zijn ge-
schapen voor de aanleg van al dergelijke voorzieningen. Vervolgens
zou met de aldus aanwezige grondslag voor de bevoegdheid tot aan-
leg van dergelijke netten de desbetreffende aanlegger ook eigenaar
worden op grond van het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid BW.’

Bij evaluatie van de nieuwe regeling betreffende de eigendom van netten zou
ik ervoor willen pleiten om het bevoegdheidsvereiste voor eigendomsverkrijging
van netten nog eens kritisch te bekijken. Het vereiste is in de eigendomsregeling
niet een noodzakelijk vereiste en in beginsel kan het (in de regeling zelf) dan
ook vervallen en verplaatst worden naar het burenrecht.

5.5 Draadloze (straal)verbindingen

5.5.1 Inleiding

Als laatste onderwerp in dit hoofdstuk wil ik nader ingaan op de ‘draadloze
straalverbindingen’ als onderdeel van een net. In de nieuwe eigendomsregeling
is opgenomen dat een net bestaande uit kabels of leidingen toekomt aan de
bevoegde aanlegger. Tijdens de behandeling van de nieuwe regeling in de Eer-
ste Kamer is door de minister aangegeven dat onder het begrip ‘elektronisch
communicatienetwerk’ alle middelen vallen die het mogelijk maken om signalen
over te brengen, ongeacht of dit nu via fysieke kabels, of via radiogolven ge-
beurt. Daar tegenover stelt de minister dat echter gewezen moet worden op het
feit dat de voorgestelde doorknipbepaling van de verticale natrekking ziet op
de eigendom van zaken. Niet-fysieke (draadloze) verbindingen zijn geen zaak
en worden dan ook niet nagetrokken, aldus de minister71.

70Huijgen, 2009, p. 12 e.v.
71Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 2.
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5.5.1.1 Verkeersopvatting

Hoewel het antwoord van de minister in beginsel zeer helder is, heeft het toch
iets tegenstrijdigs, althans kennelijk kan volgens de verkeersopvatting een ‘iets’
– dat geen zaak is – wél onderdeel zijn van een (fysiek) netwerk. Wanneer
men via een willekeurige zoekmachine op internet zoekt naar het onderwerp
‘straalverbinding’, zal men vele sites vinden waaruit (inderdaad) volgt dat de
algemene opvatting is dat straalverbindingen een wezenlijk onderdeel kunnen
uitmaken van een (fysiek) netwerk, maar ook bijvoorbeeld dat men een straal-
verbinding kan kopen (‘de straalverbinding wordt uw eigendom’ ) of leasen72.
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat een straalverbinding in de praktijk in
ieder geval een bepaalde economische waarde vertegenwoordigt en dus onder-
worpen is aan het vermogensrecht. Hierna wil ik verder ingaan op het fenomeen
straalverbinding en onderzoeken of en zo ja, welke goederenrechtelijke beteke-
nis een vaste straalverbinding – als onderdeel van een fysiek netwerk – kan
hebben73.

5.5.1.2 Vaste straalverbinding

Om een beeld van de juridische betekenis van een straalverbinding te krijgen is
het eerst goed om even stil te staan bij wat een straalverbinding in technische
zin is en welke (praktische) betekenis deze kan hebben. Onder een straalver-
binding wordt verstaan een vaste verbinding tussen twee punten die gebruik
maakt van radiogolven, zie als voorbeeld figuur 5.1. Radiogolven74 zijn een na-
tuurkundig verschijnsel die bestaan uit een complex samenspel van elektrische
en magnetische velden. Radiogolven verspreiden zich met de snelheid van het
licht en hebben een frequentie en golflengte. De frequentie wordt aangeduid in
het aantal trillingen per seconde oftewel in Hertz. Radiogolven zijn uitermate
geschikt om informatie over te brengen over grote afstanden. Een vaste verbin-
ding is altijd opgezet tussen twee vaste punten; een zend- en ontvangstantenne
die bevestigd zijn aan een mast of op een gebouw.

Vaste straalverbindingen kunnen naast glasvezels, koperkabels en satellietver-

72Bijv.: http://www.networkconcepts.nl/custom/instanties/inst_146/d090325%20NCBV%
20sales-doc%20Microwave%20Internet%20v1.6.pdf.

73Eerder heb ik ervoor gepleit (Janssen, B.A.M., 2006, p. 126) om een vaste straalverbinding
ook onder de werking van de nieuwe regeling te laten vallen, ondanks dat vaste straalverbin-
dingen niet uit een (stoffelijke) kabel of leiding bestaan en dus niet door de grond van een
ander kan worden nagetrokken. Dit was ingegeven op basis van het feit dat de techniek én
ook de verkeersopvatting toelaten dat een net tevens uit niet-fysieke bestanddelen bestaat
en hier het eenheidsbeginsel zou moeten prevaleren. Deze stelling wordt hierna dus genu-
anceerd in de zin dat onderzocht wordt of (en welke delen van) een vaste straalverbinding
enige goederenrechtelijke betekenis kan hebben.

74Zie hiervoor het rapport ‘Planning van FM omroep’ van Agentschap Telecom, 2003.
Op diverse internetfora vindt overigens een discussie plaats over een andere toepassing
van radiogolven en dat is het winnen van energie uit radiogolven. Radiogolven zou-
den omgezet kunnen worden in elektriciteit en met behulp van een ontvanger zouden
apparaten als mobiele telefoons draadloos opgeladen kunnen worden. Zie verder: http:
//www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=26;action=printpage;threadid=15304.
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Figuur 5.1: Een hele globale tekening van een net(werk) dat naast fysieke lei-
dingen (aangegeven met een stippellijn) ook uit een straalverbinding bestaat
waarover data wordt getransporteerd. De zender en ontvanger van de straalver-
binding zijn bevestigd op vaste plekken (ook wel point – point straalverbinding
genoemd)

bindingen deel uitmaken van een telecommunicatie-infrastructuur. Deze ver-
binding kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het uitwisselen van data in de
vorm van beeld, geluid, internet en multimedia, maar bijvoorbeeld ook voor
telefonie. De maximale afstand tussen zender en ontvanger is – vanwege de
kromming van de aarde – ongeveer 45 kilometer75. Voorwaarde voor een goed
functionerende verbinding is dat tussen zender en ontvanger geen obstakels
voorkomen (zoals hoge gebouwen, bomen of heuvels), oftewel dat er een ‘direct
zicht verbinding’ is76.

Het Ministerie van EZ stelt – in overeenstemming met internationale afspra-
ken – beleid op ten behoeve van het gebruik van de frequentieruimte in de
ether voor (mobiele) telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, communicatie
in lucht- en scheepvaart en hulpdiensten77. Het gebruik van de meeste frequen-
ties is geregeld via vergunningen. Om voor het gebruik van een straalverbinding
frequentieruimte te krijgen is een vergunning nodig. De aanvraag daartoe moet
worden gedaan bij Agentschap Telecom (AT) die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het beleid (i.c. vergunningverlening) en toezicht houdt op het
frequentiegebruik. Na ontvangst van een aanvraag zal onder andere worden
beoordeeld of de aangevraagde verbinding storing geeft op overige verbindin-
gen of storing ondervindt van andere verbindingen. Wanneer dit alles niet het
geval is zal een vergunning worden verleend en een deel van de beschikbare fre-
quentieruimte worden toegewezen voor de betreffende straalverbinding. Aan

75Volgens de informatie op de website van Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie
van Economische Zaken.

76Voor het overbruggen van 10 kilometer dient een zendantenne van circa 30 meter hoogte
gebruikt te worden en bij het overbruggen van de maximale 45 kilometer een antenne van
circa 80 meter.

77Zie hoofdstuk 3 Tw.
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de verleende vergunning zullen de nodige voorwaarden worden gekoppeld zoals
het nemen van maatregelen om storingen te voorkomen en voorwaarden over
te gebruiken apparatuur78.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een (bruikbare) vaste straalverbin-
ding in beginsel de volgende elementen bevat: i) een zend- en ontvangstantenne,
ii) de straal of radiogolven zelf, en iii) de frequentieruimte ‘waarin’ de radio-
golven tussen zend- en ontvangstantenne worden verstuurd en ontvangen. Om
te kunnen beoordelen of een vaste straalverbinding enige goederenrechtelijke
betekenis heeft voor of in het goederenrecht, is het noodzakelijk om met de
hiervoor genoemde elementen rekening te houden. Overigens is verdedigbaar
dat de radiogolven en de frequentieruimte vereenzelvigd worden. Dit gebeurt
in het algemeen spraakgebruik ook bij onder meer aardgas waar de drager van
de energie (het aardgas zelf) en de energie (die besloten ligt in aardgas) vereen-
zelvigd worden79. Hierna zullen de radiogolven en de frequentieruimte steeds
samen worden besproken, tenzij afzonderlijke bespreking noodzakelijk is.

5.5.2 Goederenrechtelijke relevantie?

5.5.2.1 Algemeen

Goederenrechtelijke rechten schetsen de verhouding van de mens tot een goed en
kenmerken zich door hun absolute karakter (goederenrechtelijke rechten wer-
ken tegenover iedereen). Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten
(artikel 3:1 BW). Wanneer de elementen van een vaste straalverbinding enige
goederenrechtelijke relevantie zouden hebben, zullen deze als een zaak of als een
vermogensrecht gekwalificeerd moeten kunnen worden, of zolang, in dit geval,
(de elementen van) een straalverbinding voor het vermogensrecht geen functie
he(bben)eft houdt dit recht zich er niet mee bezig80. Het vermogensrecht ver-
bindt aan het zijn van een ‘goed’ diverse gevolgen81. De goederenrechtelijke
relevantie van de zend- en ontvangstantenne moge duidelijk zijn. Genoemde
antennes zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten die een
economische waarde hebben en in eigendom overgedragen of bezwaard kun-
nen worden. Daarmee is nog niet gezegd dat deze bestanddelen van een vaste
straalverbinding onder de nieuwe eigendomsbepaling betreffende netten val-
len. De antennes zullen bovengronds zijn aangebracht op gebouwen of masten
(opstelpunten) en de antennes zullen volgens verkeersopvatting als bestand-
deel van het (totale) net beschouwd kunnen worden en dus op basis van de
horizontale natrekking toebehoren aan de eigenaar van het fysieke net, aldus

78Voor een uitgebreide toelichting op toewijzing van frequentieruimte voor straalverbindingen
wordt verwezen naar het document ‘Bandplannen voor Straalverbindingen’ van Agentschap
Telecom (geraadpleegde versie: 1.7, februari 2008).

79Zie hierover Loos, 1998, p. 56 e.v.
80Aldus Heisterkamp in Pitlo, 2006, nr. 6.
81Zie artikelen 1:94 (omvang huwelijksgemeenschap), 3:228 (vestigen pand of hypotheek),
3:276 (verhaalsrecht op goederen), maar ook artikel 20 Fw (goederen vallen in faillisse-
mentsboedel).
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Sitompoel82. Overigens geeft zij aan dat er nog onduidelijkheid bestaat of bij
opstelpunten voor antennes en antennes aangebracht op of aan bestaande be-
bouwing, het criterium van artikel 3:4, eerste lid BW (volgens verkeersopvatting
= maatschappelijk criterium), dan wel het tweede lid (verbondenheid = fysiek
criterium) van toepassing is. Zijzelf geeft de voorkeur aan het maatschappelijk
criterium en stelt dat antennes en opstelpunten voor antennes op basis van de
horizontale natrekking als bestanddeel toebehoren aan de neteigenaar, ondanks
dat de wetgever niet expliciet gekozen zou hebben voor een horizontale natrek-
kingsregeling bij eigendom van netwerkonderdelen. Met deze laatste stelling
ben ik het niet helemaal eens omdat uit de kabelarresten volgt dat het net,
inclusief zijn onderdelen, als feitelijke en functionele eenheid beschouwd moet
worden, hetgeen ook volgt uit de geldende verkeersopvatting (waaraan Sitom-
poel refereert). Daarnaast heeft de wetgever in de parlementaire geschiedenis
van de nieuwe eigendomsregeling betreffende netten, expliciet aangegeven dat
wanneer de nieuwe bepaling niet opgaat er plaats zal zijn voor horizontale na-
trekking en dat dan van verticale natrekking door de grond niet (snel) meer
sprake zal zijn. Ik zie geen redenen om deze lijn niet door te trekken naar net-
werkonderdelen. Deze onderdelen zijn immers bestanddeel van het net en dus
zal ook voor netwerkonderdelen de horizontale natrekking prevaleren boven de
verticale.

Voor de (constante stroom aan) radiogolven en de frequentieruimte is dit min-
der eenvoudig vast te stellen. Men zou kunnen stellen dat het ‘zelfstandig’ be-
schikken over deze elementen niet noodzakelijk is als men eenmaal beschikt over
de zend- en ontvangstantenne of andersom: zonder zend- en ontvangstantenne
kunnen de radiogolven niet bestaan/ontstaan en dus is het onnodig om naast
genoemde antennes óók nog te moeten kunnen ‘beschikken’ over de radiogolven
en de frequentieruimte (of: zeggenschap daarover te kunnen uitoefenen). Dit
laatste moet genuanceerd worden. Voor het verzenden en ontvangen van radio-
golven (het samenspel van elektrische en magnetische velden) is noodzakelijk
dat deze een ‘direct zicht’ verbinding hebben, evenals een vast tracé hebben in
het luchtruim of in de beschikbare frequentieruimte. Wanneer de vaste stroom
aan radiogolven door oprichting van nieuwe, hoge bebouwing wordt onderbro-
ken, of wanneer een derde partij (opzettelijk) de frequentie(ruimte) verstoort
waardoor het gebruik van de verbinding onmogelijk wordt gemaakt, is ver-
dedigbaar dat de gebruiker van de vaste verbinding tegen deze inbreuk kan
optreden83 op basis van het feit dat hij beschikt over een vaste – door de over-
heid toegewezen en geregistreerde84 – locatie in het luchtruim (of: de frequen-
82Sitompoel, 2007, p. 88.
83Wordt een straalverbinding door een ander verstoord, dan kan hiertegen overigens ook
door AT worden opgetreden. Een van de taken van AT is het houden van toezicht op
het elektronisch informatiedomein (waaronder gebruik van de frequentieruimte). De wijze
waarop AT (bestuursrechtelijk) optreedt tegen overtreders is onder meer beschreven in de
Beleidsregel sancties frequentiegebruik radio-omroep (een besluit van de Staatssecretaris
van Economische Zaken van 2 maart 2008, nr. AT-EZ/5632521.JZ).

84Er bestaat ook een Nationaal frequentieregister waarin de radio-interfaces die per frequen-
tieband gebruikt mogen worden, opgenomen zijn (het register is te vinden op de site van
AT, te weten: http://www.agentschap-telecom.nl/Onderwerpen/Frequentiemanagement/
Pages/NationaalFrequentieregsiter.aspx.). Zie ook artikel 3.2 Tw: ‘Door Onze minister
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tieruimte) waarin ‘zijn’ radiogolven (met ‘zijn’ data) worden verzonden. Het
(enkele) feit dat de gebruiker van de vaste verbinding eigenaar/rechthebbende
is van de zend- en ontvangstantenne lijkt me in de hiervoor genoemde situatie
dan ook niet voldoende om op te treden tegen de inbreuken die worden gemaakt
en verstoring van de straalverbinding opleveren. Naast de vraag of een gebrui-
ker van een vaste verbinding zou kunnen optreden tegen eventuele inbreuken
die derden maken ten aanzien van (onderbreking van) de stroom aan radiogol-
ven of het verstoren van de frequentie(ruimte), kan gesteld worden dat deze
elementen een bepaalde vermogenswaarde kunnen vertegenwoordigen. Discu-
tabel is of de radiogolven op zichzélf een waarde kunnen vertegenwoordigen; in
ieder geval kan wel gesteld worden dat de frequentieruimte85 een bepaalde ver-
mogenswaarde kan vertegenwoordigen. Voor het gebruik van frequentieruimte
is bijvoorbeeld een vergoeding verschuldigd aan AT en bij frequentieverdelin-
gen kunnen bepaalde frequentie(ruimtes) voor veel geld worden aangeschaft.
Gelet op het voorgaande acht ik het waarschijnlijk dat naast de zend- en ont-
vangstantennes, de frequentieruimte eventueel samen met de vaste stroom aan
radiogolven goederenrechtelijke relevantie kunnen hebben.

5.5.2.2 Straalverbinding als bestanddeel?

Zoals hiervoor weergegeven is verdedigbaar dat alle elementen van een vaste
straalverbinding goederenrechtelijk relevant kunnen zijn. Tevens is weergege-
ven dat volgens de geldende opvatting86 een vaste straalverbinding onderdeel
kan uitmaken van een communicatienetwerk dat verder bestaat uit fysieke ka-
bels en leidingen. Betekent dit dat, in goederenrechtelijke zin, een vaste straal-
verbinding als bestanddeel van een net(werk) kan worden beschouwd zoals be-
doeld in artikel 3:4 BW? Bestanddelen van een zaak zijn onzelfstandige zaaks-
delen die zelf geen zaak zijn en opgaan in de zaak waarvan zij deel uitmaken (het
eenheidsbeginsel). Hieruit volgt dat (alle elementen van) een straalverbinding
dan als (delen van) een zaak in de zin van artikel 3:2 BW beschouwd moet
worden87. Voor het element zend- en ontvangstantennes is dit, zoals eerder
genoemd, geen lastige vraag. Deze antennes voldoen aan het zaaksbegrip en
zullen bestanddeel (in goederenrechtelijke zin) van een fysiek netwerk kunnen
zijn. Voor de twee andere elementen ligt deze vraag anders.

wordt een frequentieregister bijgehouden, dat een overzicht bevat van frequentieruimtes
waarvoor krachtens dit hoofdstuk vergunningen zijn verleend, alsmede van de duur waar-
voor deze vergunningen gelden.’

85Dit is vergelijkbaar met luchtrechten. Dit fenomeen is afkomstig uit de Verenigde Staten,
waar het al lange tijd mogelijk is om de bouwrechten van percelen wanneer deze onder-
ontwikkeld zijn te verkopen aan omliggende grondeigenaren die daarmee extra veel volume
kunnen bouwen. De luchtrechten worden op een bepaalde wijze gewaardeerd. Zie hierover:
De Wilde, 2006 en Hereijgers, 2008, p. 39-41.

86Aldus de vele publicaties die over straalverbindingen te vinden zijn (bijv. via internet),
alsook de uitspraak van de minister hieromtrent in de Eerste Kamer.

87In ieder geval moet in het oog worden gehouden, dat het hier steeds gaat om onderlinge
verbanden tussen zaken, Heisterkamp in Pitlo, 2006, nr. 12.
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In de toelichting op artikel 3:2 BW88 zijn de lucht en de zee89 genoemd als
objecten die weliswaar stoffelijk zijn, maar als zodanig niet voor menselijke be-
heersing vatbaar. Wanneer echter deze objecten beheersbaar worden gemaakt
(denk aan de lucht in een zuurstoftank) dan kunnen deze wel vatbaar zijn
voor eigendom omdat ze dan als zaak worden aangemerkt. Gedachten of mer-
ken worden als niet-stoffelijke objecten beschouwd waarvan men de eigendom
(ook) niet kan verwerven. Op merken, uitvindingen en voortbrengselen van
de geest kan men wel absolute rechten verkrijgen (bijvoorbeeld een auteurs-
of octrooirecht), maar daardoor zijn het nog geen zaken in goederenrechtelijke
zin. Over de vraag of natuurkrachten, zoals elektrische energie, als zaken be-
schouwd kunnen worden bestaat geen overeenstemming90. In het strafrecht
wordt elektriciteit91 als een goed beschouwd en in de afdeling over product-
aansprakelijkheid (artikel 6:187, eerste lid BW e.v.) wordt elektriciteit als een
product aangemerkt. Aangezien vaste straalverbindingen (ofwel: het element
radiogolven en de frequentieruimte) een samenstel is van elektrische en magne-
tische velden, zou wat hiervoor over elektriciteit is gesteld van overeenkomstige
toepassing kunnen zijn op die elementen van een straalverbinding.

De heersende leer is vooralsnog dat elektriciteit niet als een zaak kan worden
aangemerkt92. Dit is recentelijk nog eens bevestigd door Brans en Huijgen. In
hun betoog besteden zij aandacht aan de vraag wie eigenaar is of kan zijn van
bodemenergie die door middel van een ‘koude-warmte-opslag’ systeem aan het
grondwater wordt onttrokken. Hun (tussen)conclusie is93:

‘Hoewel elektriciteit een zekere waarde vertegenwoordigt en voor
menselijke beheersing vatbaar is, is het niet individualiseerbaar en
evenmin stoffelijk. Het beschikt volgens de heersende leer niet over
zaakskarakter. Nu elektriciteit en warmte beide vormen zijn van
energie, dienen ze gelijk te worden behandeld. Zaakskwaliteit van
warmte is daarom vooralsnog niet aan de orde. Warmte kan daar-
mee geen voorwerp zijn van eigendom’.

In de literatuur zijn echter ook diverse auteurs te vinden die uitgaan van de
stelling dat elektriciteit wél als een zaak94 moet worden beschouwd. Loos95

88Parl. Gesch. Boek 3, p. 65 e.v.
89In Pitlo, 2006, nr. 6, worden bedenkingen geplaatst of de zee niet in zekere zin voor men-
selijke beheersing vatbaar is gebleken, gelet op de intensieve visserij, de sterke vervuiling,
de drukke scheepsvaart enz.

90Aldus in Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 57.
91HR 23 mei 1921, NJ 1921, 568.
92Parl. Gesch. Boek 3, p. 64, Pitlo, 2006, nr. 5, Snijders/Rank-Berenschot, nr. 27, Asser-
Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 57, Wichers, 2002.

93Brans en Huijgen, 2009, p. 95.
94Naar Zwitsers recht is elektriciteit een zaak (artikel 713 ZGB: ’Gegenstand des Fahrnisei-
gentums sind die ihrer Natur nach beweglichen körperlichen Sachen sowie die Naturkräfte,
die der rechtlichen Herrschaft unterworfen werden können und nicht zu den Grundstücken
gehören’.) en volgens een uitspraak van het Hof van Cassatie is naar Belgisch recht elek-
triciteit een materiële zaak, zie Cass., 20 juni 1934, Pas., 1934, I, 332.

95Loos, 1998, p. 43 e.v.
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stelt dat elektriciteit in natuurkundige zin wellicht niet stoffelijk is, maar dat
bij beantwoording van de vraag of iets stoffelijk is uiteindelijk de verkeersopvat-
ting beslissend moet zijn. Natuurkundige opvattingen kunnen daarbij een rol
spelen, maar niet een beslissende. Aangezien aardgas wel als een zaak wordt
aangemerkt, dient in aansluiting hierop elektriciteit ook als zaak te worden be-
schouwd. Van der Steur96 stelt dat de stoffelijke zaak zintuiglijk waarneembaar
moet zijn of ruimte moet beslaan zodat derden vast kunnen stellen om welk
specifiek object het gaat. Het object moet een dermate gëındividualiseerd, van
andere objecten af te scheiden, stoffelijk object zijn, dat het als zelfstandig
object van een eigendomsrecht door de rechthebbende en door derden herkend
en érkend kan worden. Volgens Van der Steur hangt het van de situatie af of
elektriciteit wel of niet als een zaak kan worden beschouwd. Elektriciteit in een
leiding of accu zou volgens haar een zaak zijn97.

Ondanks diverse tegengeluiden wordt vooralsnog ervan uit gegaan dat de heer-
sende leer is dat elektriciteit in het goederenrecht niet als zaak wordt be-
schouwd; en als het al als een zaak zou kunnen worden beschouwd dan alleen
wanneer de elektriciteit zich bevindt in in een (stoffelijke) leiding of (stoffelijke)
accu, aldus Van der Steur. Op basis hiervan zou geconcludeerd moeten worden
dat de radiogolven samen met de frequentieruimte, als elementen van een vaste
straalverbinding, vooralsnog niet als een zaak in de zin van artikel 3:2 BW
kunnen worden beschouwd. Deze elementen kunnen volgens spraakgebruik (of:
verkeersopvatting) wel een onderdeel, maar in de zin van het goederenrecht
geen bestanddeel zijn van een (voor de rest) fysiek net.

5.5.2.3 Wat zijn het dan wel?

Als de elementen radiogolven en frequentieruimte niet als een zaak kunnen wor-
den beschouwd, dan zouden deze elementen wellicht nog als een vermogensrecht
kunnen worden beschouwd. Volgens artikel 3:6 BW zijn vermogensrechten,
rechten die hetzij afzonderlijk, hetzij samen met een ander recht, overdraag-
baar zijn of ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of
wel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk
voordeel. Volgens de parlementaire geschiedenis is in genoemd artikel echter
geen limitatieve opsomming gegeven van vermogensrechten. Zo kan bijvoor-
beeld ook gesproken worden van een vermogensrecht als dit niet overdraagbaar
is (zoals het recht van gebruik en bewoning). Ook aan het administratief recht
ontleende bevoegdheden die een zekere geldswaarde vertegenwoordigen (ver-

96Van der Steur, 2003, p. 131.
97Over de vraag of virtuele goederen beschermd kunnen worden door het eigendomsrecht,
zie Lagemaat, Boonk, Briët, 2006. Volgens Lagemaat c.s. (par. 2.2) zijn virtuele goe-
deren stukjes programmacode die zich bevinden op de server van de spelaanbieder en die
onderdeel uitmaken van de virtuele omgeving waarop het intellectueel eigendomsrecht van
de spelaanbieder rust. Software is op zichzelf niet als zaak te beschouwen (zie TK 26 861,
nr. 5, pag 5 e.v.). Software valt onder het auteursrecht op de grond dat een zaak uniek
is terwijl data ‘multiple’ beschikbaar zijn. Als zonder toestemming data wordt gekopi-
eerd, beschikt men nog steeds over de data maar niet meer de exclusiviteit van de data (=
multipliciteits-argument). Zie hiervoor de bijdrage van Franken e.a., 2004, p. 43.
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gunningen e.d.) kunnen als vermogensrechten worden beschouwd98. Gelet op
dit laatste aspect zal het (recht op) gebruik van de toegewezen frequentieruimte
inclusief het verzenden van radiogolven (data), wat vastgelegd is in de door AT
afgegeven vergunning(svoorschriften), als een vermogensrecht kunnen worden
aangemerkt en dus (inderdaad) vermogensrechtelijke betekenis kunnen hebben
in de rechtspraktijk.

Wanneer men overigens de twee elementen niet met elkaar zou vereenzelvigen,
dan is (nog steeds) verdedigbaar dat de toegewezen frequentieruimte als een
vermogensrecht kan worden beschouwd99. Voor de radiogolven (sec) zal deze
conclusie dan niet zo snel getrokken kunnen worden, omdat zonder die toe-
gekende ruimte in het luchtruim de radiogolven geen (beschermingswaardige)
basis of status hebben. In die situatie zullen de radiogolven enkel nog als een
natuurlijk verschijnsel of energie kunnen gelden en niet als voorwerp van een
vermogensrecht kunnen worden aangemerkt100. De nieuwe eigendomsregeling
ziet dan ook niet op radiogolven en de frequentieruimte omdat het geen zaken
zijn die nagetrokken kunnen worden door de grond waarin, waarop of waar-
boven ze ‘gelegen’ zijn. Radiogolven en de frequentieruimte kunnen wel een
onderdeel (maar geen bestanddeel) zijn van een net dat voor de rest beheerst
wordt door artikel 5:20, tweede lid BW.

5.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is geprobeerd om meer vanuit een rechtssystematische optiek
de huidige eigendomsregeling te bezien. Hierbij zijn vier aspecten nader be-
schouwd. Het eerste is de vraag of de goederenrechtelijke aanspraak op netten
niet beter door een zakelijk recht van netwerk had kunnen worden geregeld?
De wetgever heeft in de parlementaire geschiedenis diverse argumenten aange-
voerd om aan te tonen dat een zakelijk recht van netwerk niet tot de betere
oplossing had kunnen leiden. Uit de aangevoerde argumenten is af te leiden dat
de wetgever beoogd heeft om de ‘eigendomsverkrijging’ ‘automatisch’ te laten
volgen uit de bevoegde aanleg van het net. Dit zou in beginsel niet bewerkstel-
ligd kunnen worden door het creëren van een ‘normaal’ nieuw zakelijk recht.
Immers in het Nederlandse recht kennen we niet de systematiek zoals in het
Belgische recht wordt gehanteerd, dat voor de bouw van een werk op ander-
mans grond de expliciete toestemming resulteert in een accessoir opstalrecht.
Dientengevolge heeft de wetgever dus niet voor introductie van een nieuw zake-

98Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 3 e.v. Eveneens verwijs ik naar de daar genoemde
jurisprudentie waaruit blijkt dat bepaalde afgegeven vergunningen als vermogensrechten
worden aangemerkt en Snijders/Rank-Berenschot, 2007, nr 29.

99Wanneer men door de oogharen naar dit (vermogens)recht kijkt, dan zou het wat weg
kunnen hebben van een kwalitatief recht (artikel 6:251 BW), dan wel lijkt het een gelijkenis
te kunnen vertonen met een afhankelijk recht (artikel 3:7 BW).

100Zie in dit verband Van der Heijden, 1998, pag 14: Elektriciteit wordt in lid 3 (= artikel
7:5, derde lid BW: BJ) niet genoemd. Veelal wordt aangenomen dat elektriciteit geen
zaak is omdat het niet stoffelijk is. In ieder geval is het geen vermogensrecht (cursivering:
BJ) zodat elektriciteit dan geen onderwerp van een (consumenten)koop zou kunnen zijn.
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lijk recht willen kiezen. Door invoering van de huidige eigendomsregeling heeft
de wetgever in zekere zin hetzelfde doel bereikt. Echter de huidige regeling
is mager en incompleet, omdat de relatie neteigenaar en grondeigenaar geheel
buiten beeld is gebleven. Bij een zakelijk recht zou dat niet zijn gebeurd. Een
aanvulling in het burenrecht die ziet op de relatie tussen de grondeigenaar en
de neteigenaar is dan ook zeer gewenst (zie verder het voorstel voor diverse
bepalingen in bijlage B).

Gegeven de keuze van de wetgever is het tweede aspect dat behandeld is, de
relatie tussen het net en het perceel waarin het net is gelegen. In beginsel
heeft de wetgever verwoord dat het met de nieuwe eigendomsregeling recht
wil doen aan het feit dat een net als een zelfstandige onroerende zaak moet
worden beschouwd. Voor vaststelling van de onroerende status van een net
is de relatie met de grond (duurzame vereniging) niet losgelaten, maar voor
de eigendomsvraag in beginsel wel en door middel van een eigen kadastrale
netaanduiding is ook voor de administratie (of: registratie) van netten (in
de openbare registers) de relatie met het perceel niet (meer) noodzakelijk. De
relatie tussen net en perceel is in bepaalde situaties (nog) niet losgelaten en dat
is in de situatie dat een net in eigen grond is aangelegd. Bij strikte toepassing
van artikel 5:20, tweede lid BW kan geconcludeerd worden dat de regeling alleen
ziet op netten die in grond van anderen zijn aangelegd. Netten in eigen grond
worden in die lijn niet geregeerd door het tweede lid, maar eerder door het eerste
lid van artikel 5:20 BW. Als reactie hierop zou aangevoerd kunnen worden
dat deze gevolgtrekking niet spoort met de bedoeling van de wetgever met de
onderhavige nieuwe regeling. Echter indien het de bedoeling is van de wetgever
dat netten als zelfstandige onroerende zaken moeten worden beschouwd óók
als deze in eigen grond zijn aangelegd, dan zal de wetgever hierin helderheid
moeten verschaffen (bijvoorbeeld door toevoeging van een derde lid aan artikel
3:4 BW en/of aanpassing artikel 5:20, tweede lid BW).

Het derde aspect is de vraag of het bevoegdheidsvereiste in verband met de
aanleg expliciet in de nieuwe eigendomsregeling betreffende netten had moeten
worden geregeld. Afgezien van de vraag of de nieuwe regeling sowieso ziet op
een vorm van eigendomsverkrijging, is er een vreemde keuze gemaakt en wel
dat de ‘eigendomsverkrijging’ en/of eigendomstoedeling gekoppeld is aan toe-
stemming (= bevoegde aanleg) terwijl dit bij andere vormen van bijvoorbeeld
originaire eigendomsverkrijging los staat van de eventuele toestemming. In be-
ginsel is het niet vreemd dat de aanleg gekoppeld is aan de bevoegdheid om
een net aan te leggen. Vraag is alleen of dit als vereiste in de eigendomsre-
geling zélf had moeten worden opgenomen? Het ongebreideld aanleggen van
netten in andermans grond zonder voorafgaande toestemming zal waarschijn-
lijk niet snel plaatsvinden aangezien de grondeigenaar kan vorderen dat een
onbevoegd aangelegd net uit zijn grond verwijderd dient te worden, met alle
financiële consequenties voor de onbevoegde aanlegger van dien. Daarnaast kan
gesteld worden dat het bevoegdheidsvereiste uitgehold is gelet op de voorge-
stelde nieuwe overgangsbepaling (artikel 155a) en de vraag rijst dan ook of het
bevoegdheidsvereiste überhaupt nog gehandhaafd moet blijven.
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Enkele goederenrechtelijke vraagstukken nader beschouwd Samenvatting

Als laatste heb ik nader ingezoomd op de vaste straalverbinding die onderdeel
kan uitmaken van een voor de rest fysiek net. Een vaste straalverbinding be-
staat uit drie elementen i) de zend- en ontvangstantennes; ii) de radiogolven; en
iii) de frequentieruimte. De zend- en ontvangstantennes zijn goederenrechtelijk
relevant omdat deze als zaak en als bestanddeel van een fysiek netwerk kun-
nen worden aangemerkt. De radiogolven en de frequentieruimte samen hebben
enige goederenrechtelijk relevantie en kunnen vergeleken worden met elektri-
citeit. De heersende leer is dat elektriciteit geen zaak is en voor radiogolven
en de frequentieruimte moet vastgesteld worden dat deze ook geen zaak (noch
bestanddeel) in de zin van het goederenrecht zijn. Ze kunnen evenwel als een
vermogensrecht gekwalificeerd worden.
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Hoofdstuk 6
Gevolgen eigendomsregeling voor
goederen- en
aansprakelijkheidsrecht

6.1 Invloed op goederenrecht

In dit hoofdstuk komen diverse aspecten aan bod die te maken hebben met
het feit dat de onroerende status van netten is vastgesteld. De vastgestelde
onroerende status van netten heeft tot gevolg dat diverse onderdelen of arti-
kelen van het goederenrecht van toepassing zijn geworden op netten. Hierna
zal onderzocht worden in hoeverre de eigendomsregeling gevolgen heeft voor
het goederenrecht. Er zal onder meer aandacht besteed worden aan overdracht
van netten, zekerheidsrechten, huurrecht, inclusief leasing en medegebruik, be-
perkte rechten en het burenrecht. Daarnaast zal aandacht geschonken worden
aan de aansprakelijkheid bij leidingen en of de nieuwe eigendomsregeling daarop
nog van invloed is. Ook zal stil worden gestaan bij een aantal fiscale wetten.

6.1.1 Overdracht

6.1.1.1 Levering

De bevestiging dat de status van netten een onroerende is, heeft tot gevolg
dat de wijze van eigendomsoverdracht van een net is veranderd omdat in de
praktijk men doorgaans ervan uitging dat de regels aangaande roerende zaken
op netten van toepassing waren. Voorheen werden netten conform artikel 3:90
BW geleverd door middel van simpele ‘bezitsverschaffing’. Nu moeten netten
conform artikel 3:89 BW worden geleverd. Dit betekent in ieder geval dat de le-
veringshandeling moet bestaan uit het opmaken van een notariële akte, gevolgd
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door inschrijving van die akte in de openbare registers. Hoewel deze nieuwe
leveringshandelingen voor de praktijk de nodige lastenverzwaringen met zich
brachten, is het op zich geen vreemde gang van zaken dat netten op een meer
formele wijze moeten worden overgedragen. Netten vertegenwoordigen immers
al snel een behoorlijke vermogenswaarde en dus zijn bepaalde formaliteiten om
die belangen goed te borgen wel op zijn plaats. Daarin zit meteen weer een
‘gevaar’, althans als men dit afzet tegen de situatie van voorheen. Gelet op de
diverse eisen die gesteld worden aan de overdracht (of: de leveringshandeling)
bij onroerende zaken/registergoederen, is het risico thans groter dat er iets mis
kan gaan met de formaliteiten en dus dat de levering nietig is of vernietigd kan
worden. In het volgende hoofdstuk kom ik terug op de wijze waarop netten
geleverd (of liever gezegd: ingeschreven) worden.

Voor verkrijging of toedeling van de eigendom van een net dient de aanleg-
ger bevoegd te zijn. Zoals in hoofdstuk 3 is weergegeven kan die bevoegdheid
voortvloeien uit een privaatrechtelijke toestemming (bijvoorbeeld opstalrecht of
kwalitatief recht) of een publiekrechtelijke (bijvoorbeeld vergunning of conces-
sie). Bij overdracht van een net (door de bevoegde aanlegger) zal logischerwijs
de ‘basis’ waarop de bevoegdheid is verkregen, mede overgedragen worden. Im-
mers in het bedongen opstalrecht of in de vergunningsvoorschriften kunnen de
overige bevoegdheden die een neteigenaar ten opzichte van de grondeigenaar
heeft, zijn vastgelegd. Voor verdere exploitatie van het net door de rechtsopvol-
ger is overname van die rechten en verplichtingen van de (bevoegde) neteigenaar
dan ook gewenst. In deze zin zie Huygen1 en ook Van Velten die stelt dat de
gelijkenis met de eigendom van een gebouw in de zin van artikel 5:101 BW zich
op dringt. De eigendom van het gebouw kan slechts overgedragen worden als
het onderliggende opstalrecht mee wordt geleverd2.

Het kan voorkomen dat de aanlegger van een net niet voor alle onderdelen van
het net bevoegd was tot aanleg of dat de aanlegger niet (meer) kan aantonen
dat hij voor bepaalde onderdelen bevoegd was tot aanleg. De aanlegger kan
desondanks de eigendom van het volledige net overdragen aan een rechtsop-
volger. Door middel van horizontale natrekking zal de aanlegger immers ook
eigenaar zijn van de onbevoegd aangelegde delen. De aanlegger/vervreemder
zal zijn rechtsopvolger wel moeten informeren indien bepaalde onderdelen niet
bevoegd zijn aangelegd omdat de rechtsopvolger nog geconfronteerd kan wor-
den met de grondeigenaar in wiens grond het net onbevoegd is aangelegd; deze
grondeigenaar kan namelijk wegneming vorderen van het onbevoegd aangelegde
gedeelte van het net in zijn grond (artikel 6:162 BW). Bij overdracht van een net
zal de rechtsopvolger (of: de notaris) toch indirect de bevoegdheidsvraag ten
aanzien van de aanlegger moeten toetsen om niet voor eventuele verrassingen
komen te staan (tenzij de rechtsopvolger dit risico wil nemen).

Kortom, gelet op eventuele rechten en gedoogplichten die onderdeel uitmaken
van het recht van opstal of opgenomen zijn in de vergunningsvoorschriften,
is bij overdracht van een net overdracht van de onderliggende bevoegdheids-

1Huijgen, 2008b, p. 754 e.v.
2Van Velten, 2008, p. 759.
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grondslag te prefereren. Bij overdracht van een net door de aanlegger, zal
de eigendom van het (volledige) net overgedragen kunnen worden, ook al zijn
bepaalde onderdelen van het net niet bevoegd aangelegd. Voor de rechtsop-
volger is het raadzaam om te onderzoeken of de aanleg van het net bevoegd
is gedaan, zodat hij de risico’s kan inschatten in het geval een deel van het
overgedragen net onbevoegd is aangelegd. De grondeigenaar kan in die situatie
immers verwijdering van dat deel van het net uit zijn grond vorderen3.

Een laatste punt met betrekking tot de overdracht van een net is dat uit de
parlementaire geschiedenis niet te achterhalen is waarom in de tekst van artikel
5:20, tweede lid BW expliciet is opgenomen dat het net toekomt aan de be-
voegde aanlegger dan wel aan diens rechtsopvolger. De reden om deze laatste
zinsnede op te nemen in de tekst van het artikel is niet duidelijk. Onderzoek in
de parlementaire geschiedenis levert ook niet veel aanknopingspunten op aan-
gezien de (positie van de) rechtsopvolger maar summier wordt beschreven in
de parlementaire geschiedenis; zie bijvoorbeeld de volgende passages4:

‘Er zullen vervolgens met inachtneming van de wettelijke bepalingen
terzake, steeds afspraken gemaakt moeten worden op welke wijze
het net door de aanlegger of diens rechtsopvolger kan worden aan-
gelegd, instandgehouden of opgeruimd’ (cursivering BJ);

Of:

De bevoegdheden zoals een eigenaar die heeft, behoren voor dit
stukje toe te komen aan de aanlegger of diens rechtsopvolger. Men
denke aan inspectie, onderhoud, reparatie, vervanging en derge-
lijke, en ook aan de overdracht door de aanlegger aan een eventuele
rechtsopvolger5 (cursivering BJ).

Uit deze passages volgt dat met de rechtsopvolger van de bevoegde aanlegger
afspraken gemaakt kunnen worden over aanleg, instandhouding of opruiming
van het net en dat de rechtsopvolger – evenals de bevoegde aanlegger – de
bevoegdheden heeft om het net te inspecteren, onderhouden, repareren en te
vervangen. Daarnaast volgt eruit dat de aanlegger de bevoegdheid heeft om
het net over te dragen aan een rechtsopvolger. Echter het feit dat een net over
te dragen is, volgt, net zoals voor andere onroerende zaken, al uit titel 4 van
boek 3 BW6. Verder is het ook niet vreemd dat de rechtsopvolger na overdracht
de bevoegdheden heeft (of kan verwerven) die de bevoegde aanlegger had ten
aanzien van het net. Bij overdracht zet de rechtsopvolger immers de rechtsposi-
tie van de bevoegde aanlegger voort. Kortom, in de parlementaire geschiedenis
3Volgens Van Velten zal de aanlegger eventueel een beroep op bevrijdende verjaring kunnen
doen, zie Van Velten, 2010.

4Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9 p. 7.
5Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9 p. 16.
6Zie onder meer artikel 3:83, eerste lid BW: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten
zijn overdraagbaar tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.
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wordt niet toegelicht waarom de passage dan wel aan diens rechtsopvolger is
toegevoegd aan artikel 5:20, tweede lid BW. De toevoeging is ook niet relevant
aangezien de mogelijkheid tot overdracht van een net volgens de algemene re-
gels in titel 4 van boek 3 BW geregeerd wordt. De passage zou bijvoorbeeld
relevant zijn geweest als de rechtsopvolger van de bevoegde aanlegger óók aan
de bevoegdheidseis zou moeten voldoen. Echter uit de tekst van artikel 5:20,
tweede lid BW volgt zulks niet en hiervoor is in de parlementaire geschiedenis
ook geen enkel aanknopingspunt te vinden. De bevoegdheidseis ziet enkel op
de eerste aanlegger van het net en niet op de eventuele rechtsopvolgers van
de aanlegger. Deze passage zou dan ook uit artikel 5:20, tweede lid geschrapt
kunnen worden, omdat het niet relevant is voor de toekenning van de eigendom
van een net aan de bevoegde aanlegger. De vermelding in de toelichting dat het
net toekomt aan de aanlegger en zijn eventuele rechtsopvolgers zou in die zin
voldoende geweest zijn om duidelijk te maken dat aan eventuele rechtsopvolgers
ook het net toekomt wanneer dit door de aanlegger bevoegd is aangelegd.

6.1.1.2 Derdenbescherming

Gevolg van de vaststelling van de onroerende status van netten is dat een
derde-verkrijger die bescherming zoekt tegen de onbevoegdheid van de ver-
vreemder zich op artikel 3:88 BW dient te beroepen. Dit betekent dat deze
derde alleen tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder wordt
beschermd, indien deze beschikkingsonbevoegdheid berust op de ongeldigheid
van een vroegere overdracht welke veroorzaakt is door een titel- of leveringsge-
brek. Een voorbeeld: A is bevoegd aanlegger van een net waarover B al enkele
jaren het beheer voert. B weet de notaris en C te overtuigen dat hij geacht
moet worden bevoegd aanlegger te zijn en levert het net aan C. Ondanks dat
C te goeder trouw is, wordt hij in beginsel niet beschermd op basis van artikel
3:88 BW omdat B’s onbevoegdheid niet voortkomt uit de ongeldigheid van een
vroegere overdracht. Er heeft namelijk helemaal geen overdracht tussen A en
B plaatsgevonden. Sinds vaststelling van de onroerende status van netten zal
C in voornoemd geval zich dus niet meer op artikel 3:86 BW kunnen beroepen.
Voorheen zou een beroep op dit artikel, aangaande bescherming beschikkings-
bevoegdheid bij roerende zaken, mogelijk zijn geweest (immers: in de praktijk
werden netten behandeld als ware het roerende zaken) en was C wel beschermd
tegen de beschikkingsonbevoegdheid van B. In dit licht kan gesteld worden dat
de positie van de derde-verkrijger door vaststelling van de onroerende status
van netten enigszins gewijzigd is in vergelijking met de periode van voor de
wijziging.

Afgezien van de beschikkingsbevoegdheidsvraag in het kader van de derdenbe-
scherming is, na vaststelling van de onroerende status, met betrekking tot dit
vereiste de situatie ook op een ander vlak veranderd. De verandering bestaat
hierin dat voorheen een vervreemder eerder de pretentie had ‘beschikkingsbe-
voegd’ te zijn met betrekking tot het net. Immers voorheen werden geen eisen
gesteld aan de wijze waarop men de eigendom van een net verkreeg. De ver-
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vreemder ging er vanuit dat hij rechthebbende was van een net omdat het net
bijvoorbeeld al langere tijd door hem werd gebruikt en hij het net tot zijn ver-
mogen rekende (en wellicht ook had verpand aan de bank). Men waande zich
wat sneller ‘rechthebbende’ omdat men de macht over het net kon uitoefenen
en de daarmee gemoeide economische belangen van het net kon behartigen.
Met ingang van de nieuwe regeling is men (pas) eigenaar/rechthebbende van
een net indien een partij kan aantonen dat hij de bevoegde aanlegger is, dan
wel dat zijn rechtsvoorganger dit was. Dit betekent dus ook dat men (pas)
beschikkingsbevoegd is om een net over te dragen, als men met enige zekerheid
kan aantonen dat men die bevoegde aanlegger is of dat zijn rechtsvoorganger(s)
die bevoegde aanlegger was. Als een net in het verleden diverse malen is over-
gedragen – wat sinds de privatisering van nutsbedrijven gebruikelijk is – dan
kan de huidige ‘rechthebbende’ best een probleem hebben om te traceren wie
als bevoegd aanlegger is te beschouwen en of de achterliggende overdrachten
wel juist zijn verlopen. En dus is de vraag of de vervreemder beschikkingsbe-
voegd is om het net over te dragen nu vele malen lastiger te beantwoorden dan
voorheen.

Voor netten zijn tot slot ook de bepalingen betreffende de derdenbescherming
conform artikel 3:24 e.v. BW van belang geworden. Immers inschrijving in de
openbare registers van de overdracht van een net is thans een vereiste en dus
kunnen genoemde bepalingen bij overdracht van een net van toepassing zijn.
De verkrijger van een net zal daardoor thans beschermd kunnen worden als een
situatie zoals genoemd in de artikelen 3:24 e.v. BW zich voordoet (zie verder
par. 3.4.1.1). Voorheen waren deze artikelen – uiteraard – niet van toepassing
omdat inschrijving in de openbare registers geen verplichte leveringshandeling
was.

6.1.1.3 Verjaring

Vóór de kabelarresten was onzeker of een net als een roerende of als een onroe-
rende zaak moest worden beschouwd. In de kabelarresten heeft de Hoge Raad
bevestigd dat netten onroerend zijn. Op basis van die constatering moet (in
retroperspectief) er vanuit gegaan worden dat netten ook vóór de kabelarresten
behandeld moeten worden als onroerende zaken. Overdrachten van netten in
het verleden (vóór 2003) zullen plaatsgevonden hebben volgens de regels voor
overdracht van roerende zaken. Vraag hierbij is of een rechtsopvolger – waarbij
de overdracht niet geldig heeft plaatsgevonden omdat niet conform 3:89 BW
is geleverd – door verjaring alsnog de eigendom van het onroerende net kan
verkrijgen. Op 1 februari 2007 is de nieuwe eigendomsregeling ingevoerd. Vol-
gens de nieuwe eigendomsregeling moet een net als een zelfstandige onroerende
zaak worden beschouwd. In die zin zal een rechtsopvolger – wanneer hij thans
een beroep wil doen op verjaring om een ongeldige overdracht in het verleden
te helen – moeten aantonen dat het net, wanneer dit in andermans grond is
aangelegd, in het verleden ook als een zelfstandige onroerende zaak kon worden
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beschouwd7. Voor telecomnetten zal dit niet zo moeilijk zijn, aangezien deze
netten op basis van artikel 5.6 (oud) Tw al verzelfstandigd waren van de grond
waarin het net gelegen was. De rechtsopvolger van een telecomnet zal dan
enkel de goede trouw ten aanzien van de aard van het net moeten aantonen.
Als de overdracht heeft plaatsgevonden vóór 2003 (de kabelarresten) dan zal
goede trouw mogelijkerwijs aangenomen kunnen worden. Zie ook de minister
hierover in de parlementaire geschiedenis8:

‘(. . . ) in verband met de vraag of een verkrijger van voor de kabe-
larresten van 2003 te goeder trouw kan zijn. Als er gerede twijfel
bestond of een netwerk een registergoed is – dat was het geval bij
de kabelarresten van 2003 – is het gerechtvaardigd de goede trouw
van de verkrijger te veronderstellen, ook al ontbrak een notariële
overdrachtsakte. Daarbij geldt ook nog een verjaringstermijn van
tien jaar. Dat klinkt redelijk.’

Voor andere netten (dan telecomnetten) ligt dit iets minder makkelijk. Zoals
in par. 3.2.4.4 is gesteld, was onder het oude recht een net niet als een zelf-
standige zaak te beschouwen9 en was enkel door vestiging van een opstalrecht10
verzelfstandiging van het (onroerende) net, ten opzichte van de grond, mogelijk.
Dit betekent dat op de vraag of een net (in het kader van de verjaringsvraag)
als zelfstandige onroerende zaak kan worden beschouwd, het antwoord alleen
positief kan zijn als de rechtsopvolger kan bewijzen dat hij de eigendom van
het net overgedragen heeft gekregen op basis van de overdracht van (zelfstan-
dige) opstalrechten (zie verder par. 3.2.4.4). Overigens als het beroep van de
rechtsopvolger op verkrijgende verjaring (van zelfstandige opstalrechten) slaagt
dan zal hij nog wel deze opstalrechten moeten inschrijven op alle doorsneden
percelen, hetgeen bij een omvangrijk net een aanzienlijke klus zal zijn.

Kortom, een ongeldige overdracht in het verleden kan geheeld worden door
(verkrijgende) verjaring11, wanneer de rechtsopvolger kan aantonen dat hij te
goeder trouw was en dat aan hem (zelfstandige) opstalrechten zijn overgedragen
waardoor hij eigenaar is van het zelfstandige onroerende net. Voor telecom-
netten ligt dit anders, aangezien deze netten – ook voor de nieuwe eigendoms-
regeling – verzelfstandigd waren ten opzichte van de grond waarin ze gelegen
waren. Een eventuele ongeldige overdracht van een telecomnet zal door ver-
jaring geheeld kunnen worden als de rechtsopvolger kan aantonen dat hij te
7Als een onroerend net door verticale natrekking wordt opgedeeld en dus bestanddeel wordt
van het perceel waarin het is gelegen, dan kan men voor 2003 op grond van verjaring niet
de eigendom van enkel het (volledige) net claimen. Het net moet derhalve een bepaalde
zelfstandigheid hebben ten opzichte van de grond waarin het is gelegen.

8Zie het verslag van de beraadslaging van 4 december 2006, EK 11-478.
9Zie ook Huijgen, 2008a.
10Huijgen stelt in zijn advies dat een opstalrecht, dan wel de horizontale natrekking het net
kon verzelfstandigen van de grond. Aangezien ik van de stelling uitga dat men pas toekomt
aan de verjaringsvraag als zowel de nieuwe eigendomsregeling, als de horizontale natrekking
niet opgaan, noem ik hier enkel het opstalrecht als mogelijkheid om voorheen een net te
verzelfstandigen van de grond.

11Zie voor bevrijdende verjaring, Van Velten, 2010.
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goeder trouw was ten aanzien van de aard van het net.

6.1.2 Beperkte rechten

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meeromvattend recht, wat
met dat beperkte recht is bezwaard (artikel 3:8 BW). Beperkte rechten kunnen
onderscheiden worden in genotsrechten (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden,
vruchtgebruik) die een bepaald genot van het goed geven en zekerheidsrech-
ten (pand en hypotheek) die een schuldeiser voorrang verlenen bij executie van
het goed. In deze paragraaf wordt onderzocht of en zo ja, welke genotsrechten
gevestigd kunnen worden op (het recht van eigendom van) een net en wat even-
tuele knelpunten daarbij zijn. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan
op de te vestigen zekerheidsrecht(en).

6.1.2.1 Vestiging mogelijk?

Volgens het eerste lid van artikel 3:81 BW kan degene aan wie een zelfstan-
dig en overdraagbaar recht toekomt, binnen de grenzen van dat recht de in de
wet genoemde beperkte rechten vestigen. Aan het te bezwaren recht worden
dus twee eisen gesteld i) het moet gaan om een zelfstandig en overdraagbaar
recht (afhankelijke rechten conform artikel 3:7 BW kunnen dus niet bezwaard
worden met een beperkt recht) en ii) de grenzen van het (moeder)recht zijn
bepalend. Het eigendomsrecht met betrekking tot een net is te kwalificeren
als een zelfstandig en overdraagbaar recht. Vestiging van een beperkt recht op
een dergelijk eigendomsrecht is dan ook mogelijk. Vraag hierbij is wel wat de
grenzen zijn van dat eigendomsrecht en derhalve van het te vestigen beperkte
recht. In artikel 5:20, tweede lid BW is de (kale) eigendom van een net geregeld,
maar hoe deze eigendom feitelijk kan worden gebruikt (met betrekking tot bij-
voorbeeld de toegang tot het net of de wijze van onderhoud) volgt niet uit de
wet. Dit zal dus moeten blijken uit veelal andere gevestigde beperkte rechten
op de grond(en) waarin het net gelegen is, uit overeengekomen (kwalitatieve)
rechten of uit de van toepassing zijnde gedoogplichten. De vestigingsformali-
teiten voor een beperkt recht zijn in overeenstemming met de regels die voor
overdracht gelden (artikel 3:98 BW) en dus zal bij vestiging van een zakelijk
recht steeds een notariële akte, gevolgd door inschrijving ervan in de openbare
registers nodig zijn.

Hieronder volgt een beschrijving van de diverse beperkte rechten waarbij het
overigens niet de bedoeling is om de volledige regelingen betreffende de verschil-
lende beperkte rechten uit te schrijven. Er wordt enkel onderzocht in hoeverre
het mogelijk is een beperkt recht op een net te vestigen en wat daarbij eventuele
afwijkingen of knelpunten zijn. Voor de duidelijkheid merk ik op dat hierna
wordt uitgegaan van de situatie dat de neteigendom het ‘moederrecht’ is die de
grenzen van het te vestigen zakelijk recht bepaalt12.

12Niet beschreven wordt dus de situatie dat een grondeigenaar een beperkt recht verleent
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6.1.2.2 Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid (artikel 5:70 BW) is de last waarmee het dienende erf
ten behoeve van het heersende erf wordt belast. Kan in de relatie tussen grond-
eigenaar en neteigenaar een erfdienstbaarheid worden gevestigd waarbij niet de
grond, maar het net als dienend erf optreedt? In de definitie van een recht van
erfdienstbaarheid worden zowel de begrippen ‘onroerende zaak’ als ‘erf’ gehan-
teerd (Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak – het
dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf
– is bezwaard). Vraag hierbij is of het begrip ‘erf’ strikt wordt gëınterpreteerd
(dat wil zeggen als ‘perceel’ of ‘grond’) of dat van de algemene term ‘onroerende
zaken’ moet worden uitgegaan? Volgens de parlementaire geschiedenis houdt
het gehanteerde begrip ‘erf’ géén beperking in, maar is deze (enkel) in de defini-
tie opgenomen omdat dit beter zou aanslaan bij het heersende spraakgebruik13.
De wettelijke definitie van erfdienstbaarheid lijkt daarom geen belemmering te
vormen voor het vestigen van een erfdienstbaarheid op een net – als dienend
erf – ook al wordt in die definitie expliciet van ‘erven’ gesproken14. In artikel
5:71 BW staat beschreven welke verplichtingen aan het dienende erf kunnen
worden verbonden. Die verplichtingen kunnen inhouden om op, boven of onder
een der erven (lees: net) iets te dulden of niet te doen, of – indien dit in de akte
van vestiging is bepaald – een verplichting tot het aanbrengen van gebouwen,
werken of beplantingen op het dienende erf (lees: net) die voor de uitoefening
van die erfdienstbaarheid nodig zijn en het onderhoud ervan. Te beginnen met
de eerste soort van verplichtingen (om op, boven of onder een net iets te dulden
of niet te doen). Een erfdienstbaarheid die betrekking heeft op het dulden of
niet doen van iets op het net (als dienend erf) is voorstelbaar en zal zonder
problemen gevestigd kunnen worden. Gedacht kan worden aan een erfdienst-
baarheid op basis waarvan de grondeigenaar zelf een leiding in de grond legt en
die dit net wil aansluiten op een reeds bestaand net van de neteigenaar dat in
zijn grond ligt, zie figuur 6.1. Het bestaande net van de neteigenaar kan dan als
dienend erf worden beschouwd dat ‘moet dulden’ dat een andere onroerende
zaak (het net van de grondeigenaar) op/aan het dienende erf wordt bevestigd.

Exclusief gebruiksrecht?

Lastiger wordt het wanneer de erfdienstbaarheid betrekking heeft op het dulden
of niet doen van iets boven of onder een net. De grondeigenaar mag in beginsel
niet gestoord worden in zijn genot van de ruimte boven of onder het opper-
vlak. Uitzondering hierop is te vinden in het tweede lid van artikel 5:21 BW.
Derden mogen de ruimte boven of onder het oppervlak gebruiken indien dit zo
hoog boven of zo diep onder de oppervlakte plaatsvindt, dat de eigenaar geen
belang heeft zich daartegen te verzetten. Heeft de neteigenaar een exclusief

(bijv. een erfdienstbaarheid) aan de neteigenaar zodat de neteigenaar zich als bevoegd
aanlegger kan beschouwen.

13Parl. Gesch. Boek 5, p. 253.
14Zo is een erfdienstbaarheid tevens mogelijk op het privé gedeelte van een appartements-
recht.
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Ontsluiting

Heersend erf (A)

Dienend erf (B)

Figuur 6.1: Relatie neteigenaar – grondeigenaar. A als grondeigenaar, en tevens
neteigenaar (heersend erf); B als neteigenaar (dienend erf).

gebruiksrecht van de ruimte boven of onder zijn net? Met andere woorden kan
artikel 5:21 BW of de aard van de problematiek van dit artikel – dat gaat over
de bevoegdheid tot het gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte
– analoog worden toegepast op netten? Indien dit artikel van overeenkomstige
toepassing zou kunnen worden verklaard op netten dan betekent dit dat – zo-
lang de neteigenaar daar een belang bij heeft – de ruimte boven en onder het
net niet door anderen mag worden gebruikt. Ook de grondeigenaar zou dan
een bepaalde ruimte van zijn grond niet kunnen gebruiken omdat dit de exclu-
sieve gebruiksruimte is van de neteigenaar. Dit laatste leidt onvermijdelijk tot
problemen. Want welk eigendomsrecht is ‘sterker’ of krijgt voorrang in de situ-
atie dat beide eigenaren een belang hebben om dezelfde ruimte als exclusieve
gebruiksruimte te gebruiken? Daarnaast kan de vraag gesteld worden of het
toedelen van een bepaalde exclusieve gebruiksruimte aan de neteigenaar bete-
kent dat de grondeigenaar voor een gedeelte van zijn grond wordt onteigend?
Verdedigbaar is dat in deze situatie sprake zou kunnen zijn van onteigening
van het gedeelte van de grond dat dan als ‘gebruiksruimte’ van het net wordt
beschouwd en dus zouden neteigenaren – indien zij conform artikel 5:21 BW
een exclusieve gebruiksruimte zouden kunnen claimen – de grondeigenaar scha-
deloos moeten stellen15. Op basis van de hiervoor geschetste ‘problemen’ zou
ik er voor pleiten om artikel 5:21 BW niet zonder meer analoog van toepassing
te verklaren op netten. In het geval artikel 5:21 BW overigens strikt wordt
toegepast dan is evenwel verdedigbaar dat het artikel sowieso niet van toepas-
sing kan zijn op netten omdat ‘netten’ niet gelijk gesteld kunnen worden met
de in genoemd artikel gehanteerde begrippen ‘grond’ en ‘oppervlakte’. Indien
en voor zover (privaatrechtelijk16) een bepaalde exclusieve gebruiksbevoegd-

15De onteigeningsvraag kwam overigens ook tijdens de parlementaire behandeling van artikel
5:20, tweede lid BW aan de orde. Aangezien de grondeigenaar niet geacht werd eigenaar
te zijn van het (niet door hem aangelegde) net, was volgens de minister door wettelijk
vastleggen van de eigendomsituatie van het net géén sprake van onteigening.

16In het publieke domein worden regels gesteld voor veiligheidsafstanden voor transportlei-
dingen voor bijv. brandbare vloeistoffen. Binnen een bepaalde afstand van zo’n leiding mag
niet worden gebouwd of mogen bepaalde objecten (bijv. woningen of scholen) niet voor-
komen. Dit soort veiligheidsafstanden zijn niet zozeer als de ‘exclusieve gebruiksruimte’
van een neteigenaar te beschouwen in privaatrechtelijke zin, maar leggen wel beperkin-
gen op voor grondeigenaren rondom en in de buurt van zo’n transportleiding. Zie verder
de site van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl) waarop onder meer de Circulaire
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heid voor neteigenaren wenselijk is, zou dit mogelijk apart in het burenrecht
geregeld moeten worden.

Aanbrengen gebouwen, werken en beplantingen?

De tweede categorie van verplichtingen die op basis van een erfdienstbaarheid
kan worden uitgeoefend is die van het aanbrengen van gebouwen, werken en
beplantingen die voor uitoefening van de erfdienstbaarheid noodzakelijk zijn,
indien dit in de akte van vestiging is vastgelegd, aldus artikel 5:71, eerste lid
BW. Het onderhoud van aangebrachte gebouwen, werken en beplantingen hoort
eveneens bij deze categorie van verplichtingen. Wanneer dit vertaald wordt
naar de situatie dat een net als dienend erf moet worden beschouwd, zal het
aanbrengen van gebouwen en beplantingen op het net waarschijnlijk niet (snel)
aan de orde zijn. Werken in de ruimste zin des woords zouden wel aangebracht
(en onderhouden) kunnen worden, zoals de eerder genoemde leiding die nu
aan of met het net van de neteigenaar wordt verbonden of een leiding die
bijvoorbeeld letterlijk op (of: in) een rioolbuis wordt aangelegd.

Relatie tussen twee neteigenaren

Tussen twee neteigenaren kan ook een erfdienstbaarheid worden gevestigd. Ne-
teigenaar B kan ten laste van zijn net als dienend erf zelfstandig een erfdienst-
baarheid vestigen ten gunste van het net van neteigenaar C, zie figuur 6.2. In
dit geval zal het niet noodzakelijk zijn voor neteigenaar C dat hij ook afzonder-
lijk met grondeigenaar A afspraken dient te maken ten aanzien van het vestigen
van het beperkte recht. Neteigenaar C zal op grond van artikel 5:20, tweede
lid BW eigenaar zijn van het net17.

Wanneer neteigenaar C – en dit geldt even zo goed voor neteigenaar B – het
perceel van grondeigenaar A wil betreden voor bijvoorbeeld onderhoudswerk-
zaamheden, dan zal hij (bijvoorbeeld) een erfdienstbaarheid moeten vestigen
waarbij het perceel van grondeigenaar A als dienend erf heeft te gelden of een
kwalitatieve verplichting moeten overeenkomen.

Een recht van erfdienstbaarheid kan op een net, als dienend erf, worden ge-
vestigd in ieder geval als het gaat om iets op het net te dulden of niet doen.
Twijfelachtig is of de neteigenaar een exclusieve ruimte boven en onder het net
heeft en of hij daar (door middel van een erfdienstbaarheid) ‘iets’ zou moeten
dulden of nalaten. De last kan tevens inhouden dat op of aan het net werken
worden aangebracht. Titel 6 van boek 5 BW is dan verder van toepassing. Een

‘bekendmaking van voorschriften ten behoeve van de zonering langs transportleidingen
voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie’ uit 1991 te vinden is die het
Ministerie voornemens is te wijzigen.

17Enige nuancering is nog op zijn plaats en dat is dat neteigenaar C wel bevoegd moet zijn.
Echter de bevoegdheid van neteigenaar C is op diverse manieren te construeren en als hij
op basis van een gedoogplicht uit bijv. de Tw bevoegd is om een net in de grond van een
ander te hebben, hoeft hij derhalve niet nog eens door middel van een beperkt zakelijk
recht de bevoegdheid te verkrijgen van grondeigenaar A om in die grond aanwezig te zijn
en een zakelijk recht aan te gaan met de al aanwezige neteigenaar B.
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Ontsluiting
Heersend erf (C)

Dienend erf (B)

Grondeigenaar (A)

Figuur 6.2: Relatie neteigenaren. A als grondeigenaar; B als neteigenaar (die-
nend erf); C als neteigenaar (heersend erf).

erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of verjaring. Indien gevestigd,
bepaalt de akte van vestiging de inhoud van de last. Dit is dus niet anders in
het geval een erfdienstbaarheid op een net als dienend erf wordt gevestigd.

6.1.2.3 Erfpacht

Het erfpachtrecht is het zakelijke recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft
om een onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken (5:85 BW).
Een neteigenaar kan een derde het genot van het net verschaffen door vestiging
van een erfpachtrecht op het net. De erfpachter heeft dan hetzelfde genot van
de zaak als de neteigenaar zou hebben. Ook bij erfpacht is het mogelijk dat
de erfpachter gebouwen, werken en beplantingen mag aanbrengen op of aan
de onroerende zaak. Zoals hiervoor beschreven zal het aanbrengen van werken
op of aan een net (bijvoorbeeld een ander net) in beginsel mogelijk zijn, maar
de neteigenaar zal deze bevoegdheden uitsluitend aan een erfpachter kunnen
verlenen als hij deze zelf ook had. Wanneer A (= erfpachter) zijn bevoegd aan-
gelegde net in erfpacht uitgeeft, kan aan het net een nieuw (deel)net worden
aangebracht. Als de aanlegger van dit (deel)net (= B) bevoegd is tot aanleg,
zal de eigendom van het nieuwe net geregeerd worden door artikel 5:20, tweede
lid BW en zal de grondeigenaar geen rechten kunnen claimen ten aanzien van
de eigendom van het net. B zal het (deel)net gedurende het erfpachtrecht kun-
nen gebruiken en zal bij het einde van de erfpacht het (deel)net weer kunnen
verwijderen, dan wel een vergoeding kunnen claimen van A (zie artikel 5:99
BW). Indien het nieuwe (deel)net echter niet bevoegd is aangelegd, dan zal ten
aanzien van de eigendomsvraag betreffende het nieuwe (deel)net eerst moeten
worden nagegaan of de eigendom door middel van horizontale natrekking (door
bijvoorbeeld een net van B dat in de naburige gronden is gelegen en waarop
(deel)net B ook is aangesloten) kan worden geconstrueerd. Indien dit laatste
niet het geval is omdat het (deel)net enkel aangesloten is op het net van A, dan
rijst de vraag of mogelijk de grond het (deel)net (van B) zou kunnen natrekken
(op basis van artikel 5:20, eerste lid BW), dan wel of mogelijk is dat het net
van A het (deel)net zou kunnen natrekken. In het geval (deel)net B aan het net
van A is gekoppeld, dan is denkbaar dat net B samen met net A een feitelijke
en functionele eenheid vormt en dus dat (deel)net B als een bestanddeel van
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net A kan worden beschouwd waardoor A ook eigenaar is van het onbevoegd
aangelegde (deel)net van B. De grondeigenaar zou eventueel nog verwijdering
van het onbevoegd aangelegde (deel)net van B kunnen vorderen, maar wellicht
dat dit als misbruik van bevoegdheid wordt beschouwd (artikel 3:13 BW). Im-
mers in de grond van de grondeigenaar ligt al net A en dus zal de grondeigenaar
moeten aantonen dat aanwezigheid van (deel)net B bezwaarlijk is, terwijl de
aanwezigheid van net A dit kennelijk niet is (anders had de grondeigenaar geen
toestemming aan A verleend tot aanleg van het net).

6.1.2.4 Opstalrecht

Evenals een erfpachtrecht, zal het mogelijk kunnen zijn om een opstalrecht te
vestigen op een net zodat een daarop of daaraan aangebracht werk (gebouw
of beplanting zal immers niet snel aan de orde zijn bij netten) geen eigendom
wordt van de neteigenaar18. Aan het einde van het opstalrecht wordt het aan-
gebrachte werk, in beginsel, eigendom van de neteigenaar, tenzij in de akte van
vestiging anders is bepaald (artikel 5:105 BW). Het opstalrecht ziet in begin-
sel alleen op het object waarop het recht is gevestigd en niet op bijvoorbeeld
de omliggende grond. Echter doorgaans zal men van die omliggende grond
gebruik moeten maken om het opstalrecht te kunnen uitoefenen. In artikel
5:103 BW is neergelegd dat de opstaller ten aanzien van de zaak waarop het
opstalrecht rust, alleen die bevoegdheden heeft die voor het volle genot van
zijn recht noodzakelijk zijn19. In de situatie dat de neteigenaar een opstal-
recht heeft gevestigd ten laste van zijn net, zal de opstaller in beginsel ook
die bevoegdheden moeten hebben (zoals het betreden van het perceel van de
grondeigenaar voor onderhoud) die nodig zijn om het volle genot van het net
te hebben. De neteigenaar heeft die bevoegdheden niet automatisch uit hoofde
van zijn (net)eigenaarschap, maar zal deze bevoegdheden – op zijn beurt –
verkregen moeten hebben door middel van bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid
die ten behoeve van het perceel van de grondeigenaar is gevestigd. Gelet op
artikel 5:84 BW is de opstaller bevoegd om ten behoeve van het aangebrachte
werk een erfdienstbaarheid te bedingen voor bijvoorbeeld het verrichten van
noodzakelijk onderhoud aan het werk dat aan hem in opstal is uitgegeven.

6.1.2.5 Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik is een beperkt recht dat zowel op (on)roerende
zaken als op vermogensrechten kan worden gevestigd. Gelet op deze ruime om-
schrijving is het vestigen van een recht van vruchtgebruik op een net mogelijk.
De vruchtgebruiker zal het net gedurende zijn leven kunnen gebruiken en van
de vruchten ervan kunnen genieten. Wat als ‘vruchten van een net’ kunnen
worden beschouwd, is bij vestiging nader te bepalen (artikel 3:216 BW). Het
18In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat het aangebrachte werk niet door middel van
horizontale natrekking eigendom is van een ander dan de neteigenaar van het net waarop
het werk wordt aangebracht.

19Zie HR 7 maart 1979, NJ 1980, 116.
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vruchtgebruik lijkt inhoudelijk veel op het erfpachtrecht. Er zijn echter wel
bepaalde verschillen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat het vruchtgebruik is ge-
koppeld aan het leven van de vruchtgebruiker. Overlijdt de vruchtgebruiker,
dan vervalt het vruchtgebruik (artikel 3:203, tweede lid BW)20. Erfpacht kan
op verschillende wijzen teniet gaan, maar is niet gekoppeld aan het leven van
de erfpachter. Daarnaast hebben zowel de erfpachter (artikel 5:89, tweede lid
BW) als de vruchtgebruiker (artikel 3:208, tweede lid BW) de bevoegdheid om
tijdens de duur of bij het einde van het recht veranderingen of toevoegingen
die zij aan de zaak hebben aangebracht, weg te nemen. De vruchtgebruiker (of
erfpachter) van een net is (zijn) derhalve bevoegd om een bestaand net uit te
breiden met een bepaald gedeelte (of met huisaansluitingen), mits de neteige-
naar deze bevoegdheid heeft. Anders dan bij erfpacht (artikel 5:99 BW), kan
de vruchtgebruiker echter géén vergoeding verlangen voor aangebrachte verbe-
teringen. Een ander verschil met het erfpachtrecht is nog de verplichting van
de vruchtgebruiker het net ten behoeve van de neteigenaar te verzekeren tegen
gevaren waartegen het gebruikelijk is een verzekering te sluiten (artikel 3:209
BW). De vruchtgebruiker kan ook zijn eigen risico verzekeren, maar dit is niet
verplicht op basis van voornoemd artikel.

6.1.2.6 Appartementsrecht

Het appartementsrecht, dat géén beperkt is, kan gekwalificeerd worden als een
vorm van mede-eigendom21. Volgens artikel 5:106, eerste lid BW is een eigenaar
bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij horende
grond met toebehoren in appartementsrechten te splitsen. Op grond van het
tweede lid van genoemd artikel is het ook mogelijk om enkel een stuk grond te
splitsen in appartementsrechten. Gelet op deze omschrijvingen rijst de vraag
of het mogelijk is om netten te betrekken in een appartementssplitsing? Dit is
mogelijk in bijvoorbeeld de volgende situatie:

A is eigenaar van een perceel grond met daarop twee fabriekshallen. Ten be-
hoeve van deze fabriekshallen is een ondergronds net aangelegd dat naar beide
fabriekshallen loopt en tevens verbonden is met een bovengronds trafohuisje
(zie figuur 6.3).

A wenst op een zeker moment zijn fabrieksterrein in appartementsrechten te
splitsen. Gelet op artikel 5:106 BW is het mogelijk dat het terrein wordt ge-
splitst in appartementsrechten omvattende het uitsluitend gebruik van aparte
onderdelen zoals i) opstal X, inclusief ondergrond, ii) opstal Y, inclusief onder-

20Als de vruchtgebruiker een vennootschap is dan duurt het vruchtgebruik totdat de vennoot-
schap wordt ontbonden, dan wel 30 jaar na de dag waarop het vruchtgebruik is gevestigd
(artikel 3:203, derde lid BW).

21In veel Europese landen is het mogelijk om een afzonderlijk wooneenheid in een gebouw
in eigendom te hebben door middel van de constructie dat er een juridische horizontale
scheiding van het gebouw in verdiepingen plaatsvindt waardoor een ieder eigenaar kan zijn
van de wooneenheid die hij bewoont. In Nederland is niet sprake van horizontale scheiding
van gebouwen. Het appartementsrecht creëert immers een vorm van mede-eigendom (en
dus geen zelfstandige eigendom).
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Opstal X Opstal Y
Trafo

Figuur 6.3: Fabrieksterrein

grond, alsmede iii) het trafohuisje, inclusief het daaraan verbonden net, zodat
ieder onderdeel als zelfstandig appartementsrecht is te beschouwen. Naast de
opstallen X en Y (inclusief ondergrond) zal het trafohuisje, inclusief het daar-
aan verbonden net, onder de definitie ‘gebouw met toebehoren’ kunnen worden
gebracht en daardoor in een appartementssplitsing kunnen worden betrokken.
Aan de overige eisen die gesteld worden aan een zodanige appartementssplitsing
(splitsingsreglement, oprichting VvE e.d.) kan eveneens worden voldaan.

Afgezien van deze mogelijke splitsing rijst daarnaast de vraag of het mogelijk
is om ‘enkel’ een net te kunnen splitsen in appartementsrechten. De omschrij-
ving van artikel 5:106 BW is zodanig dat strikt genomen een neteigenaar zijn
net niet in appartementsrechten kan splitsen. Het appartementsrecht ziet kort
gezegd op gebouwen en grond en niet op alle onroerende zaken. Netten zullen
waarschijnlijk niet direct als gebouw22 en ook niet als grond zijn te kwalifi-
ceren en dus lijkt het in beginsel erop dat (een bundeling van) netten niet
in appartementsrechten gesplitst kunnen (kan) worden. Dit neemt niet weg
dat ondanks de wettelijke omschrijving van wat wel of niet in appartements-
rechten gesplitst kan worden, de rechtspraktijk kan verlangen dat netten in
appartementsrechten gesplitst kunnen worden. Gelet op recente wijzigingen
in titel 9 van boek 5 BW23 is het best voorstelbaar dat, wanneer de rechts-
praktijk hierom vraagt, netten óók in appartementsrechten gesplitst kunnen
worden. Immers ten aanzien van grond (voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen)
was de maatschappelijke noodzaak zodanig dat titel 9 van boek 5 BW daarop
is aangepast. Dit zou ook voor netten kunnen (gaan) gelden. Wellicht dat in
de praktijk de noodzaak tot splitsing in appartementsrechten zich zou kunnen
voordoen bij gevulde mantelbuizen24 (in par. 3.2.3.6 heb ik weergegeven dat
de eigendomsvraag nog best lastig kan zijn als in de mantelbuis diverse netten
worden gebruikt door verschillende aanleggers). Als oplossing voor de weer-
gegeven onduidelijkheden bij gevulde mantelbuizen, zou in bepaalde situaties
splitsing in appartementsrechten een oplossing kunnen bieden. Hierbij wordt
gedacht aan de volgende situatie. A is eigenaar van een net bestaande uit
een aangelegde en al gevulde mantelbuis. In de mantelbuis bevinden zich vier
kabels die allemaal aan A toebehoren. Op enig moment krijgt A het verzoek

22Als het begrip ‘werk’ was gehanteerd, dan was het waarschijnlijk wel mogelijk geweest om
een net te splitsen in appartementsrechten.

23Stb. 2005, 160.
24Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op kabelgoten of op andere wijze gebundelde netten.
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van zowel B als C om medegebruik van de mantelbuis. Omdat A toch niet alle
kabels zelf in gebruik heeft, stelt hij voor de mantelbuis, inclusief de aangelegde
kabels te splitsen in appartementsrechten zodat B en C geen eigen kabels in de
mantelbuis hoeven aan te leggen, maar appartementsgerechtigden worden met
betrekking tot een betreffende kabel. Hoewel de letterlijke definitie van artikel
5:106 BW splitsing van de mantelbuis in appartementsrechten elk rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van een kabel(ruimte) uit lijkt te sluiten, zou in de
praktijk een zodanige splitsing wellicht wenselijk kunnen zijn25. Theoretisch
gezien zou de mantelbuis zelf als een gemeenschappelijk gedeelte gekwalificeerd
kunnen worden en bepaalde gedeelten in de mantelbuis waarin een (afzonder-
lijke) kabel gelegen is (zie figuur 6.4) als privégedeelten. Aangezien middels
wijziging van het Kadasterbesluit een aparte kadastrale aanduiding kan wor-
den toegekend aan een net, is vermelding van een kadastrale aanduiding van
de te splitsen mantelbuis, inclusief het daarin gelegen net, mogelijk en in de
splitsingsakte op te nemen. Tevens wordt bij inschrijving van netten gebruik
gemaakt van netwerktekeningen, zodat inschrijving van een splitsingstekening
geen grote moeite zal hoeven kosten. Aan de overige eisen die gesteld worden
aan een appartementssplitsing (splitsingsreglement, oprichting VvE e.d.) kan
ook worden voldaan.

1 2

3 4

Figuur 6.4: ‘Gesplitste’ mantelbuis

Mogelijk doet zich nog wel het probleem voor dat in de praktijk de aangelegde
kabels niet zo geordend in de mantelbuis liggen zoals in figuur 6.4 is weerge-
geven. Hoewel zowel A, B als C een ‘eigen’ kabel in gebruik zal nemen, is
de plaats van die privé kabel in de mantelbuis niet goed weer te geven op de
tekening of in de mantelbuis zelf. Wellicht dat hierin voorzien kan worden
analoog aan de oplossing die voor elektronisch gestuurde parkeergarages26 is
voorgesteld. Deze oplossing luidt dat elke appartementseigenaar het gebruik
van een vaste parkeerplaats toegewezen krijgt, waarbij in het reglement wordt
vastgelegd dat hij er genoegen mee moet nemen dat, indien zijn plaats tijdelijk
is bezet door de auto van een andere appartementseigenaar, zijn auto in een

25Immers zo is in ieder geval over elk element van de (gevulde) mantelbuis de eigendoms-
vraag helder en kunnen bijv. afspraken inzake wijze van gebruik van de gemeenschappelijke
gedeelten (o.a. onderhoud en toegang tot de mantelbuis) worden vastgelegd tussen alle ap-
partementsgerechtigden, evenals afspraken over de wijze van gebruik van de privégedeelten.

26Dit wordt ook wel het fenomeen van de ‘floating space’ genoemd. Bij elektronisch gestuurde
parkeergarages worden auto’s op afstand op een beschikbare (en dus: steeds wisselbare)
plaats geparkeerd.
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ander vak komt te staan27. Hoewel deze constructie niet met zoveel woorden
is opgenomen in titel 9 van boek 5 BW, staat de mogelijkheid tot toepassing
van deze constructie beschreven in de parlementaire geschiedenis28.

‘Evenals onder het huidige lid 3 van artikel 5:106 BW het geval
is, is niet uitgesloten dat het appartementsrecht recht geeft op het
gebruik van bijvoorbeeld een willekeurig parkeervak in een parkeer-
garage, dus zonder dat de gerechtigde tot het appartementsrecht
aanspraak kan maken op het uitsluitende gebruik van één specifiek
parkeervak in die garage (‘floating space’).’

Als dit zou worden toegepast op de casus met de mantelbuis zou iedere appar-
tementseigenaar een vast gedeelte in de mantelbuis toegewezen krijgen, maar
omdat door onderhoud, trillingen e.d. de kabel in de feitelijke situatie anders
kan komen te liggen, wordt bij reglement bepaald dat het privégedeelte van
de kabel in de mantelbuis kan wijzigen. Kortom, hoewel de wettelijke definitie
van artikel 5:106 BW een barrière kan of zal vormen om een gevulde mantel-
buis (maar wellicht ook een kabelgoot) te splitsen in appartementsrechten, zijn
theoretisch weinig drempels om genoemde netten in appartementsrechten te
splitsen. Het is echter afwachten of de kabelsector de mogelijkheid om netten
te splitsen in appartementsrechten ook verlangt of dat door andere vormen van
mede-eigendom (mandeligheid) of vestiging van beperkte rechten (opstalrecht)
hieraan geen behoefte bestaat.

6.1.3 Zekerheidsrechten

Een gevolg van de vaststelling van de onroerende status van netten is dat het
recht tot vestiging van zekerheid geen pand-, maar een hypotheekrecht dient
te zijn. Een zekerheidsrecht op een registergoed kan namelijk alleen een hypo-
theekrecht zijn. Pandrechten kunnen op alle andere goederen worden gevestigd
(artikel 3:227 e.v. BW). Eventueel gevestigde pandrechten in het verleden op
netten, zullen inmiddels geen waarde meer hebben. Wellicht dat pandgevers in
de akte hebben moeten verklaren dat zij de volledige eigendom van het betref-
fende net hebben. Indien het net als een ‘roerende’ zaak is overdragen, is de
pandgever geen juridisch, maar slechts economisch eigenaar geworden van het
net. De garanties die een pandgever in de pandakte heeft afgegeven zijn dan ook
waardeloos (geworden). Geldschieters die een waardeloos pandrecht hebben op
basis van onvolledige garanties, zullen logischerwijs een nieuw hypotheekrecht
verlangen ten laste van de inmiddels onroerende netten.

27Zie Van Velten, 2009, p. 424 e.v.
28Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 3.
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6.1.3.1 Hypotheek

Op basis van het gewijzigde artikel 3:17 eerste lid, sub k BW is thans aanleg
van een net een inschrijfbaar feit. Dit is gunstig omdat de (verdere) aanleg
van een net gefinancierd kan worden door middel van een hypotheekrecht. Bij
financieringen zullen hypotheekrechten gevestigd moeten worden, conform de
vereisten die aan het vestigen van een hypotheekrecht zijn verbonden (artikel
3:260 BW). In zijn algemeenheid geldt bij het vestigen van een hypotheekrecht
dat wanneer een hypotheekgever aan de verhypothekeerde zaak bestanddelen
toevoegt deze bestanddelen in beginsel onder het hypotheekrecht vallen (arti-
kel 3:227, tweede lid BW). Wanneer een neteigenaar zijn (verhypothekeerde)
net gaat uitbreiden, zal de uitbreiding van het net dus in beginsel onder het
hypotheekrecht vallen, tenzij de uitbreiding als een zelfstandige zaak kan wor-
den beschouwd die na aanleg als een zelfstandig net in de openbare registers
wordt ingeschreven. Indien de hypotheekgever het net uitbreidt zonder dat hij
verplicht is deze uitbreiding tot onderpand voor de vordering te doen strekken,
dan is hij bevoegd deze uitbreiding weg te nemen (conform artikel 3:266 BW),
tenzij dit bij de akte is verboden. Verder zullen bij vestiging van een hypo-
theekrecht ten behoeve van een net de nodige bijzondere bedingen opgenomen
kunnen worden, zoals het huurbeding (artikel 3:264 BW). Op basis van genoemd
beding kan de hypotheekgever beperkt worden om het registergoed te verhu-
ren. Hij zal dan eerst toestemming moeten vragen aan de hypotheekhouder
voordat hij tot eventuele verhuur kan overgaan. Wanneer een zodanig beding
is opgenomen in de hypotheekakte ten behoeve van een net dat bestaat uit
beschermings- en ondersteuningswerken (bijvoorbeeld: kabelgoten, kabelsleu-
ven, mantelbuizen of handholes), zal de hypotheekgever dan ook toestemming
moeten vragen aan de hypotheekhouder op het moment dat de hypotheekgever
een verzoek krijgt tot medegebruik op grond van artikel 5.12 Tw29? In beginsel
wel, althans wanneer de hypotheekhouder een economisch belang heeft in de
telecomaanbieder dan zal de hypotheekgever om toestemming moeten vragen
conform artikel 5.12, tweede lid Tw: In het geval dat voor het verlenen van
medegebruik toestemming van een derde is vereist, is deze daartoe slechts ge-
houden indien het een redelijk verzoek betreft en hij: (a) direct of indirect een
relevant economisch belang heeft in de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, tot
wie het verzoek is gericht.

Een ander beding dat in beginsel ook in de hypotheekakte kan worden opge-
nomen is het beheersbeding. Dat wil zeggen dat de hypotheekhouder het net in
beheer mag nemen als de hypotheekgever in ernstige mate tekortschiet in zijn

29Dit artikel regelt dat aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken over
en weer verplicht zijn te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van de voor-
zieningen waarop de gedoogplicht van toepassing is. Het medegebruik betreft niet de
kabeldraad of glasvezel zelf, enkel de voorzieningen ter zake van de aanleg en instandhou-
ding van kabels. Het verplichte medegebruik is altijd gekoppeld aan de gedoogplicht. Het
afdwingen van toegang tot een niet onder de gedoogplicht vallende voorziening is alleen
mogelijk op basis van een op grond van artikel 6a.2 jo. 6a.6 Tw aan een onderneming met
aanmerkelijke marktmacht opgelegde toegangsverplichting, zie: Kamerstukken II 2004/05,
29 834, nr. 3, p. 60.
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verplichtingen en de voorzieningenrechter een machtiging verleent aan de hypo-
theekhouder om het net in beheer te nemen. Tevens kan in de hypotheekakte
opgenomen worden dat de hypotheekhouder bevoegd is de aan de hypotheek
onderworpen zaak onder zich te nemen voor zover dit met het oog op de execu-
tie nodig is (artikel 3:267 BW). Indien het verhypothekeerde net beschermings-
en ondersteuningswerken (mantelbuizen) betreft dat in medegebruik is gegeven
conform artikel 5.12 Tw én in de hypotheekakte géén huurbeding is opgenomen,
is genoemd beheersbeding wellicht nog een instrument om met het oog op de
executie ontruiming te bewerkstelligen zodat het net ‘leeg’ of vrij van gebruik
kan worden verkocht.

6.1.3.2 Beslag

Op een net conservatoir of executoriaal beslag leggen zal mogelijk zijn op grond
van artikel 725 e.v. jo. 502 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het
proces-verbaal van inbeslagneming dient ingeschreven te worden in de openbare
registers. Over de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming zal
in het hierna volgende hoofdstuk verder worden ingegaan.

6.1.4 Gemeenschappelijk eigendom en gebruik van netten

Naast genots- en (een van de) zekerheidsrechten, is de gemeenschappelijke ei-
gendom, en dan in het bijzonder de mandeligheid, van onroerende zaken ook
geregeld in boek 5 BW (titel 5.5). Hierna ga ik verder in op die bijzondere
vorm van gemeenschappelijke eigendom en op de vraag of netten tot mandelige
zaak bestemd kunnen worden. Daarnaast wordt kort ingegaan op twee vormen
van gebruik van netten, te weten huur en leasing en op de vraag of daarbij
eventuele knelpunten kunnen ontstaan. Aan het einde van deze paragraaf zal
nog kort worden stilgestaan bij economische eigendom in relatie tot netten.

6.1.4.1 Mandeligheid

Mandeligheid is een vorm van gemeenschappelijke eigendom en doet zich voor
wanneer een of meer onroerende zaken toebehoren aan de eigenaren van twee of
meer erven. Zijn bij beperkte rechten de bevoegdheden tussen partijen onder-
ling verticaal verdeeld, bij gemeenschappelijk eigendom zijn de rechten tussen
de deelgenoten horizontaal verdeeld; een aantal eigenaren heeft samen alle be-
voegdheden die bij eigendom van een zaak horen30. In titel 3.7 BW betreffende
de gemeenschap worden algemene regels gegeven over gemeenschappelijk ei-
gendom; in titel 5.5. BW wordt de mandeligheid als een bijzondere vorm van
gemeenschappelijk eigendom van onroerende zaken verder uitgewerkt. Man-
deligheid ziet op een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak
die tot gemeenschappelijk nut strekt van twee of meer erven. Mandeligheid

30Van Velten, 2009, p. 379 e.v.
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kan ontstaan door middel van een rechtshandeling (partijen bestemmen de on-
roerende zaak tot gemeenschappelijk nut door middel van vastlegging in een
notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers, ar-
tikel 5:60 BW) of op grond van de wet (vrijstaande scheidsmuur, hek of heg
indien de grens van twee erven er in de lengterichting onderdoor loopt, arti-
kel 5:62 BW). Het recht van mandeligheid is verbonden aan de eigendom van
twee of meer naburige erven. Het recht op een mandelige zaak kan dan ook
niet worden gescheiden van de eigendom van de erven (artikel. 5:63, eerste lid
BW). Mandeligheid kan daardoor betiteld worden als een afhankelijk recht31.
In de literatuur is vaak de vraag gesteld of mandeligheid kan gelden als een
uitzondering op artikel 5:20, eerste lid BW32. Ploeger stelt in zijn dissertatie
dat het antwoord op genoemde vraag afhangt van de situatie33:

‘Daarentegen is bij een gemeenschappelijke antenne-inrichting van
een complex woningen het juist gewenst de mandeligheid te beper-
ken tot de installatie. Dit netwerk, met zijn kabels, aansluitpunten
en de ontvanger, vormt een zelfstandige entiteit ten opzichte van de
onroerende zaken (erven) waardoor deze loopt. Het is niet nodig
dat er een centraal gemeenschappelijk erf bestaat waarop de scho-
telantenne staat, nog minder is gewenst dat de grondstroken waarin
de kabels en andere onderdelen liggen gemeenschappelijk zijn. Het
is voldoende dat alleen de installatie mandelig is, niet tevens de
grond’.

De nieuwe eigendomsregeling heeft min of meer de stelling van Ploeger kracht
bijgezet, daar de gedachte van de wetgever achter de eigendomsregeling is dat
een net in beginsel als een zelfstandige onroerende zaak is te beschouwen. In
die optiek is aannemelijk dat partijen een net, dat ten gemeenschappelijk nut is
van hun erven, als een mandelige zaak kunnen bestemmen, zonder dat daarbij
de grond waarin, -op of -boven het net is gelegen, wordt betrokken. Denkbaar
zijn de volgende situaties waarin een net tot mandelig net kan worden bestemd:

Perceel A

B C

D E

Figuur 6.5: Bovenaanzicht

In figuur 6.5 is de situatie geschetst van een net dat tot gemeenschappelijk nut
ten behoeve van de percelen A t/m E bestemd is. Het net staat ten dienste
31Asser-Mijnssen-De Haan, 2006, nr. 448.
32Zie voor een overzicht hiervan Berger, 2001, p. 112.
33Ploeger, 2007, p. 237 e.v.
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van de genoemde percelen en is eigendom van alle perceeleigenaren samen. De
grond waarin het net is gelegen hoeft niet tot gemeenschappelijk nut bestemd
te zijn indien deze grond bijvoorbeeld eigendom is van een partij F (die geen
eigenaar is van een van de percelen A t/m E).

Perceel A B C

Figuur 6.6: Zij aanzicht

In figuur 6.6 is de situatie weergegeven dat een net is aangelegd in de percelen A,
B en C die ieder afzonderlijk toebehoren aan eigenaren A, B en C. De aanlegger
van het net is A die bevoegd was om in de grond (van hemzelf en) van B en
C het net aan te leggen. Op grond van artikel 5:20, tweede lid BW zou A zich
als bevoegde aanlegger de eigenaar van het net kunnen noemen. Aangezien het
betreffende net tot gemeenschappelijk nut van die drie percelen is bestemd zou
A het net tot mandelige zaak kunnen bestemmen zodat zowel A, B als C samen
de bevoegdheden die bij eigendom van het net behoren, kunnen uitoefenen.

Eigenaren van een mandelige zaak hebben niet alleen mede-eigendom, maar
ook het medegebruik van die zaak, tenzij anders is overeengekomen. Dit vloeit
voort uit artikelen 3:168 en 169 BW die van overeenkomstige toepassing zijn
op mandelige zaken. Medegebruik houdt onder meer in dat zij elkaar toegang
moet verschaffen tot de mandelige zaak, ook als die zaak volledig op of in het
erf van één van de deelgenoten is gelegen (artikel 5:64 BW). Bij aanleg van het
net moeten de deelgenoten met de grondeigenaar (apart) overeenkomen dat
zij toegang hebben tot de grond om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
uit te voeren met betrekking tot het mandelige net. De kosten van onderhoud
(reiniging) of vernieuwing van een mandelig net dienen door de deelgenoten
gezamenlijk gedragen te worden (artikel 5:65 BW). Iedere deelgenoot is echter
zelfstandig bevoegd handelingen te verrichten die zien op het onderhouden van
het mandelige net (zie artikel 3:170 BW). Van artikel 5:65 BW kan worden
afgeweken bij overeenkomst (artikel 5:69 BW). Indien een van de deelgenoten
niet meer wil bijdragen of niet meer gebonden wil zijn aan de gezamenlijke
verplichtingen dan kan hij zijn aandeel in de mandelige zaak overdragen aan
een van de andere deelgenoten. De overdracht van zijn aandeel kan afzonderlijk
van het erf van de (uittredende) deelgenoot plaatsvinden (artikel 5:66 BW).
Meestal wordt deze bepaling echter uitgesloten.

6.1.4.2 Huur en lease van netten

Hoewel huur en lease geen onderwerpen zijn die in boek 5 BW zijn geregeld,
meen ik dat het voor het totale overzicht goed is om deze twee vormen van ge-
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bruik, voor zover het netten betreft, hieronder toch kort te beschrijven. Huur
is een persoonlijk recht – het ‘persoonlijk’ gebruiken of houden van andermans
zaak – maar heeft enkele goederenrechtelijke trekken34. In beginsel zal huur
of verhuur van netten mogelijk zijn en de algemene bepalingen van titel 7.4
BW zullen grotendeels onverkort van toepassing zijn. Huur en verhuur van een
‘totaal of volledig’ net zal de minste problemen opleveren. Met ‘totaal of vol-
ledig’ net wordt bedoeld een net mét alle daarbij behorende onderdelen, zoals
ontvangstation(s), versterkers, verdeelkasten, beschermings- en ondersteunings-
werken etc. De problemen kunnen zich gaan voordoen als onderdelen van een
net apart verhuurd worden. Een voorbeeld hiervan is de verhuur van lege man-
telbuizen. De complicatie hierbij zou kunnen zijn dat de zelfstandige positie
van de mantelbuis wijzigt zodra deze door de huurder wordt gevuld met kabels.
Een lege mantelbuis is namelijk een zelfstandige (onroerende) zaak zolang deze
niet gevuld is. Zodra de buis wordt gevuld, wordt de mantelbuis geacht deel
uit te (gaan) maken van het totale net35 dat in de mantelbuis wordt aangelegd
zodat de eigenaar/verhuurder zijn eigendom kwijt lijkt te zijn. Dit zou wellicht
voorkomen kunnen worden door de inschrijving van de lege mantelbuizen vóór
dat deze worden verhuurd. In dat geval is uit de openbare registers af te leiden
dat de mantelbuis een zelfstandig karakter heeft en deze niet ‘verliest’ door
vulling ervan. Zie verder par. 3.2.3.6 waar met betrekking tot medegebruik
conform artikel 5.12 Tw van mantelbuizen in feite dezelfde problemen rijzen.

De regeling op het gebied van gebreken en de verplichtingen van verhuurder
en huurder zullen nagenoeg onverkort van toepassing zijn bij verhuur van een
net. Gebreken aan het net zullen in beginsel door verhuurder moeten worden
verholpen, tenzij het gebreken zijn die huurder conform artikel 7:217 BW ver-
plicht is te verhelpen of waarvoor hij jegens verhuurder aansprakelijk is (zie
artikel 7:206 BW). Een door een derde partij toegebrachte graafschade aan het
net, zal op grond van artikel 7:204, derde lid BW niet als een gebrek aan het
gehuurde net worden beschouwd. Wanneer huurder door die graafschade voor
langere tijd het net niet kan gebruiken kunnen zowel huurder als verhuurder
de huurovereenkomst ontbinden, artikel 7:210 BW. Bij het einde van de huur
is de huurder bevoegd eventuele door hem aangebrachte veranderingen en toe-
voegingen weg te nemen, mits hij daarbij het gehuurde net in de oude staat
terugbrengt, althans in de staat die bij het einde van de huur redelijkerwijs
in overeenstemming met de oorspronkelijke toestand kan worden geacht (arti-
kel 7:216 BW). Eventueel aangebrachte deelnetten zouden na het einde van de
huur weggehaald mogen worden door de huurder. Voor beëindiging van een
huurovereenkomst betreffende een net zullen de algemene bepalingen die gel-
den voor gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woon- of bedrijfsruimte van
toepassing zijn. Dit betekent dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, ein-
digt na het verstrijken van die tijd. Indien de overeenkomst voor onbepaalde
tijd aangegaan of verlengd is, dan zal conform artikel 7:228, tweede lid BW op-

34Voorbeelden van goederenrechtelijke trekken bij huur zijn: artikel 7:226 BW (koop breekt
geen huur) of artikel 3:264 BW (relatie tussen zittende huurder en executerende hypotheek-
houder).

35Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
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zegging dienen plaats te vinden tegen een voor huurbetaling overeengekomen
dag op een termijn van tenminste een maand. De artikelen 7:230a (verlenging
ontruimingstermijn) en 231 BW (ontbinding door de rechter) zullen eveneens
van toepassing zijn.

Verwant aan de huurovereenkomst is operational leasing. Dit is een vorm van
financiering waarbij de leasetermijnen worden beschouwd als een soort van ge-
bruiksvergoeding. Het economische risico blijft bij degene die het leaseobject
ter beschikking stelt (lessor). De duur van de overeenkomst zal vaak (aan-
zienlijk) korter zijn dan de economische levensduur van het geleasede object.
Een andere vorm van lease is de financial lease waarbij de gebruiker (lessee)
na ommekomst van een bepaalde termijn het object kan kopen en juridische
geleverd kan krijgen. De leasetermijnen vormen de aflossing van het door les-
sor gëınvesteerde bedrag en de duur van de overeenkomst is vaak gerelateerd
aan de economische levensduur van het leaseobject. Financial lease lijkt sterk
op huurkoop en de bepalingen betreffende huurkoop zijn op genoemde finan-
cieringsvorm van toepassing. Huurkoop is een bijzondere vorm van koop op
afbetaling en is van toepassing op roerende zaken. De (juridische) eigendom
wordt pas verkregen door vervulling van de opschortende voorwaarde van al-
gehele betaling (artikel 7A:1576h e.v. BW). De koper heeft van de zaak het
genot ook voordat hij de eigendom ervan verkrijgt. Voor andere dan roerende
zaken is niet deze regeling, maar is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende za-
ken van kracht36. Zoals de titel van de wet doet vermoeden is deze wet op
onroerende zaken – dus thans op netten – van toepassing. Deze wet biedt een
uitgebreide bescherming ten gunste van de huurkoper van (voornamelijk) wo-
ningen. Huurkoop van netten dient bij notariële akte te geschieden; inschrijving
in de openbare registers is ook mogelijk, maar niet vereist. Er was sprake om
de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken aan te passen en in het BW op
te nemen. Echter het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer gestrand en vervol-
gens ingetrokken37 zodat het regime van de Tijdelijke wet huurkoop nog steeds
geldt.

De wijziging van de onroerende status van netten heeft voor huur en (financial
of operational) lease niet direct grote gevolgen. De wijziging van de onroerende
status van netten heeft met betrekking tot huurkoop wél de nodige consequen-
ties. De Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken wordt gezien als een wet die
een te zware bescherming biedt voor de huurkoper38, ten koste van de huurver-
koper. Dit zware regime is thans van toepassing op netten en derhalve is dit
voor neteigenaren die een net in huurkoop willen uitgeven een ‘verslechtering’
of in ieder geval een duidelijke verandering ten opzichte van de situatie zoals
voorheen gold.

36Stb. 1973, 289, en laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2005, Stb. 2005, 282.
37Kamerstukken I 2003/04, 24 212, nr. A.
38De verbintenisrechtelijke bescherming van de huurkoper zou in het in de vorige noot ge-
noemde en reeds ingetrokken wetsvoorstel goeddeels worden geschrapt.
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6.1.4.3 Economische eigendom

De nieuwe eigendomsregeling regelt de juridische eigendom van netten en in dit
onderzoek ligt de focus ook op die juridische (volledige) eigendom. Naast de
juridische eigendom wordt ook regelmatig over de economische eigendom van
(on)roerende zaken gesproken. In relatie tot netten zou gesteld kunnen worden
dat wanneer een aanlegger zijn bevoegdheid niet goed kan aantonen, hij altijd
(nog) de economische eigendom van het net kan overdragen aan een derde. Zo
zullen ook ‘juridische onjuiste leveringen’ van netten in het verleden – te weten
leveringen die niet door middel van een notariële akte hebben plaatsgevonden
– aangemerkt kunnen worden als overdrachten van de economische eigendom
van die netten. Op enig moment zou juridische levering van het net nog moe-
ten plaatsvinden. Het begrip ‘economische eigendom’ vindt zijn origine in het
fiscale recht (zie artikel 2, tweede lid Wet op belastingen van rechtsverkeer).
Volgens Van Velten39 wordt de term gebruikt om situaties aan te duiden die
er, kort gezegd, op neer komen dat iemand zich tegenover derden en de fiscus
gedraagt als (juridisch) eigenaar van een zaak of rechthebbende op een bepaald
vermogensrecht, maar dat (nog) niet is. Genoemde schrijver onderscheidt di-
verse groepen van economische eigendom, zoals de economische eigendom die
gebaseerd is op (oud) zakelijke genotsrechten, de economische eigendom van
de huurkoper en de financial-lessee of de economische eigendom van degene
die de onroerende zaak koopt, de koopsom voldoet en het risico van die zaak
geheel voor zijn rekening neemt, maar voorlopig wacht met het juridisch op
naam zetten ervan40. In 2004 heeft de Hoge Raad41 geoordeeld dat binnen het
civiele recht met de economische eigendom wordt gedoeld op het bestaan van
een aantal verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot
een zaak.

In de Elektriciteitswet 1998 (artikel 1, sub aa) en de Gaswet (artikel 1, sub u)
is een definitie te vinden van economische eigendom, die luidt: ‘ het krachtens
een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden ten aan-
zien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehouden
zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te ne-
men en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van
het goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is’. Opname van de hiervoor
genoemde definitie in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is niet geschied om
fiscale redenen42, maar ingegeven door het beheer van elektriciteits- en gasnet-
ten in versterkte mate onder onafhankelijk bestuur en toezicht te brengen43. In
artikel 10a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3b, eerste lid Gas-
wet wordt voorgeschreven dat de netbeheerder over de economische eigendom

39Van Velten, 2009, p. 349 e.v.
40Voor een overzicht van de diverse vormen van economische eigendom, zie Van Velten, 2009,
p. 350 e.v.

41HR 5 maart 2004, NJ 2004, 316.
42Overigens is in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet opgenomen definitie wel afgeleid van
het fiscale begrip uit de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

43Zie ook par. 1.2.1.1.
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van een net moet beschikken. De ‘overdracht’44 van de economische eigendom
moet tegen een bepaalde tegenprestatie geschieden (zie artikel 10a, derde lid
Elektriciteitswet 1998 en artikel 3b, derde lid Gaswet)45. De ‘overdracht’ van
de economische eigendom heeft tot gevolg dat een verdere ontvlechting plaats
vindt van het netbeheer en de overige activiteiten van het energiebedrijf. Door-
dat de netbeheerder beschikt over de economische eigendom kan hij zelfstandig
werken en investeren46. De activa (netten) dienen op de balans van de net-
beheerder te staan47. Wanneer een netbeheerder niet zelf zou beschikken over
de economische eigendom van het door hem beheerde net dan zou hij afhanke-
lijk kunnen zijn van de neteigenaar voor financiering van de uitvoering van de
wettelijke taken. Het risico bestaat dat daardoor noodzakelijke investeringen,
waarvoor financiering nodig is, worden uitgesteld, terwijl de netbeheerder wel
volledig verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de wettelijke taken48.
In de parlementaire geschiedenis is steeds de onafhankelijke positie van de net-
beheerder benadrukt en dat deze positie door ‘overdracht’ van de economische
eigendom aan de netbeheerder enorm zou worden versterkt. Op de splitsing
van de juridische en economische eigendom van het netbeheer is uit diverse
hoeken kritiek gekomen. Volgens De Haan zouden de opstellers van het wets-
voorstel zich niet bewust zijn geweest van de privaatrechtelijke draagwijdte van
de genoemde splitsing49:

‘In feite wordt hier een zodanige inbreuk op het eigendomsrecht van
het moederbedrijf van de netbeheerder gepleegd dat materieel van
onteigening sprake is. Immers de nieuw aangewezen netbeheerder
maakt geen deel meer uit van het concern, maar neemt wel het volle-
dige gebruiksrecht van het net over, daargelaten hoe de gedwongen
overdracht ervan juridisch in zijn werk moet gaan. Het betekent
tegelijk een tweede inbreuk, namelijk een gedwongen splitsing van
het concern van het energiebedrijf, zonder dat duidelijk is waar de
aandelen van de oude netbeheerder blijven. (. . . ) Kortom, waar-
aan ontleent de minister van EZ deze vérgaande privaatrechtelijke
bevoegdheden?’

Volgens De Haan heeft de minister deze (privaatrechtelijke) bevoegdheden he-
lemaal niet en hij krijgt ze ook niet door alleen via een publiekrechtelijke wet
44Bij een juridische levering is sprake van ‘overdracht’; de economische eigendom wordt in
die zin niet overgedragen, maar eerder ‘toegekend’ aan de netbeheerder.

45De minister is van oordeel dat met de in genoemde artikelen getroffen vergoedingsregeling
wordt bereikt dat voldaan wordt aan de eisen van artikel 14 van de Grondwet alsmede het
Eerste Protocol bij het EVRM en dus dat van onteigening van de (economische) eigendom
bij het moederbedrijf geen sprake is, zie: Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 10, p. 36.

46De netbeheerder krijgt met de ‘overdracht’ van de economische eigendom van het net de
beschikking over de financieringsbron voor de uitvoering van de wettelijke taken. De kans
dat de juridische eigenaar van het net zijn beschikkingsbevoegdheid over het netwerk kan
gebruiken om zijn commerciële belangen buiten het netwerk te dienen, wordt hiermee verder
verkleind, zie: Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3, p. 14.

47Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3, p. 33 e.v.
48Kamerstukken II 2004/05, 30 212, nr. 3 p. 6 e.v.
49De Haan, 2003, p. 284 e.v.
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een en ander te regelen. De enige manier volgens De Haan zou zijn dat de over-
heid de juridische eigendom van de netten zou verwerven tegen een volledige
onteigeningsvergoeding. Vervolgens zou de economische eigendom in handen
van de netbeheerder gesteld kunnen worden in de vorm van een erfpachtrecht
waarvan de voorwaarden door de minister van EZ worden goedgekeurd50. In
de nota naar aanleiding van het verslag51 heeft de minister een reactie gegeven
op de door De Haan geuite kritiek. Hoewel de minister redelijk uitvoerig de
kritiek van De Haan heeft beargumenteerd, heeft het ‘slechts’ marginale gevol-
gen gehad voor het wetsvoorstel52. De regeling betreffende de ‘overdracht’ van
de economische eigendom aan de netbeheerders is, zij het met enige vertraging,
per 1 januari 2008 in werking getreden53.

Het oorspronkelijke idee van de wetgever was om zowel de juridische als de
economische eigendom in handen te stellen van de netbeheerder54:

‘Het netwerkbedrijf, dat conform de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet netbeheerder is, dient de netwerken (juridisch en econo-
misch) in eigendom te hebben en direct onder de, nu nog grotendeels
publieke, aandeelhouders gepositioneerd te worden.’

Aangezien op dat moment de positie van de juridische eigenaar nog onzeker
was, althans onduidelijk was nog wie als juridische eigenaar van een net moest
worden beschouwd, heeft de wetgever toen ‘genoegen’ genomen met de toeken-
ning van de economische eigendom aan de netbeheerder. Argument hiervoor
was dat ook (BJ) de economische eigendom de netbeheerder een onafhankelijke
en zelfstandige positie (ten opzichte van de juridische eigenaar) zou verschaf-
fen. Hoofs heeft in een recent artikel55 diverse kanttekeningen geplaatst bij
deze keuze van de minister. Ten eerste zou volgens Hoofs het toepassen van
de (fiscale) definiëring van het begrip economische eigendom het doel waarmee
deze aan de netbeheerder is toegekend voorbij gaan. De zelfstandigheid van de
netbeheerder zou namelijk op losse schroeven komen te staan wanneer een van
de aan het economisch belang verbonden risico’s, zoals waardevermindering of
het tenietgaan van het net, zich openbaart. Ten tweede volgt volgens Hoofs
uit de definitie van het begrip economische eigendom in de Elektriciteitswet
1998 en Gaswet (‘. . . zonder dat het goed geleverd is’ ), dat de economische
eigendom niet is overgedragen. De inhoud van de economische eigendom zou
daardoor alles weg hebben van een relatief recht dat enkel op grond van een
overeenkomst bestaat en daarmee een persoonlijk recht is56. Gelet op de aard
van dit relatieve recht is de netbeheerder niet bevoegd zelf beperkte rechten
te vestigen op het net. In de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is de positie
50De Haan, 2003, p. 292.
51Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 10, p. 26 e.v.
52De definitie van het begrip economische eigendom is op een paar punten aangepast naar
aanleiding van de kritiek van De Haan.

53Stb. 2007, 13.
54Kamerstukken II , 2003/2004, 28 982, nr. 18, p. 3.
55Hoofs, 2009.
56Hoofs, 2009, p. 295.
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van de economische eigenaar onderbelicht gebleven en dus mag ervan uit wor-
den gegaan dat de positie van de netbeheerder, wanneer de juridische eigenaar
failleert57 of wanneer door een derde beslag wordt gelegd, dezelfde zal zijn
als iedere andere economische eigenaar in een zodanige situatie. In geval van
een beslag betekent dit dat de beslaglegger het net kan executeren en dus dat
de netbeheerder geen (economische) aanspraak op het net (meer) kan maken.
Om meer zekerheid te verkrijgen dat de juridische eigenaar zijn verplichtingen
nakomt, kan de netbeheerder een zekerheidshypotheek vestigen58, maar dan
zou beter de juridische eigendom kunnen worden overgedragen. Derhalve kan
geconcludeerd worden dat de economische eigendom van elektriciteits- en gas-
netten niet direct de zekerheid biedt om de zelfstandigheid van de netbeheerder
te waarborgen59.

Gevolgen juridische eigendom elektriciteits- en gasnetten?

De wijzigingen in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet lijken (in)direct ook
invloed te hebben op de juridische eigendom van elektriciteits- en gasnetten.
Vóór inwerkingtreding van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won)60 bestond
een beleningsverbod. In de inmiddels vervallen artikelen 93a Elektriciteitswet
1998 en 85b Gaswet was bepaald dat het net niet als zekerheid kon worden
gebruikt voor het aangaan van leningen die op of na 1 juli 2004 tot stand zijn
gekomen, tenzij de lening ten behoeve van de netbeheerder was aangegaan.
Genoemde artikelen zijn thans niet meer van kracht en daarvoor in de plaats
zijn artikel 17 Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b Gaswet gekomen61. Gelet op
deze bepalingen zou geconcludeerd kunnen worden dat de juridische eigenaar op
basis van genoemde artikelen ruimere mogelijkheden heeft om een elektriciteits-
of gasnet als zekerheid te gebruiken. Tijdens de parlementaire behandeling is
hierover het volgende opgemerkt door de minister62:

‘Met andere woorden: uit het geheel van de genoemde artikelen (17

57Wanneer de juridische eigendom in publieke handen is, zal het risico op faillissement niet
groot zijn. Bij bestaande Cross Border Leases zal het faillissement van de (veelal Ameri-
kaanse) investeerder wel tot problemen kunnen leiden.

58Genoemde hypotheek strekt tot meerdere zekerheid voor nakoming van de verplichtingen
van de juridisch eigenaar (waaronder de verschuldigdheid van een evt. contractuele boete)
en voor de door de economisch eigenaar te lijden schade bij evt. wanprestatie van de juri-
disch eigenaar. Op indirecte wijze wordt tevens ook de economische eigendomsoverdracht
kenbaar voor derden. Van Velten, 2009, p. 355 e.v. Overigens kan hierbij opgemerkt
worden dat wanneer de economische eigendom gebaseerd is op een zakelijk recht (bijv. een
erfpachtrecht) een zekerheidshypotheek niet nodig zal zijn.

59Zie ook Hoofs, 2009, p. 304.
60Stb. 2006, 614. Inwerking getreden per 1 juli 2008.
61Bewuste passage in genoemde artikelen is: ‘tenzij het verstrekken van zekerheden of het
zich aansprakelijk stellen voor schulden door de netbeheerder:
1. geschiedt ten behoeve van handelingen of activiteiten die de netbeheerder zelf zou mogen
verrichten,
2. anderszins verband houdt met het netbeheer of
3. geschiedt om te voldoen aan voorwaarden in verband met de toepassing van wettelijke
bepalingen.’

62Kamerstukken II 2006/07, 30 212, nr. 58, p. 10.
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Elektriciteitswet 1998 en 10b Gaswet: BJ) vloeit voort dat het net,
evenmin als dat nu is toegestaan, ook vanaf 1 juli 2008 (cursivering:
BJ) niet mag worden bezwaard met zekerheidsrechten ten behoeve
van activiteiten die geen verband houden met het netbeheer. Het
aantrekken van leningen met het net als zekerheid ten behoeve van
het netbeheer, is op grond van artikel 17 en artikel 10b uitdrukkelijk
niet in strijd met het belang van het netbeheer.’

Juridische eigenaren mogen, ondanks dat de artikelen 17 Elektriciteitswet en
10b Gaswet zulks doen vermoeden, (toch) geen zekerheden vestigen voor andere
doelen dan die strekken ten behoeve van het netbeheer63. In vergelijking met
de mogelijkheden van de juridische eigenaar vóór de Won met betrekking tot
het vestigen van zekerheden, is er door de nieuwe bepalingen zoals hiervoor ge-
noemd, (toch) niet veel gewijzigd. Ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid
van de juridische eigenaar lijkt echter wel een verdere inperking te zijn door-
gevoerd door het privatiseringsverbod. In artikel 93 Elektriciteitswet 1998 en
artikel 85 Gaswet is vastgelegd dat de overdracht van de juridische eigendom64

instemming van de minister behoeft en deze instemming wordt onthouden als
de overdracht van een net ertoe zou leiden dat een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon buiten de kring van de overheid rechten op een net zouden krij-
gen. Met andere woorden het net moet binnen de kring van de overheid blijven
en mag buiten die kring niet worden verkocht, althans hiervoor zal de minister
de benodigde instemming onthouden. Netten mogen alleen juridisch overgedra-
gen worden aan publiekrechtelijke rechtspersonen met als reden dat hierdoor
machtsmisbruik door commerciële partijen wordt voorkomen. Op het priva-
tiseringsverbod wordt echter een uitzondering gemaakt en dat is in het geval
van Cross Border Lease-overeenkomsten. Omdat deze overeenkomsten voorna-
melijk tot stand gekomen zijn vóór de invoering van het privatiseringsverbod
worden de rechten die voortvloeien uit deze overeenkomsten zoveel mogelijk ge-
respecteerd. Buitenlandse investeerders bij Cross Border Leases staat het dus
vrij om de juridische eigendom over te dragen aan iedere willekeurige partij,
terwijl andere juridisch eigenaren hierin beperkt worden65.

6.2 Fiscale consequenties?

De inzet van de kabelarresten was een fiscaal geschil. Na deze arresten werd
door verschillende partijen de zorg geuit dat door bevestiging van de onroerende
63De economische eigenaar is in beginsel niet beschikkingsbevoegd om zekerheidsrechten te
vestigen ten behoeve van het net, tenzij een volmacht hiertoe is verleend. Volgens Hoofs
(2009, p. 296) zal ook de economische eigenaar geen zekerheidsrechten kunnen vestigen
gezien het relatieve kenmerk van het economische eigendomsrecht. De netbeheerder zou
alleen nog de mogelijkheid hebben de opbrengsten en de aandelen te verpanden.

64Dit volgt uit artikel 2 van de Regeling eigendom energienetten (Stcrt. 2008, 42). Voor
‘overdracht’ van de economische eigendom zijn geen beperkingen gesteld hetgeen tot gevolg
heeft dat aan iedere willekeurige netbeheerder kan worden overgedragen.

65Hieruit lijkt te volgen dat bij eventuele nieuwe – na invoering van het privatiseringsverbod
overeengekomen – Cross Border Leases het privatiseringsverbod wel zal gelden.
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status van netten door de Hoge Raad, allerlei fiscale regelingen van kracht zou-
den worden, zoals de onroerende zaakbelasting of overdrachtsbelasting. Even-
tuele naheffingen werden gevreesd omdat deze bij recent overgedragen netten
niet waren ingecalculeerd waardoor sommige bedrijven in (tijdelijke) financiële
problemen zouden kunnen komen. Zonder uitputtend te zijn, zullen hierna di-
verse fiscale regelingen worden genoemd die betrekking (zouden kunnen) heb-
ben (gehad) op de vastgestelde onroerende status van netten.

6.2.1 Overdrachtsbelasting

In de kabelarresten betrof het de vraag of bij overdracht van het kabelnet wel
of geen overdrachtsbelasting moest worden betaald, conform artikel 2 Wet op
belastingen van rechtsverkeer (Wbr). Omdat het kabelnet als een onroerende
zaak werd beschouwd, was daarmee ook het antwoord gegeven dat overdrachten
van netwerken belast zouden zijn op grond van de Wbr. In het Belastingplan
200666 werd voorgesteld om aan artikel 15 Wbr een nieuw sub y toe te voegen,
wat ook gebeurd is67. In dit nieuwe onderdeel wordt de verkrijging van een net
gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen,
bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen van energie
of van informatie, vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In de memorie van
toelichting is deze vrijstelling als volgt beargumenteerd68:

‘Het feit dat netten onroerend zijn, brengt mee dat de directe ver-
krijging van zo’n net een belastbaar feit is voor de overdrachtsbe-
lasting. Bovendien kunnen netten behoren tot het bezit van een
onroerende-zaaklichaam (hierna: OZL) als bedoeld in artikel 4 van
de Wet op belastingen van rechtsverkeer, zodat bij een overdracht
van de aandelen van een dergelijk lichaam (indirecte verkrijging)
eveneens overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn. Aangezien
men voor de datum van de arresten algemeen aannam dat netten
roerend waren en heffing van overdrachtsbelasting over netten niet
is beoogd, wordt een integrale vrijstelling voorgesteld voor de ver-
krijging van netten. Behalve een vrijstelling voor de directe verkrij-
gingen van netten wordt, om te bereiken dat ook de indirecte ver-
krijging van netten zonder overdrachtsbelasting plaatsvindt, voor-
gesteld netten uit te sluiten bij het bepalen van de heffingsgrondslag
bij de verkrijging van aandelen in een OZL69. Beide bepalingen tre-
den in werking met terugwerkende kracht tot en met 6 juni 2003,

66Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 2.
67Stb. 2005, 683.
68Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 3, p. 11.
69Ten aanzien van een OZL werd in de nota naar aanleiding van het verslag nog het volgende
opgemerkt: ‘ Wij zien nog aanleiding specifiek in te gaan op het commentaar van de Orde
die in overweging geeft de voorgestelde wijziging van artikel 10, Wet op belastingen van
rechtsverkeer (hierna: WBR) te vervangen door een bepaling dat (kabel)netten worden
geacht geen onroerende zaak te zijn voor toepassing van hoofdstuk II WBR. Dit om te
voorkomen dat een vennootschap waarvan de bezittingen hoofdzakelijk bestaan uit een ka-
belnet wordt aangemerkt als een fictieve onroerende zaak, of te wel onroerende-zaaklichaam
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te weten de datum van de voornoemde arresten. Wellicht ten over-
vloede wordt opgemerkt dat de wijzigingen geen betrekking hebben
op netten zoals wegennetten en spoornetten.’

De leden van de LPF-fractie vroegen in het kader van de vrijstelling bij het ver-
krijgen van netten, of het voorgestelde artikel 15, eerste lid, onderdeel y, van de
Wbr ook geldt voor de verkrijging van de zogenoemde ducts of mantelbuizen.
Op deze vraag werd bevestigend geantwoord70. In de gewijzigde wetgeving
op basis van het Belastingplan 2006 is met betrekking tot het nieuwe onder-
deel y van artikel 15 Wbr bepaald dat dit onderdeel terugwerkt tot 1 januari
2006. Met betrekking tot de terugwerkende kracht van de diverse bepalingen
en daarmee eventueel terug te betalen overdrachtsbelasting, is in de toelichting
het volgende opgemerkt71:

‘De Belastingdienst heeft uitvoering gegeven aan de arresten van de
Hoge Raad van 6 juni 2003. Dat wil zeggen dat de overdracht van
kabelnetten voor de heffing van overdrachtsbelasting werd aange-
merkt als een belastbaar feit. Met de in het wetsvoorstel opgeno-
men terugwerkende kracht wordt gewaarborgd dat uiteindelijk geen
overdrachtsbelasting zal zijn verschuldigd over transacties die zich
op of na de datum van de arresten hebben voorgedaan. Indien ter
zake van deze transacties overdrachtsbelasting is voldaan, zal deze
worden teruggegeven. Wij zullen bevorderen dat de inspecteurs dit
zo veel mogelijk uit eigen beweging zullen doen. Dat zal mogelijk
zijn in gevallen waarin door de inspecteur een naheffingsaanslag is
opgelegd. Gevallen waarin de overdrachtsbelasting op aangifte is
voldaan, zijn moeilijker te achterhalen door de inspecteur. In die
gevallen kan de belastingplichtige bij de competente inspecteur een
verzoek indienen voor teruggaaf van de overdrachtsbelasting. (. . . )

De leden van de VVD-fractie vragen voorts of het klopt dat zonder
een nadere voorziening in beginsel overdrachtsbelasting nageheven
kan worden over de verkrijgingen waarvoor de naheffingstermijn
van in ieder geval vijf jaar nog niet is verstreken. Deze leden ach-
ten dit niet wenselijk en pleiten voor een beleidsmaatregel die er-
toe leidt dat ook over de verkrijgingen van vóór 6 juni 2003 geen
overdrachtsbelasting is verschuldigd en verzoeken hieraan op korte

(hierna: OZL). In de voorgestelde wijziging in het Belastingplan is bewust ervoor gekozen
om aan te sluiten bij het burgerlijk recht en geen verschil te maken tussen netten en andere
onroerende zaken. (. . . ) Of een vennootschap waartoe onder meer een (kabel)net behoort,
kwalificeert als een OZL hangt derhalve af van het antwoord op de vraag of aan de bezits-
en doeleis wordt voldaan. Het feit dat bij het bepalen van de heffingsgrondslag vervolgens
de waarde van de netten worden uitgesloten doet voor de kwalificatie van een OZL dus
niet ter zake. Wel zal, bij vervreemding van de aandelen van een als OZL kwalificerende
vennootschap, overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de overige on-
roerende zaken die door die aandelen vertegenwoordigd worden.’ Zie: Kamerstukken II
2005/06, 30 306, nr. 6, p. 74.

70Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 6, p. 75.
71Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 6, p. 23.
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termijn gevolg te geven. Om doelmatigheidsredenen zal de Belas-
tingdienst geen naheffingsaanslagen opleggen over transacties die
zich vóór 6 juni 2003 hebben voorgedaan. De voorschriften inzake
het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven leiden
in deze situatie niet tot het ambtshalve verlenen van teruggave.’

Met andere woorden aanslagen op het gebied van de overdrachtsbelasting die
ná de kabelarresten zijn opgelegd én gëınd, zullen door de Belastingdienst zijn
terugbetaald, op basis van de terugwerkende kracht van de nieuwe regeling in
de Wbr. De vrijstelling betreffende de overdrachtsbelasting, dan wel de even-
tuele teruggave ervan is een opsteker voor de leidingbeheerders die allerminst
gelukkig waren met de veranderde status van netwerken. Het scheelt duizenden
Euro’s aan (na)heffingen die niet (meer) hoeven te worden voldaan. Gelet op de
aanleiding van de kabelarresten is deze vrijstelling op zich toch wel opmerkelijk
te noemen, maar de wetgever beargumenteert dit met de stelling dat heffing
van overdrachtsbelasting over netten nimmer is beoogd72.

6.2.2 Omzetbelasting

Zoals in par. 3.1.1.2 is weergegeven, heeft het Hof van Justitie EG in het
Maierhofer-arrest andere criteria, dan de civiele Portacabin-criteria, toegepast
om vast te stellen of sprake is van een onroerende zaak (namelijk: ‘gemakkelijk
te demonteren en te verplaatsen’). Aangegeven is dat bij toepassing van de
Maierhofer criteria, netten van een aanzienlijke omvang waarschijnlijk ook als
onroerende zaken zullen worden aangemerkt. Op grond van artikel 11 lid 1
onder a Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) is levering van onroerende
zaken vrijgesteld van omzetbelasting tenzij i) het een levering betreft van een
gebouw73 – waaronder mede ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbon-
den – dat nog geen twee jaar in gebruik is of ii) partijen opteren voor een met
btw belaste levering (of verhuur). In het geval een net als een gebouw wordt
aangemerkt, dan wel partijen opteren bij de levering van een net voor de btw,
dan is het mogelijk dat omzetbelasting verschuldigd is74. Overigens is op basis
van de Zesde richtlijn de levering van een net van rechtswege belast met btw.
72Overigens lijkt dit wel een gewoonte te worden van de wetgever. Voor stacaravans of
vakantiewoningen, die volgens het arrest van de HR 28 september 2001, BNB 2001/403,
als onroerende zaken worden beschouwd, wordt immers ook een uitzondering gemaakt in
het kader van de Wet onroerende zaken (Kamerstukken II 2004/05, 29 612). Ook wordt
bij verkrijgingen van stacaravans, vooralsnog, geen overdrachtsbelasting geheven indien de
eigendom niet door middel van bijv. een recht van opstal is afgescheiden van de eigendom
van de grond.

73Verbaan meent dat het twijfelachtig is of een net (in zijn geheel) kan worden aangemerkt
als een gebouw. Zie Verbaan, 2007, p. 123 e.v.

74Ten aanzien van netten en de eventuele verschuldigdheid van omzetbelasting bestaat (nog)
geen nadere regelgeving. Een beleidslijn die wel zijdelings van toepassing is op netten
betreft de beleidslijn van 10 juni 2009, ‘Heffing en compensatie van omzetbelasting bij
publiekrechtelijke lichamen’ (Stcrt. 2009, 114). In onderdeel 2.5.3 is het volgende bepaald:
Exploitanten van elektrische, gas- en waterleidingen en centrale antenne- en telefoonka-
bels verrichten aan die leidingen en kabels regelmatig werkzaamheden. Om dat mogelijk te
maken voeren publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen,
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Belastingplichtigen kunnen zich dan ook op de richtlijn beroepen als hen dat
uitkomt. Wanneer een net – met betrekking tot de omzetbelasting – toch niet
als onroerende zaak wordt bestempeld, dan is de levering van het roerende
net van rechtswege belast met btw. Tijdens de parlementaire behandeling van
de nieuwe regeling heeft de minister ten aanzien van de omzetbelasting het
volgende genoemd75:

‘Vervolgens is de levering van roerende en van onroerende zaken
onderworpen aan de heffing van BTW. Overigens is de BTW geen
kostenpost voor ondernemers in de zin van de BTW, wanneer die
ondernemers recht hebben op de volledige aftrek van voorbelasting.
Dit betekent dat de BTW slechts drukt op eigenaren van onder-
grondse infrastructuur die niet belastingplichtig zijn of die voor de
BTW vrijgestelde prestaties verrichten, te denken is aan niet be-
lastingplichtige overheidslichamen die een overheidstaak uitvoeren
of ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten zoals bancaire
prestaties of verzekeringsdiensten. Hoewel de regelingen voor de
heffing en teruggave van BTW voor roerende en onroerende zaken
verschillen, zijn deze verschillen niet van invloed op de economische
effecten van de heffing, de feitelijke belastingdruk is zowel voor roe-
rende als voor onroerende zaken gelijk. Wel is van belang dat ter
voorkoming van samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbe-
lasting bij één transactie, de heffing van overdrachtsbelasting wijkt.
Dit geldt echter niet indien de onroerende zaak als bedrijfsmiddel
is gebruikt en de verkrijger de BTW geheel of gedeeltelijk in aftrek
kan brengen’.

Door vaststelling van de onroerende status van netten is ten aanzien van de
omzetbelasting de situatie voor netten enigszins anders komen te liggen. Bij
roerende zaken is namelijk steeds btw verschuldigd, terwijl bij onroerende zaken
– conform het Maierhoferarrest zullen netten in het kader van de omzetbelas-
ting als onroerende zaken beschouwd kunnen worden – in beginsel geen btw
verschuldigd is, tenzij het net nog geen twee jaar in gebruik is of partijen op-
teren voor een met btw belaste levering of verhuur. Aangezien bij netten géén
overdrachtsbelasting wordt geheven, zal van samenloop van overdrachtsbelas-
ting en omzetbelasting bij één transactie geen sprake zijn en zal bij verkrijging
van netten alleen btw verschuldigd kunnen zijn.

straatwerken uit (openbreken en herstellen van straten, wegen e.d.) of laten zij die werk-
zaamheden door derden uitvoeren. De kosten van de straatwerken berekenen deze lichamen
door aan de exploitanten van de leidingen en kabels. Deze bedragen zijn niet de vergoeding
voor handelingen die door die lichamen aan de exploitanten worden verricht. De bedra-
gen hebben het karakter van een schadevergoeding die aan de publiekrechtelijke lichamen
als eigenaar van de straten, wegen e.d. wordt betaald. Dit betekent dat publiekrechtelijke
lichamen over deze bedragen geen omzetbelasting zijn verschuldigd.

75Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 7.
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6.2.3 Gemeentelijke belastingen

6.2.3.1 Onroerende zaakbelasting

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet (artikel 220 e.v.) onroe-
rende zaakbelasting heffen ter zake van binnen de gemeentegrenzen gelegen
onroerende zaken. Gemeenten zouden in beginsel dan ook voor netten onroe-
rende zaakbelasting kunnen heffen. Het zou overigens niet zo gemakkelijk zijn
om de waarde van de betreffende onroerende zaak vast te stellen omdat netten
vaak diverse gemeentegrenzen overschrijden. Verschillende gemeenten zouden
dan over één en hetzelfde net onroerende zaakbelasting kunnen heffen. In het
eerder genoemde Belastingplan 2006 dat wijziging van diverse belastingwetten
beoogde, was niets opgenomen over de heffing van onroerende zaakbelasting ter
zake van netten. De reden hiervoor was dat de tot heffing bevoegde gemeenten
de vrijstelling voor werktuigen conform artikel 220d, eerste lid, onderdeel j van
de Gemeentewet zullen toepassen en dus geen onroerende zaakbelasting voor
netwerken gaan heffen76. Genoemd artikel bepaalt dat bij de bepaling van de
heffingsmaatstaf voor de onroerende zaakbelasting buiten aanmerking wordt
gelaten, voor zover dit niet al is geschied bij de bepaling van de in dat artikel
bedoelde waarde, de waarde van:

‘werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgeschei-
den zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt
toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn
aan te merken’

Deze vrijstelling voor werktuigen wordt voor netten in gemeentegrond dus toe-
gepast zodat géén onroerende zaakbelasting verschuldigd is. Aanvullend beleid
hierop is daarom niet noodzakelijk. Toch is het vreemd dat gemeenten zo ‘mak-
kelijk’ de vrijstelling voor werktuigen toepassen. Een enkele kabel of leiding
zou nog wel onder de strekking van artikel 220d, eerste lid onderdeel j, Ge-
meentewet kunnen vallen, maar een omvangrijk net van tientallen kilometers
aanmerken als een niet op zichzelf gebouwde eigendom, gaat vrij ver77.

6.2.3.2 Precariorechten

Precariobelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten naar de
algemene middelen van de gemeenten gaan. Deze belasting stond in dit ver-
band vooral ter discussie vanuit het perspectief van de rechtsongelijkheid. Voor
telecomnetwerken van telecombedrijven bestaat immers een uitzondering, maar
deze geldt niet voor elektriciteitsnetten en waterleidingen. De gedachte achter
de vrijstelling van telecombedrijven is dat voor gemeentelijke precarioheffing
geen plaats is omdat de regulering van die markt primair een rijksaangelegen-
heid is. Ook is de gedoogplicht ter zake van telecomnetwerken ingevoerd om de
76Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 7.
77Zie ook Roggenkamp, 1999, p. 291-293.
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verdere ontwikkeling van elektronische infrastructuren te versnellen78. Voor de
heffing van precariobelasting is vereist dat gemeenten uitdrukkelijk of stilzwij-
gend voorwerpen van derden onder, op, of boven de gemeentegrond accepteren.
De gemeente moet het hebben van voorwerpen dus kunnen verbieden, terwijl
in sommige gevallen de gemeente voorwerpen moet gedogen. Bij dit laatste is
de vraag of gemeenten precario mogen heffen voor objecten die zij gedogen. In
beginsel is het uitgangspunt dat indien een publiekrechtelijke gedoogverplich-
ting geldt er geen precario kan worden geheven en dat als sprake is van een
privaatrechtelijke toestemming wel precario geheven kan worden. Tijdens de
vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005
is een motie ingediend met het verzoek om de problematiek van de heffing van
precario op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven te betrekken bij de
verkenning decentraal belastinggebied79. Deze verkenning is uitgevoerd door
de Stuurgroep onder leiding van Bas Eenhoorn en heeft geresulteerd in een
rapport met ten aanzien van de heffing van precario het volgende advies80:

‘Ten eerste de variant waarin benadrukt wordt dat gemeenten de
mogelijkheid hebben om precario te heffen op de ondergrondse in-
frastructuur. Dat staat echter op gespannen voet met de situatie
voor telecomnetwerken. Daar geldt namelijk een gedoogplicht, zo-
dat er geen sprake is van heffing van precario. De tweede variant
is het vrijstellen van heffing op de ondergrondse infrastructuur. De
gederfde inkomsten van gemeenten dienen dan wel van een andere
dekking te worden voorzien. De Stuurgroep adviseert de tweede
variant als onderdeel van het totaalpakket, waarbij de dekking van
het verlies aan inkomsten (en de verdeeleffecten) zou kunnen wor-
den opgevangen door de ‘nieuwe’ belasting opcenten op de IB/LB.’

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK het kabinetsstand-
punt verwoord ten aanzien van het advies van de stuurgroep. Dit standpunt
was81:

‘Het kabinet zal tegemoet komen aan de wensen van de Tweede
Kamer en de gedoogplicht voor telecombedrijven doortrekken naar

78Sinds 19 mei 2004 is het niet meer mogelijk precariobelasting te heffen ter zake van niet
gevulde mantelbuizen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk,
omdat sprake is van een wettelijke gedoogplicht. De gedoogplicht voor niet gevulde mantel-
buizen is beperkt tot tien jaar (artikel 5.2, achtste lid Tw). Als een niet gevulde mantelbuis
niet binnen tien jaar in gebruik wordt genomen, vervalt de gedoogplicht en kan precariobe-
lasting worden geheven. De aanleggers krijgen zo ruim de tijd om de voorzieningen zelf in
gebruik te nemen of door (andere) aanbieders van elektronische communicatienetwerken te
laten gebruiken. De regeling geldt voor voorzieningen die na 1 februari 2007 zijn aangelegd.
Voor ongebruikte kabels, lege mantelbuizen of andere ondergrondse ondersteuningswerken
of beschermingswerken die al in de grond liggen geldt een overgangsregeling (artikel 20,
vijfde lid, van de Tw).

79Motie van lid De Pater-Van der Meer, Kamerstukken II 2004/05, 29 800 B, nr. 9.
80Uit: Advies Stuurgroep verkenning decentraal belastinggebied, mei 2005, p. 5.
81Brief van 25 augustus 2005, inzake het kabinetsstandpunt Eenhoorn, te vinden op de
website van het Ministerie van BZK (http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=54685).
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ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven. De Gemeentewet
zal hierop worden aangepast. Tevens zal door de werkgroep wor-
den onderzocht of de gedoogplicht kan worden uitgebreid met álle
ondergrondse kabels en leidingen.’

Het standpunt ten aanzien van de heffing van precariorechten werd echter weer
gewijzigd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft (ditmaal) de staatssecre-
taris van BZK82:

‘Hoewel ik sympathie koester voor de achterliggende gedachte van
de moties, ben ik toch om juridische en technische redenen tot de
conclusie gekomen dat deze lijn niet moet worden gevolgd. Invoe-
ring van een nieuwe vrijstelling in de precariobelasting zou leiden
tot een ongewenste lastendrukverschuiving. (. . . ) Daarnaast zijn
er nog diverse technische redenen om deze vrijstelling thans niet in
te voeren zoals onder andere de problematiek van de bekostiging
van het leggen en verleggen van de kabels, eigendoms- en definitie-
kwesties. (. . . ) Na bestudering van deze problematiek ben ik tot
de conclusie gekomen dat een gedeeltelijke afschaffing van de be-
voegdheid tot heffing van precariobelasting als hier bedoeld te veel
problemen op zou roepen. Ik stel daarom voor de discussie over
precariobelasting ook in een breder kader te bezien: de toekomst
van het belastinggebied van lokale overheden. De relevante vraag
is of precario als instrument voor gemeenten noodzakelijk is.’

Vervolgens is in de parlementaire geschiedenis van de Wion het volgende opge-
merkt83:

‘In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de
stand van zaken ten aanzien van een landelijke regeling van preca-
riobelasting op ondergrondse netten, merk ik op dat geen landelijke
regeling zal worden voorgesteld tot afschaffing van de heffing van
precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Ik verwijs
hiervoor naar de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijkrelaties van 10 juli jl. (Kamerstukken II 2006/07,
30 800 B en 30 800 VII, nr. 18). De Vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken van de Tweede Kamer heeft naar aanleiding hiervan
schriftelijk vragen gesteld (vra2007bzk-19 van 21 september 2007),
die de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties een dezer dagen zal beantwoorden. In antwoord op de vraag
van de leden van de PvdA-fractie in hoeverre gemeenten reeds tot
het heffen van een precariobelasting op ondergrondse netten zijn
overgegaan, kan ik meedelen dat dit momenteel geldt voor minder
dan 40 gemeenten.’

82Kamerstukken II 2006/07, 30 800 B en 30 800 VII, nr. 18.
83Kamerstukken I 2006/07, 30 475 C, memorie van antwoord, p. 8.
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Hoewel het ernaar uitzag dat géén landelijke regeling tot afschaffing van de
precariobelasting op ondergrondse netten zou worden voorgesteld, is dit uit-
gangspunt tóch weer gewijzigd. In de Circulaire Provinciefonds van 24 juni
2008 staat namelijk het antwoord van de Staatssecretaris van BZK84:

‘Tijdens het Algemeen Overleg van 6 maart 2008 heeft de Tweede
Kamer aangedrongen om te komen tot de vrijstelling voor onder-
grondse infrastructuur van nutsbedrijven op precario. Dit voorne-
men was eerder gemeld in voorafgaande circulaires, maar nog niet
geëffectueerd als gevolg van de vraag naar de dekking van de ge-
derfde inkomsten bij gemeenten en provincies. Dit op grond van
artikel 2 Financiële verhoudingswet. Het is de bedoeling om de
wens van de Kamer zo uit te voeren dat alleen de onder- en boven-
grondse infrastructuur van nutsbedrijven en netbeheerders wordt
vrijgesteld. Dit is wetstechnisch goed af te bakenen. De preca-
riobelasting blijft bestaan als regulerend instrument ter zake van
onder andere terrassen en andere objecten boven, op en in de open-
bare grond. De compensatie voor de te derven inkomsten van de
provincies ligt bij de provinciale opcenten. Het streven is de wets-
wijziging per 1 januari 2010 in te laten gaan. De voorbereiding van
de wetgeving en de parlementaire behandeling zijn naar inschatting
niet voor 2009 af te ronden.’

In de Circulaire Gemeentefonds is het voorgaande eveneens afgekondigd met
daarbij het verzoek aan gemeenten om hoge aanslagen die thans worden opge-
legd aan nutsbedrijven geleidelijk vanaf 2009 af te bouwen omdat daarna geen
precario meer geheven zal kunnen worden op de ondergrondse infrastructuur.
De dekking van de gederfde inkomsten voor gemeenten zouden gezocht moe-
ten worden in de OZB85. In een brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2010
heeft de minister van BZK aangegeven dat gelet op het kritische advies van
de Raad van State het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken
van nutsbedrijven, niet in te dienen. De minister eindigt de brief met de zin:
‘Gewogen al deze argumenten komt het kabinet tot de conclusie dat dit niet
het juiste moment is om het wetsvoorstel in te dienen bij uw Kamer.’ Hieruit
lijkt te volgen dat de afschaffing van precariorechten op netwerken van nutsbe-
drijven in de toekomst alsnog zal worden doorgevoerd86. Kortom na een zeer
uitvoerige discussie waarbij de standpunten meermaals zijn veranderd, lijkt te

84Deze circulaire is te vinden op de site van het Ministerie van BZK (http:
//www.bzk.nl/algemene-onderdelen/uitgebreid_zoeken?Zoe=precario%20&ZoeWay=
or&ZoeOrd=relevance&SttDtm=&EndDtm=&pager_page=1).

85Zie p. 25 van de Circulaire Gemeentefonds van 20 mei 2008, eveneens te vinden op de site
van het Ministerie van BZK. Bij vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds
voor 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 B, nr. 2, p. 5 e.v. en 29 e.v.) is de afschaffing
van de precario bevestigd en tevens weergegeven dat dit door middel van een wijziging in
de Gemeentewet wordt verankerd. Zie ook de vaststelling van de begrotingsstaat van het
gemeentefonds voor 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 B, nr. 2, p. 30 e.v.).

86Kenmerk brief: 2010-0000171398, te vinden op de website van het Ministerie van BZK.
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volgen dat vooralsnog de precariobelasting voor ondergrondse netten – dus niet
alleen voor telecomnetten – wordt afgeschaft.

6.2.4 Conclusie

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de vaststelling van de onroerende status
van netten géén invloed heeft (gehad), dan wel voor slechts een korte periode,
op de belastingdruk van neteigenaren. Dit blijft echter vreemd aangezien de
discussie betreffende de onroerende status van netten is ontstaan door twee
fiscale arresten. Het voorwerp van geschil in de kabelarresten was immers de
door de inspecteur opgelegde naheffing overdrachtsbelasting in verband met
overdracht van het kabelnet dat als een onroerende zaak werd beschouwd. Als
men bedenkt dat de meeste netten toch een aanzienlijke (financiële) waarde
vertegenwoordigen en als zelfstandige, functionele (onroerende) eenheid wor-
den beschouwd, dan is het hoogst merkwaardig en misschien zelfs onrechtvaar-
dig dat bij iedere overdracht van een perceel (hoe klein dan ook, als ook bij
een economische overdracht ervan) onverkort overdrachtsbelasting (maar ook
onroerende zaakbelasting) wordt geheven, terwijl dit bij netten dus volledig
terzijde is gesteld omdat dit niet ‘beoogd’ zou zijn (geweest). Ondanks de
‘gangbare’ praktijk inzake het heffen van overdrachtsbelasting (of: onroerende
zaakbelasting) bij onroerende zaken hebben de wetgever en lagere overheden,
en wellicht ook onder druk van (grote) leidingbeheerders, een andere koers ge-
kozen waardoor het er thans op lijkt dat netten op fiscaal gebied min of meer
nog steeds als roerende zaken moeten worden beschouwd. Wellicht is dit han-
dig uit praktisch oogpunt, maar rechtssystematisch is het niet fraai te noemen
dat voor bepaalde onroerende zaken een ander fiscaal regime geldt.

6.3 Aansprakelijkheid bij schade

Door de grote hoeveelheid kilometers aan kabels en leidingen in de Nederlandse
ondergrond is het risico op leidingschade erg groot. Bij graafwerkzaamheden is
het risico op geclaimde graafschade circa 50%87. Over leidingschade en aanspra-
kelijkheid bij leidingschade wordt binnen de branches van de leidingbeheerders,
maar ook door de gravers (aannemers e.d.) veel gediscussieerd. Hoewel het on-
derwerp zich leent om veel uitgebreider besproken te worden, wordt hieronder
volstaan met een korte, niet uitputtende, beschrijving van de meer ‘algemene’
regels die gelden bij schade áán leidingen en schade veroorzaakt dóór leidingen.
Tot slot volgt nog een korte beschouwing over de vraag of de nieuwe regeling
betreffende de eigendom van netten een mogelijke wijziging heeft gebracht in
de aansprakelijkheidsregels conform artikel 6:174 BW.

87COB, 2003.
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6.3.1 Schade aan leidingen

6.3.1.1 Ontstaan leidingschade

De reden voor het ontstaan van leidingschade wordt vaak toegeschreven aan
het gebrek aan informatie en/of communicatie. Er wordt bijvoorbeeld nagela-
ten om informatie in te winnen over mogelijke aanwezigheid van leidingen, of
de betreffende informatie is niet correct (weergegeven), of er wordt niet correct
met verkregen informatie omgegaan. Om de kwaliteit van de informatie te ver-
beteren, maar ook om het proces van informatie-uitwisseling te reguleren is de
Wion88 gëıntroduceerd (zie hierna par. 7.3.1.6). Een andere oorzaak van schade
bij graafwerkzaamheden kan ook zijn dat de ‘leggingsgegevens’ doorgaans niet
de letterlijke ligging weergeven. Een leidingbeheerder kan na verloop van tijd
slechts nog aangeven waar de kabel of leiding indertijd is gelegd, maar niet
verklaren of de betreffende kabel of leiding daar nog werkelijk ligt. Het verschil
hierin wordt enerzijds veroorzaakt door werkzaamheden van derden. Bij het
verrichten van (nieuwe) graafwerkzaamheden kunnen kabels en leidingen wor-
den verlegd om de aanleg van een nieuwe kabel of leiding mogelijk te maken.
De oorspronkelijke kabel of leiding wordt naderhand bijna nooit op precies de-
zelfde plek teruggelegd. Anderzijds kunnen terreinen door grondafgravingen of
-ophogingen van profiel veranderen en zijn er zelfs gevallen bekend dat door
grondmechanische zaken kabels of leidingen worden verschoven89.

6.3.1.2 Aansprakelijkheid van grondroerder

De graver (hierna ook: ‘grondroerder’) heeft als het ware twee hoofdverplich-
tingen die voortgekomen zijn uit de jurisprudentie90. De eerste verplichting
bestaat uit het verrichten van onderzoek naar de ligging van leidingen voor
aanvang van de graafwerkzaamheden. De grondroerder dient zich de vraag te
stellen of met de aanwezigheid van leidingen rekening gehouden moet worden.
Uit praktische overwegingen en het algemene feit dat de ondergrond in Neder-
land bezaaid is met kabels en leidingen, is het antwoord op die vraag redelijk
eenvoudig en dient de grondroerder met de mogelijke aanwezigheid rekening te
houden en dus enig (zelfstandig) onderzoek te verrichten. Bij het verrichten
van dat onderzoek dient de grondroerder zich in voldoende mate te informeren
over de ligging van de leidingen. Dit betekent dat de grondroerder verschillende
bronnen moet raadplegen zoals de opdrachtgever of de leidingbeheerder, maar
ook bij het Kadaster een verzoek moet indienen voor het verkrijgen van ge-
gevens over de ligging van kabels en leidingen in het opgegeven graafgebied91.

88Stb. 2008, 120.
89Van Velsen, 2003.
90Zie Hof Den Haag, 20 februari 1996, BR 1996, nr. 49, HR 4 oktober 1996, NJ 1997,
64 (Eneco/Van Baarsen), HR 2 oktober 1998, NJ 1998, 831 (Nacap/Shellfish) en tevens
verschillende niet gepubliceerde uitspraken zoals genoemd door Van Velsen, 2003 en door
Eijkelenboom en Steenbrink-Drop, 2006.

91Met inwerkingtreding van de Wion, heeft het Kadaster de functie van het voormalige KLIC
(Kabel en Leidinginformatie Centrum) overgenomen en is de grondroerder op grond van
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Als de grondroerder de benodigde informatie heeft vergaard over de aanwe-
zige kabels en leidingen, dient hij de informatie juist te interpreteren. Indien
de grondroerder de informatie niet vertrouwt, dient hij zelf verder onderzoek
(bijvoorbeeld het handmatig lokaliseren van leidingen in het terrein) te verrich-
ten. De tweede verplichting, die inmiddels ook in de wet is vastgelegd, ligt in
het verlengde van de onderzoeksplicht en dat is dat de uitvoering van de werk-
zaamheden zorgvuldig dient te geschieden92. Met andere woorden de uitvoering
moet zodanig uitgevoerd worden dat redelijkerwijze geen schade toegebracht
wordt aan leidingen. Aan de uitvoering van de werkzaamheden worden dan ook
hoge eisen gesteld omdat de grondroerder, op basis van zijn onderzoeksplicht,
geacht wordt (geobjectiveerde) wetenschap te hebben van de aanwezigheid en
de ligging van kabels en leidingen93.

6.3.1.3 Aansprakelijkheid van leidingbeheerder

De leidingbeheerder heeft een informatieplicht jegens degene (de grondroerder
of opdrachtgever) die zich in verband met de uit te voeren werkzaamheden bij
hem meldt. Ook een particulier kan zich in beginsel tot de leidingbeheerder
richten voor informatie bijvoorbeeld bij voorgenomen tuinaanleg94. Zowel de
grondroerder, de opdrachtgever als de particulier kunnen via het Kadaster een
graafmelding doen waarna de leidingbeheerder verplicht is informatie over de
ligging van zijn kabels en leidingen terug te sturen (artikel 10 Wion). In het
geval een leidingbeheerder tekortschiet in zijn informatieplicht, dan kan deze
de eventueel ontstane schade niet op de schadetoebrengende partij verhalen.
Uit de jurisprudentie was af te leiden dat een grondroerder onder bepaalde om-
standigheid op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie mag
afgaan indien de informatie afkomstig is van een zeer deskundige leidingbe-
heerder die tevens als opdrachtgever optreedt95. Deze informatieplicht is door
de Wion aanmerkelijk verzwaard. Leidingbeheerders moeten thans tijdig vol-
ledige, nauwkeurige en betrouwbare informatie aan leveren over de ligging van
hun netten op de graaflocatie96.

genoemde wet verplicht om leidinginformatie op te vragen voordat hij aanvangt met de
graafwerkzaamheden.

92Door inwerkingtreding van de Wion is de grondroerder verplicht om zorgvuldig te graven.
Wat dit inhoudt wordt in de Wion niet verder uitgewerkt, behalve dan dat het doen van een
graafmelding voorafgaande aan de graafwerkzaamheden onderdeel is van het ‘zorgvuldig
graven’.

93Zie verder over de gevolgen van de Wion en de aansprakelijkheid van de grondroerder: Van
Hulsteijn en Moret, 2008, p. 484 e.v.

94Dit is door de Wion niet gewijzigd. Een particulier die in zijn tuin mechanisch gaat graven
dient een melding te doen van dit voornemen.

95Zie onder meer Hof Den Haag, 20 februari 1996, BR 1996, nr. 49, HR 4 oktober 1996, NJ
1997, 64 en HR 2 oktober 1998, NJ 1998, 831, Hof Amsterdam 19 mei 2005, BR 2006, p.
172; zie ook Wilschut, 2005, p. 1 e.v.

96Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 3, p. 2 e.v.
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6.3.1.4 Aansprakelijkheid van opdrachtgever

Sinds invoering van artikel 6:171 BW geldt dat een opdrachtgever jegens derden
aansprakelijk is voor fouten van niet-ondergeschikten die in zijn opdracht en ter
uitoefening van zijn bedrijf werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheid is
een risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dus
zelfstandig aangesproken worden door derden ook al heeft de opdrachtgever
voldoende aan zijn informatieplicht jegens de grondroerder voldaan. De reik-
wijdte van dit artikel dient echter beperkt uitgelegd te worden, aldus het arrest
Delfland/Stoeterij97. In de Wion is daarnaast nog een zelfstandige verplichting
opgenomen voor de opdrachtgever ten behoeve van het veilig graven (artikel
2, eerste lid): De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamhe-
den waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.
Kortom, iedere betrokken partij in de graafketen (grondroerder, opdrachtge-
ver, leidingbeheerder) heeft zo zijn eigen verplichtingen en/of aansprakelijkhe-
den die volgen uit de jurisprudentie en inmiddels voor een deel zijn vastgelegd
in de Wion.

6.3.2 Schade door leidingen

6.3.2.1 Algemene regeling aansprakelijkheid bij graafincidenten (BW)

De leidingbeheerder is op grond van artikel 6:174, tweede lid BW aansprakelijk
voor gebreken in de diverse leidingen en overeenkomstig artikel 6:175, derde lid
BW tevens ook voor gevaarlijke stoffen in de leiding. De wet maakt op deze
regel een uitzondering. Deze uitzondering is te vinden in de laatste volzin van
het tweede lid van beide genoemde artikelen en houdt in dat de leidingbeheer-
der niet aansprakelijk is voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of
werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. In het
geval de leiding een functionele eenheid vormt met een gebouw of werk dan is
niet de leidingbeheerder, maar de bezitter van dat gebouw of werk aansprake-
lijk98. De volgende situatie kan zich voordoen: A als bezitter van de opstal is
aansprakelijk voor het gedeelte van het net dat zich in het gebouw bevindt.
B als leidingbeheerder is aansprakelijk voor de leiding tot het punt waar het
net de opstal ingaat. In de parlementaire geschiedenis is als reden voor deze
uitzondering genoemd dat de schadeoorzaak (veelal) meer in de sfeer van de
specifieke opstal gelegen zou zijn dan in de sfeer van de leidingbeheerder99.
In veel gevallen zal de oorzaak van de schade gelegen zijn in gedragingen van
de gebruikers van de opstal, die zich doorgaans aan de waarnemingen van de
leidingbeheerder onttrekken en in de regel moeilijk bewijsbaar zullen zijn. Een
benadeelde derde zal dan ook de bezitter van de opstal kunnen aanspreken. In-

97HR 21 december 2001, NJ 2002, 75. Volgens de Hoge Raad zou tussen de opdrachtgever
(het energiebedrijf dat de kabel exploiteert) en de aannemer (die de kabel heeft aangelegd)
geen ‘eenheid van bedrijf’ bestaan. Zie verder Van Velsen, 2003.

98Kamerstukken II 1988/89, 21 202, nr. 3, p. 44-45.
99Parl. Gesch. Boek 6, p. 759 e.v.
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dien de schade terug te voeren is op een gebrek aan zorg van de leidingbeheerder
die het betreffende deel van de leiding in beheer heeft, dan zal de bezitter van
de opstal vervolgens verhaal kunnen nemen op de leidingbeheerder.

6.3.3 Verandert nieuwe regeling reikwijdte van aanspra-
kelijkheid?

6.3.3.1 Algemeen

Heeft de nieuwe regeling betreffende de eigendom van netten op de algemene
aansprakelijkheidsregel conform artikel 6:174 BW nog enige invloed? De crux
van deze vraag zit in de manier waarop de nieuwe regeling de feitelijke en func-
tionele eenheid van het netbegrip definieert. In de parlementaire geschiedenis
van de nieuwe regeling komt terug dat artikel 5:20, tweede lid BW, recht doet
aan het feit dat een net een feitelijke en functionele eenheid is100:

‘De eigendom van een net – een werk in de zin van het BW – wordt
hier dus geheel losgemaakt van die van de grond. Dit artikel doet
recht aan het feit dat een net een feitelijke en functionele eenheid is.
Het heeft tevens tot gevolg dat kabels en leidingen die tot een net
behoren en die in of aan gebouwen of werken van anderen zijn of
worden aangelegd, eigendom blijven van de eigenaar van het net en
geen bestanddeel worden van de gebouwen of werken van anderen’.

Dit betekent dat in de (huidige) opvatting van de wetgever de onderdelen van
een net die zich technisch gesproken vóór het aansluitpunt met de afnemer of
abonnee bevinden en die niet tot de installatie van de gebruiker behoren, tot
de eigendom van de bevoegde aanlegger worden gerekend. Dit geldt óók als
die delen van het net zich in, op of aan gebouwen of werken van de gebruiker
bevinden101:

‘Het dient geen redelijk doel om de doorknip van de natrekking
door de grond niet te laten gelden voor gebouwen of werken. De
eigenaren daarvan hebben ook niets aan de eigendom van het stukje
van het net tot aan het voormelde aansluitingspunt, ook niet als dat
stukje binnen het gebouw ligt.’

Met andere woorden de bezitter van het gebouw heeft niets aan het stuk net dat
met of aan zijn opstal is verbonden en dus geldt de doorknip van de natrekking
in dit geval ook voor opstallen.

100Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 4.
101Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
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6.3.3.2 Artikel 6:174, tweede lid BW

De interpretatie van de feitelijke en functionele eenheid van een net betreffende
de eigendom loopt niet synchroon met de uitleg van de uitzondering van artikel
6:174, tweede lid BW102. Althans in dit artikel geldt dat de hoofdregel herleeft
(te weten: bezitter opstal is aansprakelijk) indien de leiding ’een functionele
eenheid vormt met een gebouw of werk’ 103. In het aansprakelijkheidsrecht is
sprake van een functionele eenheid tussen leiding en gebouw of werk zodra de
leiding zich in het gebouw bevindt terwijl dit bij de eigendomsvraag uitdruk-
kelijk anders ligt. De bevoegde aanlegger is tot aan het aansluitpunt van de
abonnee – ook als dit in een gebouw ligt – eigenaar van de leiding. Dient de
introductie en uitleg van de nieuwe regeling het aansprakelijkheidsrecht op dit
punt te wijzigingen of handhaaft men de situatie dat bij vaststelling van de
eigendom resp. de aansprakelijkheid uitgegaan wordt van een andere invulling
van de feitelijke en functionele eenheid van een net? Dit laatste lijkt het ge-
val, gelet op het feit dat de wetgever bij de nieuwe eigendomsregeling expliciet
uitspreekt dat er ten aanzien van artikel 6:174, tweede lid BW een enigszins
ander stelsel wordt gevolgd104:

‘Om misverstand te vermijden dient er nog op te worden gewezen
dat, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de leidingbeheerder
jegens derden in artikel 6:174 lid 2 BW een enigszins ander stelsel
wordt gevolgd. (. . . ) Dat stelsel is gekozen, omdat rekening moet
worden gehouden met de mogelijkheid dat een gebrek van de leiding
terug te voeren is op wellicht onbekende gebreken van het gebouw
of werk zelf dan wel op toedoen van de bewoners of gebruikers van
dat gebouw of werk. Om die reden is de aansprakelijkheid hier
losgekoppeld van de vraag wie beheerder of eigenaar van de leiding
is’

Rechtssystematisch is dit niet fraai. Op zich is begrijpelijk dat voor de eigen-
dom andere regels kunnen gelden dan in het aansprakelijkheidsrecht, maar het
is wel vreemd dat een gedeelte van het net in een opstal de ene keer wél en de
andere keer niét een functionele eenheid vormt met het gebouw. Het in stand
laten van de diverse manieren om tot vaststelling van de omvang van het net
te komen, zal de eenheid (en duidelijkheid) in het goederenrecht niet ten goede
komen. Zeker niet omdat er geen algemene (wettelijke) definitie gegeven is van
het begrip ‘net’ en dus, als ook in sectorwetgeving een specifieke wettelijke de-
finitie ontbreekt, op grond van de verkeersopvatting moet worden uitgemaakt
wat de omvang (van de eigendom) van het net is. Tevens moet een net in zijn
totaliteit als één onroerende zaak worden beschouwd105. In het aansprakelijk-
heidsrecht wordt op dit punt geen acht geslagen. De bezitter van de opstal –
102Zie voor toepassing van artikel 6:174 BW bij leidingschade Van Hoey Smith en Weterings,

2010, p. 115 e.v.
103Kamerstukken II 1988/89, 21 202, nr. 3, p. 44-45.
104Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 17.
105Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 3.
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die als houder moet worden aangemerkt van het gedeelte van het net dat zijn
opstal binnenkomt tot aan het aansluitpunt – is aansprakelijk voor een onzelf-
standig (bestand)deel van de zaak van een ander. Overigens is dit laatste niet
het geval bij elektriciteits- en gasnetten. In artikel 1, sub i Elektriciteitswet is
een definitie gegeven van een elektriciteitsnet en daaruit volgt dat niet tot het
net wordt gerekend de verbindingen en hulpmiddelen die binnen de installatie
van een producent of van een afnemer liggen. In artikel 1 sub d Gaswet is
een gelijksoortige bepaling te vinden. Met andere woorden het gedeelte van
een elektriciteits- of gasnet dat zich in de opstal van een ander bevindt wordt
niet geacht onderdeel uit te maken van het net en daardoor zal de eigenaar
van het net niet geacht worden eigenaar te zijn van dat gedeelte van het net.
Dientengevolge zal dan de bezitter106 van de opstal (wel) als eigenaar worden
beschouwd van het gedeelte dat in zijn opstal aanwezig is. In die situatie is
het dan ook logisch dat de bezitter van de opstal volgens artikel 6:174 BW
aansprakelijk is wanneer een gebrek in dit gedeelte van het net zich voordoet.

Het zou dogmatisch juister zijn geweest dat, nu sprake is van het inzicht dat
netten één feitelijke en functionele eenheid vormen – óók met betrekking tot
het gedeelte van het net dat in een opstal van een ander is gelegen – de aan-
sprakelijkheid voor dat gedeelte ook bij de eigenaar/bezitter van het net komt
te liggen, tenzij in de wet uitdrukkelijk de omvang van het net – en daarmee de
eigendom – anders is geregeld zoals bij elektriciteits- en gasnetten. De regels
voor aansprakelijkheid in boek 6 BW hebben in beginsel als hoofdregel dat op
de bezitter respectievelijk de beheerder/exploitant van de betreffende zaak een
risicoaansprakelijkheid rust107. In de parlementaire geschiedenis van artikel
6:174 BW ging men er vanuit dat de leidingbeheerder ook het beheer van het
gedeelte van de leiding dat zich in de opstal bevindt, zal kunnen uitvoeren.
Uit de parlementaire geschiedenis van de nieuwe eigendomsregeling blijkt dat
ook de eigendom van bedoeld gedeelte van het net (behoudens wettelijk uitzon-
dering) niet toebehoort aan de bezitter van de opstal, maar aan de bevoegde
aanlegger van de leiding. Het is dan logischer dat – wanneer zowel het beheer
als de eigendom van bedoeld gedeelte van het net (in de opstal) niét bij de
bezitter van de opstal berust – in ieder geval de leidingbeheerder dan wel ei-
genaar dus in beginsel voor dat gedeelte (in de opstal) aansprakelijk is. Deze
regel zou echter niet opgaan wanneer blijkt dat de schade veroorzaakt wordt
door een gebrek aan de opstal. De hoofdregel van artikel 6:174, lid 1 BW zal
dan van toepassing zijn. In beginsel zou ik dan ook willen voorstellen dat de
huidige aansprakelijkheidsregeling betreffende een leiding in een opstal van een
ander, zou worden omgedraaid (derhalve: leidingbeheerder aansprakelijk tenzij
schade veroorzaakt wordt door gebrek opstal; in plaats van huidige regeling:
bezitter opstal aansprakelijk tenzij schade gevolg is van gebrek aan zorg door
leidingbeheerder).
106Conform artikel 6:174, vijfde lid BW wordt degene die in de openbare registers als eigenaar

van de opstal of grond staat ingeschreven, vermoed bezitter van de opstal te zijn.
107Zie artikel 6:173 BW: bezitter roerende zaak, artikel 6:174 lid 1 BW: bezitter onroerende

zaak, artikel 6:174, lid 2 BW: bezitter erfpachtrecht; resp. artikel 6:174, lid 2 BW: lei-
dingbeheerder, beheerder openbare wet, artikel 6:176 BW: exploitant stortplaats, artikel
6:177 BW: exploitant boorgat.
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Uit het vorenstaande moge blijken dat de nieuwe eigendomsregeling niet direct
betekenis voor genoemde aansprakelijkheid ten aanzien van leidingen108 heeft.
De wetgever heeft expliciet aangegeven verschillende regimes te zullen accep-
teren, wat betekent dat bij bepaling van de omvang van het net het van de
situatie afhangt (bepalen van omvang ten behoeve van de eigendomsvraag of
ten behoeve van de aansprakelijkheid) hoe de omvang van een net wordt be-
paald. Mijn voorstel zou zijn om artikel 6:174 BW op dit punt aan te passen.

6.4 Algemene regeling nodig?

6.4.1 Inleiding

Artikel 5:20, tweede lid BW regelt enkel de eigendom van netten. Op het
eerste gezicht is het, gelet op de plek die de regeling in het BW (titel 5.3) heeft
gekregen, ook een vrij logische keuze om alleen dit aspect (‘de eigendom’) daar
te regelen. Echter de ‘narigheid’ bij netten is dat deze zich in, op of boven de
grond bevinden en dat de grond meestal ook nog in handen is van (een) andere
partij(en). Met andere woorden, het regelen van enkel de eigendom is niet
voldoende. Aanvullende regels over de verhouding tussen de grondeigenaar
en de neteigenaar lijken mij dan ook noodzakelijk zodat naast de eigendom
ook de ‘spelregels’ over aanleg en aanwezigheid, het onderhoud en eventuele
verwijdering van netten helder zijn.

6.4.1.1 Parlementaire geschiedenis

Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe regeling is nauwelijks aan-
dacht geschonken aan het feit dat de grondeigenaar geconfronteerd zal worden
met diverse activiteiten (aanleg of instandhouding) die te maken hebben met
de aanwezigheid van een net in zijn grond. Een van de weinige passages in de
parlementaire behandeling die doelt op die eventuele activiteiten in relatie tot
de (in dit geval: gebouw-)eigenaar is de volgende109:

‘De bevoegdheden zoals een eigenaar die heeft, behoren voor dit
stukje (leiding in gebouw vóór aansluitpunt afnemer, BJ ) toe te
komen aan de aanlegger of diens rechtsopvolger. Men denke aan in-
spectie, onderhoud, reparatie, vervanging e.d., en ook aan de over-
dracht door de aanlegger aan een eventuele rechtsopvolger.’

108Een beroep op artikel 6:174 derde lid BW zal overigens niet op kunnen gaan. Dit artikellid
ziet op aansprakelijkheid van ‘ondergrondse werken’. Volgens de parlementaire geschie-
denis ziet het derde lid op ‘een nauw met de mijnbouw samenhangende kwestie’ en onder
‘ondergrondse werken’ worden verstaan ‘boorgaten, tunnels, schachten of andere onder-
grondse werken’, zodat in zijn algemeenheid kabel- en leidingnetten niet onder het derde,
maar ‘enkel’onder het tweede lid van artikel 6:174 BW vallen. Zie ook: Kamerstukken II
1998/99, 26 219, nr. 3, p. 71 en 103.

109Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 16.
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Met betrekking tot de vraag hoé vervolgens die bevoegdheden van de aanlegger
moeten worden geregeld in relatie tot de grond- (of: gebouw)eigenaar, wordt
niet verder uitgewerkt. De relatie tussen de grond (of: gebouw)eigenaar en de
eigenaar van het net verdient dan ook nog de nodige aandacht én een algemene
wettelijke regeling hiervoor zou zeer wenselijk zijn. Enerzijds zou dat door mid-
del van gedoogplichten (analoog aan bijvoorbeeld de Tw) geregeld kunnen wor-
den in diverse separate wetten; anderzijds zou in het burenrecht een algemene
regeling gegeven kunnen worden ten aanzien van de rechten of bevoegdheden
en verplichtingen van beide eigenaars. Voordat verder ingegaan wordt op een
mogelijke aanvullende regeling in het burenrecht, volgt eerst een beschrijving
van wat in diverse wettelijke regelingen is (was) geregeld ten aanzien van de
verschillende bevoegdheden en gedoogverplichtingen die aanlegger/neteigenaar
en grondeigenaar/gebruiker jegens elkaar in acht moe(s)ten nemen bij aanleg
en instandhouding van een net.

6.4.1.2 Telecommunicatiewet

Bij wet van 6 december 2006110 is niet alleen de nieuwe regeling betreffende
de eigendom van netten ingevoerd, maar tevens ook het nieuwe hoofdstuk 5
Tw. Genoemd hoofdstuk ziet op de aanleg, instandhouding en opruiming van
kabels. Artikel 5.2 Tw regelt de verplichting van de rechthebbende of de be-
heerder van openbare gronden te gedogen dat ten dienste van een openbaar
elektronisch communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aange-
legd, in standgehouden of opgeruimd. Onder openbare grond wordt onder meer
begrepen openbare wegen en overige openbare gronden zoals stoepen, bermen,
sloten, bruggen, tunnels e.d. en openbare wateren. Uitzondering op deze alge-
mene gedoogplicht is de aanleg van kabels in tuinen en erven die met bewoonde
percelen één geheel vormen (artikel 5.2, tweede lid Tw). Echter wanneer ge-
bruikers op het openbaar elektronisch communicatienetwerk moeten worden
aangesloten strekt de gedoogplicht zich wat de lokale kabels (= huisaanslui-
ting) betreft tevens uit tot niet-openbare gronden, mét inbegrip van tuinen en
erven die met bewoonde percelen één geheel vormen (artikel 5.2, derde lid Tw).
Aan de gedoogplicht komt een einde wanneer de aangelegde kabels gedurende
een aaneengesloten periode van tien jaar géén deel uitmaken van een openbaar
elektronisch communicatienetwerk. De aanbieder van genoemd netwerk is dan
op verzoek van degene op wie de gedoogplicht rust, verplicht de kabels op te
ruimen (artikel 5.2, achtste lid Tw).

Indien een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk voor-
nemens is om over te gaan tot aanleg, instandhouding of opruiming van kabels,
dient hij degene op wie de gedoogplicht rust, schriftelijk in kennis te stellen
van zijn voornemen. Blijft overeenstemming over de voorgenomen werkzaam-
heden uit, dan wordt volstaan met een kennisgeving aan de rechthebbende die
vervolgens het college van de OPTA111 kan verzoeken een beschikking te geven

110Stb. 2007, 16.
111De OPTA houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op
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over plaats, tijd en wijze van de uit te voeren werkzaamheden. Een zodanig
verzoek schorst het recht op uitvoering van de werkzaamheden (artikel 5.3,
vijfde lid Tw). Indien een aanbieder in openbare grond kabels wil aanleggen,
in standhouden of opruimen, dienen burgemeester en wethouders daartoe een
instemmingsbesluit te nemen (zie artikel 5.4 Tw). De aanbieder heeft bij aan-
leg in openbare grond zowel publiekrechtelijke toestemming op grond van de
Tw nodig als wel privaatrechtelijke toestemming nodig van de gemeente als
eigenaar/beheerder van de grond. Conform het zevende lid van artikel 5.4
Tw houdt het door burgemeester en wethouders afgegeven instemmingsbesluit
tevens ook deze privaatrechtelijke toestemming in.

In hoofdstuk 5 Tw is verder bepaald dat de aanbieder bij ernstige belemme-
ringen en storingen spoedeisende werkzaamheden kan uitvoeren zonder dat hij
overeenstemming hierover heeft bereikt met de rechthebbende of beschikt over
een instemmingsbesluit. Enkel een mededeling voorafgaand aan de werkzaam-
heden is voldoende. Op basis van artikel 5.7 Tw dient de aanbieder aan degene
op wie de gedoogplicht rust de schade te vergoeden die voortvloeit uit aan-
leg e.d. van kabels. Echter in het tweede lid van genoemd artikel wordt die
schadevergoeding beperkt tot de vergoeding van marktconforme kosten van de
voorzieningen. Ten aanzien van aanwezige bomen of beplantingen is enerzijds
geregeld dat deze zoveel mogelijk moeten worden beschermd en de mogelijkheid
tot groei niet wordt ontnomen (artikel 5.10 Tw). Anderzijds zijn rechthebben-
den op bomen en beplantingen verplicht op basis van een schriftelijk verzoek
van de aanbieder van het netwerk de wortels van bomen en beplantingen in te
korten voor zover deze redelijkerwijze hinderlijk zijn of worden voor instand-
houding van de kabels (artikel 5.11 Tw). Het hoofdstuk betreffende aanleg
instandhouding en opruiming van kabels is van overeenkomstige toepassing op
de aanleg etc. van ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken
(ducts) waarin of waarop (nog) geen fysieke geleidingsdraden zijn aangebracht
(artikel 5.15 Tw).

Ten behoeve van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels heeft de
OPTA in 2008 (nieuwe) beleidsregels gesteld ten aanzien van de beslechting van
geschillen en de behandeling van handhavingsverzoeken door het college met be-
trekking tot de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van
kabels ten behoeve van openbare telecommunicatie- en omroepnetwerken112.

6.4.1.3 Bwp en ‘BP-rechten’

In het tweede hoofdstuk is weergegeven (par. 2.2.2.2) dat de Belemmeringen-
wet privaatrecht113 (Bwp) overheden en ondernemers van een openbaar werk
(bijv. gas-, water- of elektriciteitsbedrijven) een wettelijk instrument biedt om
ten behoeve van aanleg en instandhouding van een werk waarvoor duurzaam of

het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Zie verder de website http:
//www.opta.nl.

112Beleidsregel is op 27 juni 2008 gepubliceerd, met kenmerk: OPTA/CENB/2008/201263.
Zie ook: http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=2619.

113Wet van 13 mei 1927, Stb. 1927, 159.
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tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van een onroerende zaak van een ander,
deze en zijn rechtsopvolgers te verplichten de aanleg en instandhouding van
een werk te gedogen. Oplegging van een zodanige gedoogplicht is geen ontei-
gening van de eigendom, maar een beperking van het eigendomsrecht114. De
leidingbeheerder dient voor toepassing van de Bwp onder meer te beschikken
over een concessie115. Naast de concessie aanvraag is het ook mogelijk om de
Kroon te verzoeken het openbare belang van het werk te erkennen. Een voor-
beeld hiervan is in de Mijnbouwwet te vinden. In artikel 5 van genoemde wet is
bepaald dat voor toepassing van de Bwp werken die worden of zijn uitgevoerd
ten behoeve van het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte of ten
behoeve van het opslaan van stoffen aangemerkt worden als openbare werken
van algemeen nut.

In de Bwp worden diverse gedoogplichten benoemd, zoals het gedogen van de
aanleg en instandhouding van een openbaar werk (artikel 1), het gedogen van
verandering of verplaatsing van het werk binnen de belaste onroerende zaak
(artikel 3), het gedogen van verplaatsing van het werk ten laste van de leiding-
beheerder (artikel 5) of de gedoogplicht van de rechthebbende om toegang te
verschaffen tot de onroerende zaak, inclusief het betreden van een woning (ar-
tikel 12)116. Ter compensatie van de opgelegde gedoogplicht conform de Bwp
heeft de rechthebbende van de onroerende zaak het recht op schadevergoeding
(artikel 1). Vóórdat een gedoogplicht wordt opgelegd, dient de aanlegger van
het openbare werk eerst te bewerkstelligen dat hij met betrekking tot de aanleg
en instandhouding overeenstemming bereikt met de rechthebbende van de on-
roerende zaak (artikel 2). Indien hij die overeenstemming niet bereikt dient hij
een verzoek tot het opleggen van een gedoogplicht in te dienen bij de minister
van Verkeer en Waterstaat. Een opgelegde gedoogplicht is een inschrijfbaar
feit117.

Tot het moment van de invoering van het NBW was het mogelijk dat in het
geval partijen onderling tot overeenstemming kwamen een zakelijk recht werd
gevestigd op grond van artikel 5, derde lid, sub b van de Bwp (oud). Als
zodanig kon een recht gevestigd worden dat niet als zodanig in het BW was
genoemd; in welk geval de regels van het opstalrecht (behalve die betrekking
hadden op erfdienstbaarheden) van overeenkomstige toepassing waren. Dit
werden ook wel de zogenaamde ‘BP-rechten’ genoemd. Deze zakelijke rechten

114Coenen, 1999.
115In concessie wordt onder meer het gebruiksdoel en het globale tracé van het voorgenomen

werk opgenomen. Het werk dient een openbaar belang te dienen, dus in principe ook open
te staan voor gebruik door derden! In de praktijk blijkt echter dat gebruik door derden
alleen is voorbehouden aan de concessionaris.

116In Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 8 staat: ‘De Tw geeft regels over het recht
van de eigenaar van een elektronisch communicatienetwerk om een net in stand te houden.
Bij de thans in voorbereiding zijnde wijziging van de Belemmeringenwet Privaatrecht zal
een bepaling van een zelfde strekking worden opgenomen.’

117Tot inwerkingtreding van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke be-
perkingen onroerende zaken (Stb. 2007, 116) waren gedoogplichten op grond van de Bwp
facultatief inschrijfbaar. Dit is met inwerkingtreding van genoemd besluit per 1 juli 2007
dus een verplichting geworden.
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werden ingeschreven in de openbare registers118. Omdat deze rechten niet in-
teressant waren voor de grondbelasting119 werden de rechten niet afzonderlijk
geregistreerd, maar werden in de kadastrale legger bij het perceelnummer de
letters B.P. genoteerd120. Echter wanneer bij vestiging van een dergelijk za-
kelijk BP-recht de eigenaar van de grond het genot van de grond verloor aan
degene die het zakelijke recht verkreeg, dan werd de BP-gerechtigde als belas-
tingplichtige voor de grondbelasting aangemerkt. Per 1 januari 1979 werd de
grondbelasting afgeschaft. De letters B.P. werden vanaf dat moment alleen nog
gebruikt voor de gedoogplichten die op basis van de Bwp opgelegd werden. Tus-
sen 1979 en 1992 werden de zakelijke rechten op basis van de Bwp op dezelfde
wijze verwerkt als de overige zakelijke genotsrechten121. Bij invoering van het
NBW werd het zakelijke BP-recht afgeschaft en werd titel 8 boek 5 BW van
toepassing verklaard. Verder dan deze toepasselijkheidsverklaring van titel 5.8
gaat de Invoeringswet BW niet. De in de kadastrale registratie al ingeschreven
BP-rechten behoefden niet tot opstalrecht vernoemd te worden122.

De inhoud van het zakelijke BP-recht was zoals gezegd niet nader (wettelijk)
omschreven. Bestudering van diverse akten123 levert op dat een dergelijk recht
voornamelijk betrekking had op het (aan)leggen, hebben/houden, gebruiken,
herstellen/repareren/onderhouden, vervangen/vernieuwen, inspecteren of ver-
wijderen van een kabel of leiding met bij- of toebehoren (bijvoorbeeld: mas-
ten, steunpunten, geleidingen, controleputten e.d.). Vaak omvatte een zodanig
recht ook het (doen) verrichten van al datgene wat nodig was in verband met
de voorbereiding en uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden (dus
het (aan)leggen, hebben/houden e.d.). Daarnaast was het gebruikelijk om aan-
vullende voorwaarden (bedingen) overeen te komen124 waaronder het zakelijke

118De eerste BP-rechten zijn in 1927 ingeschreven. In 1956 werd inschrijving van zakelijke
rechten door middel van een notariële akte verplicht. Dit gold dus ook voor de BP-rechten.

119Het Kadaster is in 1832 opgericht met de bedoeling om tot een rechtvaardige heffing van
de grondbelasting te komen. Als grondslag voor de belastingheffing werd gekozen voor
de jaarlijkse opbrengst van de grond en gebouwen. Om tot een billijke heffing van deze
belasting (toentertijd voor de overheid een belangrijke bron van inkomsten) te komen
was het noodzakelijk dat bekend was hoeveel grond elke eigenaar bezat, wie de eigenaar
was en of hij het genot van de gebouwde of ongebouwde eigendommen had. Was de
eigenaar onbekend of had hij het genot niet van de voornoemde eigendommen, dan werd
de grondbelasting geheven van degene die krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk
recht het genot daarvan had. Ten einde dit te realiseren werden de onroerende goederen
opgemeten en de grenzen daarvan vastgelegd op kadastrale kaarten. In de registers van
het kadaster werd per perceel vastgelegd wie de rechthebbende op een onroerend goed
krachtens het recht van bezit of een ander zakelijk recht was, de grootte van het perceel,
de aard van dat perceel (huis, weiland, bouwland enz.), alsmede de belastbare opbrengst
van elk perceel. Zie verder: Kamerstukken II 1981/82, 17 496, 5, p. 141 e.v.

120Indien op een gedeelte van het perceel een BP-recht rustte, werden de letters ‘B.P. ged’
genoteerd, conform artikel 497 van de Instructie Kadaster.

121Dit is conform Instructie Kadaster Reorganisatie (IKR), nr. 41. In IKR 60 is bepaald
dat vanaf 1979 de voorschriften omtrent aanwijzing van de nieuwe grenzen door partijen,
meting en perceelsvorming mede van toepassing zijn op deze zakelijke BP-rechten.

122Parl.Gesch.(Inv) Overgangsrecht, p. 229.
123Dit is een summier uitgevoerd onderzoekje, waarbij zo’n 14 akten zijn bekeken uit de

periode 1951-1978. De akten zijn willekeurig gekozen.
124In akten waarbij ten behoeve van de Nederlandse Gasunie of andere Gasmaatschappijen

het zakelijke recht werd verleend, zijn vaak de Algemene Voorwaarden betreffende aanleg
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recht kon worden uitgevoerd. Bij deze aanvullende voorwaarden kan gedacht
worden aan:

• het opruimen/verwijderen van bomen en andere beplantingen die uitoe-
fening van het zakelijke recht belemmerden;

• het vergoeden van schade aan zaken of personen als gevolg van de aange-
brachte werken, dan wel als een gevolg van de uitgevoerde of uit te voeren
werkzaamheden;

• het verschaffen van toegang tot het erf of het gebruiken van een bepaald
gedeelte van het erf ten behoeve van het uit te oefenen zakelijke recht;

• het rekening houden met de wensen en belangen van de grondeigenaar en
zo min mogelijk belemmering, hinder of schade veroorzaken;

• het in oude/vorige toestand brengen van het erf na uitgevoerde werk-
zaamheden.

De voorwaarden waren voornamelijk gericht tegen de partij (meestal het gas-,
elektriciteits- of waterleidingsbedrijf) waaraan het zakelijk BP-recht werd ver-
leend. De grondeigenaar werd echter vaak wel verplicht om zich te onthouden
van handelingen die de werking van de kabel of leiding kon beletten of belem-
meren. Tevens was de grondeigenaar zonder schriftelijke machtiging van de
wederpartij niet bevoegd om bouwwerken, bomen en beplantingen of andere
kabels en leidingen aan te brengen in de omgeving van de aan te brengen kabel
of leiding door het nutsbedrijf.

De bepalingen van het opstalrecht waren op genoemd zakelijk recht van over-
eenkomstige toepassing125. Soms werd in de akte nog expliciet vermeld dat de
door het nutsbedrijf op grond van het gevestigde zakelijke recht aangebrachte
kabel of leiding in eigendom toebehoorde aan het nutsbedrijf126. Kenmerkend
voor dit zakelijke recht was dat het meestal als een onbeperkt (‘altijddurend’)
en eenzijdig opzegbaar recht werd gevestigd. Enkel het nutsbedrijf was bevoegd
het zakelijke recht te beëindigen. Na 1992 zijn de toen bestaande zakelijke BP-
rechten dan ook zonder enige beperking (in tijd) voortgezet. Tot op de dag van
vandaag liggen in de Nederlandse ondergrond nog heel wat netten op basis van
dit zakelijke recht. Inwerkingtreding van de nieuwe regeling ten aanzien van de

en instandhouding Leidingen (A.V.L.) van toepassing verklaard.
125Parl.Gesch.(Inv) Overgangsrecht, p. 229: ‘op deze rechten (BP-rechten: BJ) verklaart lid

4 (oud) Belemmeringenwet Privaatrecht overigens vrijwel de gehele regeling omtrent het
opstalrecht van toepassing.’

126In sommige akten werd vermeld dat de kabel of leiding ook na beëindiging van het zakelijk
recht eigendom bleef van het nutsbedrijf, door het niet van toepassing verklaren van artikel
762 en 766 OBW (genoemd artikelen hielden in dat na verval van het zakelijk recht van
opstal de eigendom van de opstal toekomt aan de grondeigenaar). Hoewel de intentie van
het nutsbedrijf – om eigenaar te blijven na verval van het zakelijk recht – duidelijk mag
zijn, is het de vraag of deze buiten toepassing verklaring enig effect had gehad. Immers
zonder een bestaand recht van opstal kon (en kan) geen splitsing van eigendom (tussen
grond en opstal) gerealiseerd worden.

224



Algemene regeling nodig? Gevolgen eigendomsregeling voor goederen- en aansprakelijkheidsrecht

eigendom van netten heeft hierin geen wijziging gebracht, behalve dan dat de
eigendom nu min of meer dubbel geregeld kan zijn127.

6.4.1.4 Overige wet- en regelgeving?

Buiten de hiervoor genoemde Tw en Bwp zijn in andere wetten weinig regels
gegeven ten aanzien van het gedogen van activiteiten die te maken hebben
met het aanleggen of in standhouden van netten in andermans grond. In de
Gaswet is weliswaar geregeld dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het
in werking hebben, onderhouden, ontwikkelen of repareren van zijn gastrans-
portnet (artikel 10 e.v.), maar een gedoogplicht voor degene in wiens grond
deze activiteiten plaatsvinden is niet opgenomen. Beheerders zullen voor aan-
leg e.d. met iedere betrokken (grond)eigenaar aparte afspraken moeten maken
om bepaalde activiteiten ten behoeve van het gastransportnet uit te (kunnen)
voeren128. De bepalingen uit (bijvoorbeeld) de Tw analoog toepassen is der-
halve niet mogelijk. Dit geldt ook voor aanleg van voorzieningen op basis van
de Elektriciteitswet 1998 en de Waterleidingwet, met dien verstande dat voor
de aanleg e.d. van elektriciteitskabels ook een gedoogplicht in de zin van de
Bwp kan worden opgelegd. In artikel 20 van de Elektriciteitswet 1998 is be-
paald dat een zodanig net voor de toepassing van de Bwp wordt aangemerkt
als een openbaar werk van algemeen nut. De minister van BZK heeft in het
kader van de afschaffing van de precariobelasting op netten in een brief aan
de Tweede Kamer aangegeven dat onderzocht zou worden of de invoering van
gedoogplichten in andere wetten dan de Gemeentewet niet een betere optie
is129:

‘In de Tw is al een gedoogplicht ingevoerd die inhoudt dat gemeen-
ten kabels en leidingen voor telecommunicatie in haar grond moeten
gedogen en er dus geen geld voor kunnen vragen. Ook overweeg ik
een dergelijke gedoogplicht voor kabels en leidingen voor elektrici-
teit en water in te voeren in de respectievelijke wetten.’

Een ander verschil tussen de aanleg van telecomnetten en overige netten voor
nutsvoorzieningen is nog dat voor de aanleg van telecomnetten en het hebben
van die netten in andermans grond géén vergoeding verschuldigd is, terwijl voor
aanleg van andere nutsleidingen dit doorgaans wel het geval zal zijn130.

Gemeenten hebben niet zonder meer en analoog aan de Tw een gedoogplicht
ten aanzien van het hebben en houden van gas- en elektriciteitsnetten door net-
beheerders van nutsvoorzieningen. Dit is bevestigd in het arrest van de Hoge
127Voorstelbaar is dat een netbeheerder een net registreert dat deels bevoegdelijk is aangelegd

op grond van eerder gevestigde zakelijke BP-rechten. De eigendom van het volledige net
kan dan gebaseerd worden op de inschrijving conform de nieuwe eigendomsregeling, terwijl
bij sommige delen de eigendom ook gebaseerd is op grond van voornoemd zakelijk recht.

128Eerder is al genoemd dat Gasunie in zijn overeenkomsten met grondeigenaren of gebruikers
de zogenaamde ‘A.V.L.-voorwaarden’ van toepassing verklaart.

129Kamerstukken II 2005/06, 30 096 en 26 213, nr. 24, p. 2.
130Kamerstukken I 2003/04, 28 851, F, p. 3.
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Raad uit 2004131. In dit arrest ging het om het volgende. Op grond van de Elek-
triciteitsverordening voor Zuid-Holland en de Gasverordening Zuid-Holland is
aan beheerder vergunning verleend voor de levering van elektriciteit en uitoefe-
ning van het gasbedrijf in (onder meer) de gemeente Wateringen. Per 1 januari
1994 is als gevolg van een gemeentelijke grenswijziging een gebied dat voordien
in de gemeente Wateringen lag, binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Den Haag komen te liggen. De grenswijziging heeft tot gevolg gehad dat de
door de beheerder beheerde gasleidingen en elektriciteitskabels die voorheen
in grond van de gemeente Wateringen lagen, met ingang van 1 januari 1994
zijn komen te liggen in grond van de gemeente Den Haag. In het kader van de
grenswijziging heeft de beheerder van de vergunninghouder in de gemeente Den
Haag het verzoek ontvangen om voor een overgangsperiode de energielevering
te blijven verzorgen in het naar de gemeente Den Haag overgegane gebied. De
beheerder ontving vervolgens van gemeente Den Haag aanslagen in verband
met precarioheffingen ter zake van het hebben van leidingen en kabels in voor
de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De beheerder maakte hiertegen
bezwaar met de stelling dat de gemeente Den Haag de gedoogverplichtingen
ten aanzien van het hebben en houden van gas- en elektriciteitsleidingen in ge-
meentegrond van de gemeente Wateringen had over te nemen. Het Gerechtshof
te Den Haag bevestigde de stelling van de beheerder. De Hoge Raad oordeelde
echter dat de enkele omstandigheid dat de beheerder op grond van de haar door
de provincie verleende vergunning gehouden was in de gemeente Wateringen
(later Den Haag) gas en elektriciteit te leveren, evenwel voor die gemeente(n)
niet de verplichting meebracht te gedogen dat de haar toebehorende grond zou
worden gebruikt om daarin de voor die leveringen nodige leidingen en kabels
te laten liggen. Voor zover ’s Hofs weergegeven gevolgtrekking steunt op de
opvatting dat de bedoelde omstandigheid wel zonder meer een gedoogverplich-
ting als hiervoor bedoeld meebracht, berust ’s Hofs oordeel op een onjuiste
rechtsopvatting. De gemeente Den Haag hoefde dan ook niet zonder meer de
leidingen van de beheerder in gemeentegrond te gedogen op basis van het feit
dat de beheerder over een (provinciale) vergunning beschikte voor levering van
gas en elektriciteit.

6.4.2 Toepassing titel 5.4 mogelijk?

Zoals uit het voorgaande blijkt is alleen in de Tw en de Bwp een kader gegeven
voor de aanleg, instandhouding en opruiming van netten. Genoemde activitei-
ten moeten worden gedoogd op basis van een gedoogplicht die door de Tw en
de Bwp worden opgelegd. Maar buiten genoemde wetten moeten neteigenaar
en grondeigenaar zélf afspraken maken zodat netten in de betreffende grond
kunnen worden aangelegd, onderhouden of opgeruimd. Gelet op de algemene
eigendomsregeling van netten in het BW, zou het voor de hand liggen om naast
de eigendom ook een algemene privaatrechtelijke regeling op te nemen (in het
BW) als het gaat om aanleg, onderhoud en verwijdering van netten. Aange-

131HR 13 augustus 2004, NTFR 2004, 1309 m.nt. Van der Burg.
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zien de neteigenaar en grondeigenaar als buren tot ‘elkaar veroordeeld’ zijn,
lijkt een algemene regeling132 inzake (bepaalde) rechten en verplichtingen over
en weer goed te kunnen passen in het burenrecht (titel 5.4 BW). Immers het
burenrecht is een nadere uitwerking van het eigendomsrecht. Het regelt over en
weer de verplichtingen en bevoegdheden van eigenaars van naburige erven133.
Het burenrecht leent zich tevens ook voor opname van regels tussen neteige-
naar en grondeigenaar omdat algemeen beschouwd het burenrecht regels bevat
van allerhande situaties die zich bij nabuurschap kunnen voordoen. Er is aldus
sprake van een zekere casüıstische opzet134. De bepalingen van het burenrecht
zijn van regelend recht. Partijen kunnen door het sluiten van overeenkomsten
of door het vestigen van zakelijke rechten wijziging(en) brengen in de rechten
en verplichtingen en dus kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt indien
dat in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

Volgens de parlementaire geschiedenis Invoeringswet NBW moet onder ‘erf’
worden verstaan iedere onroerende zaak als nader bepaald in artikel 3:3 BW135,
waaronder ook een opstal los van de grond waarop deze is aangebracht, moet
worden begrepen. Er is geen reden om aan te nemen dat de betekenis van
erf in titel 5.4 een andere zou zijn. Dientengevolge kan ‘een net’ ook onder
het bereik van titel 5.4 gebracht worden. Het is immers een onroerende zaak
in de zin van artikel 3:3 BW. Veronderstelt zou kunnen worden dat netten
impliciet al onder het domein van het burenrecht vallen door artikel 5:58 BW
betreffende de vordering tot noodwaterleiding136. De grond en het net kunnen
naburige erven van elkaar zijn. Dit is in de situatie dat de grond en het net
elkaar feitelijk grenzen omdat het net in die grond is aangelegd, maar ook in
de situatie dat een net invloed heeft op een bepaald stuk grond zónder dat het
net in die grond is aangelegd (bijvoorbeeld in het geval dat een leiding kapot
gaat en daardoor ook in naburig gelegen grond hinder toebrengt). Een zekere
naburigheid is dus voldoende voor het burenrecht.

Gelet op het voorgaande zullen rechten en verplichtingen van grond- én netei-
genaren goed binnen het domein van het burenrecht kunnen vallen. Als het
(huidige) burenrecht nader bekeken wordt, valt op dat thans een beperkt aantal
bepalingen van toepassing kan zijn op de relatie tussen grondeigenaar en netei-
genaar. Zolang het burenrecht geen (specifieke) regels bevat inzake genoemde
relatie, kunnen wellicht ‘slechts’ de artikelen over hinder (5:37 BW), doorschie-

132Op zich is aanpassing van het burenrecht niet de enige weg die bewandeld zou kunnen
worden. Door middel van het aanpassen van verschillende sectorale regelingen zou ook tot
hetzelfde resultaat gekomen kunnen worden. Echter aangezien de wetgever uiteindelijk
de keuze heeft gemaakt om de eigendom van netten als een generieke regeling in het BW
op te nemen, is het ook voor de hand liggend om een generieke regeling inzake aanleg,
instandhouding en verwijdering van netten in het BW op te nemen.

133Het burenrecht richt zich in beginsel tot de eigenaren van de naburige erven, maar di-
verse bepalingen uit titel 5.4 zijn van overeenkomstige toepassing op gebruikers of niet-
eigenaren. In die zin zouden ook leidingbeheerders onder het burenrecht kunnen vallen.

134Davids, 1999, p. 3.
135Parl.Gesch.(Inv) Overgangsrecht, p. 1031. Zie verder ook Davids, 1999, p. 9.
136Genoemd artikel geldt enkel voor noodwaterleidingen en niet voor andersoortige leidingen.

Voor andersoortige leidingen moet een toevlucht worden gezocht in de Bwp, de Tw of in
vestiging van beperkte rechten, aldus de Parl.Gesch.(Inv) Boek. 5, p. 1036-1037.
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tende wortels (5:44 BW) en in zekere zin het ‘ladderrecht’ of het recht om
andermans grond te gebruiken voor het verrichten van (noodzakelijke) werk-
zaamheden (5:56 BW) van overeenkomstige toepassing zijn. Tevens zou het
artikel inzake overbouw (5:54 BW) van toepassing kunnen zijn. Een beroep
op dit artikel zou door de neteigenaar mogelijk gedaan kunnen worden in het
geval hij onbevoegd in de grond van een ander (een gedeelte van) een net heeft
aangelegd. Vereist hiervoor is dat de aanlegger meende dat hij tot aanleg be-
voegd was (bijvoorbeel een veronderstelde erfdienstbaarheid). Buiten titel 5.4
kunnen ook nog andere rechtsregels van toepassing zijn op de verhouding tus-
sen genoemde eigenaren, zoals artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) en ook
artikel 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid). Dit laatste betekent onder meer
dat een eigenaar niet onder alle omstandigheden gebruik mag of kan maken
van de hem, op grond van onder meer het burenrecht, toegekende rechten.

6.4.2.1 Nieuwe bepalingen burenrecht?

Hiervoor is met enige aarzeling betoogd dat er wellicht diverse artikelen uit
het burenrecht van toepassing zullen zijn op de relatie tussen net- en grond-
eigenaar. Als even er vanuit wordt gegaan dat genoemde artikelen onverkort
van toepassing zijn, is het dan nog nodig dat het burenrecht wordt aangevuld
met specifieke regels die gelden voor de relatie tussen net- en grondeigenaar
(of: neteigenaren onderling)? Het antwoord is bevestigend en wel omdat de
rechten en plichten die net- en grondeigenaar over en weer (kunnen) hebben,
zo specifiek (of: casuistisch) zijn dat een aparte regeling hieromtrent in het
burenrecht gerechtvaardigd is. De huidige bepalingen in het burenrecht regelen
die specifieke zaken niet of althans niet volledig. Aanvulling van het burenrecht
is wat mij betreft zeer zeker gewenst.

6.4.2.2 Relatie grondeigenaar – neteigenaar

Met inachtneming van het bepaalde in de Tw en de Bwp, evenals het buren-
recht zelf, zouden diverse nieuwe bepalingen in titel 5.4 kunnen worden op-
genomen, waarbij ook wordt gedacht aan een artikel betreffende de bevoegde
aanleg. In het vijfde hoofdstuk is weergegeven dat het bevoegdheidsvereiste
in de huidige eigendomsregeling dogmatisch geen logische keuze is omdat de
nieuwe eigendomsregeling beschouwd kan worden als een wijze van originaire
eigendomsverkrijging. Het bevoegdheidsvereiste zou niet ‘aan’ de eigendoms-
verkrijging gekoppeld moeten zijn. Dit vereiste zou apart geregeld kunnen
worden in het burenrecht. Het uitgangspunt van het bevoegdheidsvereiste in
de eigendomsregeling is dat de neteigenaar niet zonder (privaat- of publiekrech-
telijke) ‘toestemming’ in andermans grond een net mag aanleggen. Door het
toestemmingsvereiste in het burenrecht op te nemen (immers het burenrecht
ziet op de relatie tussen eigenaren) én los te koppelen van de eigendomsverkrij-
ging of -toedeling wordt alsnog recht gedaan aan eerder genoemd uitgangspunt.
Aangezien het burenrecht regelend recht is, zal vervolgens een regeling opge-
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nomen moeten worden die ziet op de situatie dat de toestemming door de
grondeigenaar wordt geweigerd, dan wel de grondeigenaar niet reageert op het
verzoek. Er zal een bepaling opgenomen moeten worden waarin de neteigenaar
de mogelijkheid krijgt om via de rechter alsnog ‘de toestemming’ af te dwingen
door vervangende toestemming te vragen, waarbij de rechter de belangen van
beide eigenaren tegen elkaar moet afwegen.

Overigens zou gesteld kunnen worden dat het bevoegdheidsvereiste en de mo-
gelijkheid om toestemming voor aanleg eventueel af te dwingen via de rechter,
niet zouden passen in titel 5.4. Een neteigenaar kan vóór aanleg van het net
immers (nog) niet beschouwd worden als een eigenaar van een naburig erf. Te-
vens is vóór aanleg van een net ook niet sprake van één zelfstandige onroerende
zaak en is dit (toekomstige) net nog niet als een erf aan te merken. Toch zou
ik ervoor willen pleiten om het bevoegdheidsvereiste op te nemen in het bu-
renrecht. De nieuwe eigendomsregeling inzake netten heeft immers een nieuw
type onroerende zaak gëıntroduceerd, waarmee in het huidige burenrecht lo-
gischerwijs geen rekening is gehouden. Een aanvulling op het burenrecht en
daarmee het oprekken van de huidige kaders van titel 5.4 (voor ‘toekomstige’
eigenaren van naburige erven of eigenaren van naburige erven ‘in wording’)
is voor dit nieuwe type onroerende zaak dan ook verdedigbaar137. Daarnaast
zullen diverse situaties denkbaar zijn dat, hoewel het net nog niet in de grond
van de grondeigenaar ligt, de aanlegger toch als een eigenaar van een naburig
erf kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld in de situatie dat een aanlegger al een
bestaand net heeft, maar dit wil uitbreiden in nabij gelegen grond van anderen.
Van enig nabuurschap zal dan al snel sprake kunnen zijn.

In het burenrecht zou voorts geregeld dienen te worden dat het ladderrecht
(betreden van andermans erf) conform artikel 5:56 BW van overeenkomstige
toepassing is indien ernstige belemmeringen en storingen tot bepaalde spoed-
eisende werkzaamheden noodzaken. Ook het terugbrengen van de grond in
oude staat moet opgenomen worden, met de mogelijkheid dat partijen anders
kunnen overeenkomen. Als een ‘specialis’ van artikel 5:44 BW zou een bepa-
ling kunnen worden opgenomen inzake het (zoveel mogelijk) in stand laten van
aanwezige bomen en beplantingen, met tevens de verplichting voor de grondei-
genaar om eventuele doorschietende wortels, die hinderlijk zijn of worden voor
het aanwezige net, weg te nemen of in te korten. Naast een algemene regeling
betreffende de verplaatsing van netten zal, tot slot, een bepaling opgenomen
dienen te worden inzake de vergoeding van schade door de neteigenaar aan de
grondeigenaar voor (het gedogen van) de aanleg, instandhouding etc. van het
net, maar ook de eventuele schade door spoedeisende werkzaamheden of schade
door het inkorten van doorschietende wortels e.d.

In bijlage B zijn de hiervoor genoemde voorgestelde toevoegingen aan het bu-
renrecht meer in ‘detail’ uitgewerkt door middel van artikelteksten met daarbij

137Hier zou tegen ingebracht kunnen worden dat het oprekken van de kaders van het bu-
renrecht niet nodig is omdat de Bwp al diverse mogelijkheden biedt om toestemming
te krijgen van ‘weigerachtige’ grondeigenaren. De Bwp geldt echter alleen wanneer het
openbare belang van het werk/net is erkend.
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een korte toelichting op de inhoud en achtergrond van het betreffende artikel.
Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat delen van de voorgestelde nieuwe
bepalingen ontleend zijn aan bestaande regelingen in de Tw of de Bwp met het
idee om (delen van) deze ‘sector’ bepalingen over te brengen naar het algemene
domein van het BW. Een combinatie van algemene artikelen (in het burenrecht
vastgelegde) en sectorspecifieke artikelen (in de Tw of Bwp) is natuurlijk ook
mogelijk138.

6.4.2.3 Relatie neteigenaar – neteigenaar

Niet alleen de relatie tussen neteigenaar en grondeigenaar zou geregeld moeten
worden in het burenrecht. Ook de relatie tussen neteigenaren onderling zou na-
der geregeld moeten (en kunnen) worden in titel 5.4. Wanneer naar de relatie
tussen neteigenaren wordt gekeken zou gedacht kunnen worden aan een uit-
breiding van de bestaande hinderbepaling (artikel 5:37 BW). Deze regeling zou
voor netten nader kunnen worden gepreciseerd als het gaat om hinder bij aan-
leg, instandhouding of verwijdering van netten. In de Wion is thans opgenomen
(onder vervallen verklaring van artikel 5.9 Tw139) dat aanleg, instandhouding
of opruiming op zodanige wijze dient te geschieden dat het beheer van andere
netten niet in gevaar wordt gebracht of zonder noodzaak wordt bemoeilijkt
(zie artikel 3 Wion)140. De Wion (en zo ook artikel 3) richt zich in beginsel
tot de beheerder van het net, aangezien het ‘zijn van eigenaar’ in genoemde
wet niet als uitgangspunt is genomen. Als in het burenrecht de hinderbepaling
zou worden ‘aangevuld’ met artikel 3 Wion, dan zou in beginsel dit artikel van
toepassing zijn tussen eigenaren van netten. Echter wanneer een derde een van
de eigenaar afgeleide bevoegdheid heeft, is het mogelijk dat burenrechtelijke
rechten en verplichtingen tevens op die derde betrekking hebben. Of dit zich
voordoet hangt af van de aard van de aan de derde toekomende bevoegdheden,
dit in verband met de aard en strekking van de burenrechtelijke bepaling141.
In de praktijk exploiteren netbeheerders het net vaak voor eigen rekening en
risico en zijn ze – op grond van de wet – aansprakelijk voor eventuele schade die
veroorzaakt wordt door schade aan leidingen. Netbeheerders zullen in veel ge-
vallen als economische eigenaren van het net worden beschouwd en dus zouden
138Waarschijnlijk is een combinatie van algemene (in het burenrecht) en bijzondere regels (in

sectorwetten) de meest haalbare variant. Immers op grond van de Tw dient een (publieke)
grondeigenaar de aanleg e.d. van een openbaar elektronisch communicatienetwerken te
gedogen (ook al stemt de grondeigenaar niet in met de aanleg etc. van het telecomnet).
De telecomsector zal deze algemene gedoogplicht niet willen verliezen.

139Voormalig artikel 5.9 Tw regelde dat aanleg, instandhouding of opruiming van kabels op
zodanige wijze diende te geschieden dat zo min mogelijk hinder werd veroorzaakt ten
aanzien van reeds aanwezige neten en tevens dat de instandhouding van andere aanwezige
netten niet in gevaar gebracht of zonder noodzaak bemoeilijkt worden.

140Van Velten schreef over het wetsvoorstel van de Wion ‘dat het een hybride karakter ver-
toont. Enerzijds is het een voorbeeld van publiekrechtelijke wetgeving (. . . ), maar de wet
bevat ook diverse regelingen van privaatrechtelijke aard, zoals een aanduiding van aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad bij graafschade en een burenrechtelijke regeling ter
voorkoming van onderlinge hinder indien leidingpakketten naast of boven elkaar worden
aangelegd.’ Zie Van Velten, 2006a, p. 770 e.v.

141Davids, 1999, p. 10.
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de bepalingen van het burenrecht eveneens op netbeheerders van toepassing
kunnen zijn.

De overheveling van artikel 3 Wion naar of toevoeging van een soortgelijk artikel
aan de (al bestaande) hinderbepaling in boek 5 BW, zou, indien het burenrecht
zou worden uitgebreid met bepalingen betreffende de aanleg, instandhouding of
verwijdering van netten zoals hiervoor genoemd, volledig hiermee in lijn zijn.
Het burenrecht zou dan een vrij complete regeling inhouden met betrekking
tot onderwerpen die relevant zijn bij aanleg, instandhouding en verwijdering
van netten en de relatie tussen de net- en grondeigenaar, alsook de relatie
tussen neteigenaren onderling privaatrechtelijk regelen, zoals ook de algemene
eigendomsregeling privaatrechtelijk is vastgelegd.

6.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is onderzocht welke consequenties de eigendomsregeling heeft
op het goederenrecht, althans wat de praktische gevolgen zijn nu netten de
status van onroerende zaken hebben. Bij overdracht van netten moet thans
bijvoorbeeld voldaan worden aan andere leveringshandelingen dan voorheen
het geval was en zal in veel gevallen naast het net ook de basis waarop de
verkoper het net heeft aangelegd mee overgedragen worden. Tevens is weerge-
geven dat een ongeldige overdracht in het verleden (bijvoorbeeld omdat niet
conform artikel 3:89 BW is geleverd) mogelijkerwijs door verjaring kan wor-
den geheeld, indien de rechtsopvolger kan aantonen dat hij te goeder trouw
was en dat aan hem (zelfstandige) opstalrechten zijn overgedragen waardoor
hij eigenaar is van het zelfstandige onroerende net. Voor telecomnetten ligt
dit anders, aangezien deze netten – ook voor de nieuwe eigendomsregeling –
verzelfstandigd waren ten opzichte van de grond waarin ze gelegen waren (arti-
kel 5.6 Tw, oud). Het vestigen van beperkte rechten op netten is zonder meer
mogelijk, behalve dan dat het net, conform artikel 5:106 BW niet in appar-
tementsrechten kan worden gesplitst. Indien dit maatschappelijk noodzakelijk
wordt geacht, kan de wet hierop echter worden aangepast, wat ook voor grond
is gebeurd. Netten en dan voornamelijk mantelbuizen zouden theoretisch ge-
zien goed in appartementsrechten opgesplitst kunnen worden. De onroerende
status van netten heeft er ook toe geleid dat op een net geen pand-, maar hy-
potheekrechten als zekerheid gevestigd moeten worden. Dit kan gepaard gaan
met de benodigde bedingen (verhuur- of beheersbeding). Mogelijk is ook dat
een net tot mandelige zaak (artikel 5:60 BW) wordt bestemd waarbij het net
bijvoorbeeld meerdere grondeigenaren (percelen) dient. Ten aanzien van huur
en verhuur van netten, evenals lease of huurkoop, kan geconcludeerd worden
dat deze rechtsfiguren zonder meer toegepast kunnen worden op netten, waarbij
opgemerkt wordt dat de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken een zwaar-
der regime voor de neteigenaar introduceert. Daarnaast wordt gewezen op de
in par. 6.1.4.2 genoemde mogelijke gevolgen van verhuur van mantelbuizen.

Verwant aan de juridische, is de economische eigendom van netten. In de
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Elektriciteitswet 1998 en Gaswet zijn definities opgenomen betreffende de eco-
nomische eigendom. Dit is niet om fiscale redenen gedaan, maar om het beheer
van elektriciteits- en gasnetten in versterkte mate onder onafhankelijk bestuur
en toezicht te brengen, waarbij voor economische in plaats van juridische eigen-
dom is gekozen omdat niet duidelijk was of alle netten wel juridische geleverd
zouden kunnen worden. De economische ‘eigendomsoverdracht’ is geregeld in
de Won die in beperkte mate ook van invloed is op de juridische eigendom
van elektriciteits- en gasnetten. De juridische eigenaar is in zijn beschikkings-
bevoegdheid beperkt omdat het net niet buiten de kring van de overheid kan
worden verkocht. Tevens dient de juridische eigenaar vooraf toestemming aan
de minister te vragen voor verkoop van het net. Ten aanzien van de gevolgen
van de onroerende status op de fiscale wetgeving kan geconcludeerd worden dat
deze – behoudens de mogelijke btw-heffing – er nauwelijks zijn. Zowel de over-
drachtsbelasting, de onroerende zaakbelasting en (mogelijk) de precariorechten
worden niet geheven omdat dit niet beoogd zou zijn. Gelet op de aanleiding
van de kabelarresten, is dit niet bijzonder fraai te noemen. Daarnaast heeft de
nieuwe eigendomsregeling niet direct gevolgen voor de aansprakelijkheid bij lei-
dingschade. Er is weliswaar een verschil bij bepaling van de omvang van een net
bij vaststelling van de eigendom en bij het vaststellen van de aansprakelijkheid
voor het net, maar de wetgever heeft expliciet aangegeven deze verschillende
regimes te zullen accepteren. Tot slot is weergegeven dat de eigendomsregeling
enkel de eigendom van netten regelt, maar niet ziet op de rechten of plich-
ten die neteigenaar en grondeigenaar tegenover elkaar hebben. Hoewel een
gedeelte van titel 5.4 BW van toepassing zal zijn op die verhouding, is aan-
vulling van het burenrecht noodzakelijk (zie bijlage B). Gelet op de algemene
eigendomsregeling van netten in het BW, zou het voor de hand liggen om naast
de eigendom ook een algemene privaatrechtelijke regeling op te nemen als het
gaat om aanleg, onderhoud en verwijdering van netten.
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Hoofdstuk 7
Registratie van netten en de rol
van het Kadaster

7.1 Inleiding

Door vaststelling van de (onroerende) status van netten is tegelijk het ant-
woord gegeven op de vraag of netten registergoederen zijn1. Onder de ‘vlag’
van artikel 3:89 BW moeten (‘onroerende’) netten worden geleverd door mid-
del van een notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers.
Dit heeft ertoe geleid dat de Kadasterwet en de daaronder liggende lagere
regelgeving op sommige plaatsen gewijzigd moesten worden. De procedure
voor levering van netten is in beginsel dezelfde als voor andere onroerende za-
ken/registergoederen; de procedure voor inschrijving van een net is op enige
punten aangepast (zie de volgende paragraaf). Daarnaast is in het Kadaster-
besluit opgenomen dat aan netten een eigen kadastrale (net)aanduiding kan
worden toegekend. Deze kadastrale (net)aanduiding heeft een andere indeling2

dan de meeste onroerende zaken. Dit is in beginsel (systematisch gezien) niet
helemaal nieuw aangezien appartementsrechten ook een iets afwijkende kadas-
trale aanduiding kennen dan overige onroerende zaken/registergoederen3. In

1Een aparte vermelding in het BW dat netten registergoederen zijn is derhalve niet nodig.
Dit in tegenstelling tot zeeschepen (artikel 8:199 BW), binnenschepen (artikel 8: 790 BW)
en luchtvaartuigen (artikel 8:1306 BW).

2De kadastrale aanduiding voor netten heeft geen directe relatie tot het perceel of de percelen
waarin het is gelegen. De in de kadastrale aanduiding voor een net genoemde naam van
het gebied heeft betrekking op de voormalige indeling van Kadasterkantoren in Nederland.
Daarnaast heeft de letter in de aanduiding voor een net een betekenis gekregen, te weten
dat de betreffende letter het soort net aanduidt (bijv. de ‘T’ voor Telecom, de ‘G’ voor Gas
of ‘E’ voor Elektra).

3In de kadastrale aanduiding van appartementsrechten is nog wel de verbinding met het
perceel behouden (maar met toevoeging van de letter A en een volgnummer). Te boek
gestelde schepen en luchtvaartuigen kennen overigens ook een eigen kadastrale aanduiding.
Deze soorten registergoederen zijn echter niet als onroerende zaken aan te merken, hetgeen
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dit hoofdstuk wordt de registratieproblematiek met betrekking tot netten be-
schreven. Tevens zal in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk worden ingegaan
op de rol die het Kadaster speelt (of: gespeeld heeft) bij de mogelijke centrale
registratie van netten en zal onder meer worden ingegaan op de Wion.

7.2 Registratie van netten

Zoals hiervoor weergegeven heeft de vaststelling van de onroerende status door
de Hoge Raad een verandering teweeggebracht in de wijze waarop netten ver-
vreemd kunnen worden. De bij de overdracht behorende leveringseisen zijn nu
zodanig dat levering door middel van een notariële akte, gevolgd door inschrij-
ving in de openbare registers noodzakelijk is om het beoogde rechtsgevolg te
laten intreden. De genoemde leveringshandelingen zijn voor overdracht van
onroerende zaken/registergoederen geen nieuw fenomeen en daarom zal hierna
enkel ingegaan worden op de leveringshandelingen die betrekking hebben op
netten, voor zover die afwijken van de normale wijze waarop onroerende zaken
worden overgedragen. Voordat aandacht geschonken wordt aan deze gewijzigde
leveringshandelingen, zal eerst nader worden ingegaan op de wijze waarop net-
ten vóór inwerkingtreding van de nieuwe regeling (en vlak erna) werden inge-
schreven in de openbare registers en kadastrale registratie.

7.2.1 Wijze van inschrijving

7.2.1.1 Opstal leidingen/nutsvoorzieningen

Netten werden in het verleden veelal door vestiging van het recht van opstal,
dan wel het BP-recht4 zichtbaar in de openbare registers en kadastrale regi-
stratie. In de notariële akte werden de percelen genoemd waarop genoemde
zakelijke rechten gevestigd werden. Als omschrijving in de akte werd vanaf 1
januari 1992 veelal opgenomen dat het een opstalrecht ten behoeve van leidin-
gen betrof, inclusief allerlei aanhorigheden zoals meetkastjes, pompkasten e.d.
In de kadastrale registratie werd bij de betreffende percelen een code (OL)5
geplaatst, als teken dat een leiding in het perceel aanwezig was6. Wanneer
achter de betreffende code een ‘D’ was geplaatst dan was kenbaar dat niet het
volledige perceel, maar slechts een gedeelte van het perceel belast was met het
betreffende opstal- of BP-recht. Het feit dat het niet het volledige perceel,

bij een net wel het geval is. In de ‘categorie’ onroerende zaken is dan ook een aparte
kadastrale aanduiding voor netten gëıntroduceerd.

4Zie ook het vorige hoofdstuk, par. 6.4.1.3.
5Wanneer de leiding op basis van een BP-recht was gevestigd werd de code ‘BP’ gebruikt.
Tevens komt voor dat leidingen in de kadastrale registratie werden aangemerkt met de code
‘Tw’ als het een telecomnetwerk betrof.

6De betekenis van de code ‘OL’ is vanaf 2002 uitgelegd als ‘opstal nutsvoorzieningen’ omdat
niet alleen voor leidingen, maar ook voor trafo’s en septictanks de betreffende opstalrechten
werden gevestigd. Het verschil tussen de code BP en OL was dat bij BP sprake was van
een nutsvoorziening. OL werd alleen voor privaatrechtelijke leidingen gehanteerd.
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maar een gedeelte ervan betrof, was geen aanleiding om een nieuw perceel te
vormen. Tevens was voor wijziging van het recht in de kadastrale registratie
(ook wel bijhouding genoemd) geen voorafgaande meting (in het veld) noodza-
kelijk (conform artikel 6, derde lid Kadasterbesluit).

Ondanks de mogelijkheid om in de kadastrale registratie aan te geven dat een
opstal- of BP-recht op een gedeelte van het perceel drukt, was het niet zo dat
wanneer een dergelijke vermelding (code + ‘D’) er niet stond het recht altijd
het gehele perceel besloeg. In tegendeel, vaak bleek dat juridisch weliswaar een
gedeelte van het perceel was bezwaard, maar dat administratief gezien toch
het hele kadastrale perceel bezwaard leek. Er zijn diverse redenen die deze
zogenaamde ‘vervuiling’ hebben veroorzaakt zoals onder meer het ontbreken
van een geldige titel bij overdracht, verjaring of besmetting. Bij ontbreken
van een geldige titel moet gedacht worden aan de situatie dat in de akte van
levering het gedeelte dat volgens de bedoeling van partijen bezwaard was, gro-
ter werd weergegeven dan dat het daadwerkelijk was. Voor het gedeelte dat
onbedoeld was opgenomen in de akte heeft de akte van levering geen rechtsge-
volg. Bij verjaring moet gedacht worden aan de situatie die zich vóór 1992 kon
voordoen, zijnde dat een BP-recht verjaarde indien het 30 jaar of langer niet
uitgeoefend was (tenietgaan door non usus)7. Dit tenietgaan werd doorgaans
niet ingeschreven in de openbare registers en dus ook niet in de kadastrale
registratie vermeld. Bij besmetting moet gedacht worden aan het geval dat
een gedeelte van een met BP-recht bezwaard perceel was overgedragen, zonder
dat een grondig onderzoek werd verricht of het BP-recht dan nog wel op het
afgesplitste perceel drukte. Zekerheidshalve werd dan toch in de akte vermeld
dat het afgesplitste gedeelte van het perceel met een BP-recht was belast8.

Potentiële verkrijgers van een perceel dat bezwaard (of ‘vervuild’) is met een
opstal- of BP-recht zullen doorgaans precies willen weten op welk gedeelte
van het perceel de bezwaring rust. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te
scheppen over de rechtstoestand van een perceel, alsmede vele misverstanden
bij of vragen van potentiële verkrijgers te voorkomen, is het zeer wenselijk
dat opstal- en BP-gerechtigden hun administratie regelmatig vergelijken met
de kadastrale registratie zodat opschoning van de kadastrale registratie kan
plaatsvinden. Door middel van inschrijving9 van een akte van waardeloosheid
(artikel 35 Kw) of een akte van afstand, inclusief een lijst met de niet (meer)
bezwaarde percelen kan de kadastrale registratie worden opgeschoond.

7De figuur van non-uses is niet in het NBW overgenomen. Hiervoor in de plaats is artikel 3:106
BW opgenomen: wanneer de verjaring van de rechtsvordering van een beperkt gerechtigde
tegen de hoofdgerechtigde tot opheffing van een met het beperkt recht strijdende toestand
wordt voltooid, gaat het beperkte recht teniet, voor zover de uitoefening door die toestand
is belet.

8Louwman, 2003a.
9De betreffende inschrijving heeft tot doel de kadastrale registratie op te schonen en wanneer
deze op verzoek van het Kadaster wordt gedaan, wordt voor inschrijving van de akte geen
tarief in rekening gebracht (artikel 5 Regeling tarieven Kadaster).
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7.2.1.2 Inschrijving (telecom)netten zonder afzonderlijke kadastrale
aanduiding

Net nadat de kabelarresten waren gewezen, werden er veel vragen gesteld over
de wijze waarop telecomnetten moesten worden ingeschreven in de openbare
registers. In de kabelarresten was immers aangevoerd dat telecomnetten geen
zelfstandige kadastrale aanduiding kenden en dus dat inschrijving in de open-
bare registers niet mogelijk zou zijn. De Hoge Raad voorzag dit probleem niet
en oordeelde dat door het noemen in de akte van alle kadastrale aanduidin-
gen van de percelen waarin het net gelegen is, het net voldoende kon worden
gëındividualiseerd. Het noemen van al die percelen in de akte bracht echter
twee aanzienlijke problemen met zich mee. Het eerste probleem was dat in de
akte een lijst van soms wel honderden, zo niet duizenden percelen moest worden
opgenomen (met alle schrijf- en tikfouten van dien). Bij na- of herrecherches
moesten al deze percelen ook worden geraadpleegd, wat een hoop werk met zich
meebracht. Het tweede probleem was dat alle in de akte genoemde percelen
in de kadastrale registratie werden bezwaard met het recht van de eigenaar op
het telecomnet. Dit betekende in feite een soort van vervuiling van de kadas-
trale registratie omdat de percelen belast leken te worden met een beperking
die in de praktijk voor de perceeleigenaar vaak niet kenbaar of merkbaar was.
Tevens bestond hierbij het risico dat verdere vervuiling van de kadastrale re-
gistratie zou optreden indien een dergelijk bezwaard perceel met het recht van
telecomnet zou worden gesplitst en het afgesplitste gedeelte van het perceel ten
onrechte met het recht van telecomnet zou worden belast.

Een andere wijze om een (telecom)net in te schrijven werd bedacht en gevonden
in de vorm van het inschrijven van een netwerktekening als bijlage bij de akte.
Het grote voordeel van een netwerktekening is dat een dergelijke tekening in
beginsel alle percelen toont waarin het net gelegen is, zonder dat al die perce-
len apart genoemd hoeven worden in de akte. Daarnaast is door visualisatie
van het net op een tekening de kans op vervuiling van de kadastrale registratie
bij splitsing van percelen kleiner, omdat beter inzicht is te krijgen van de plek
waar het net het perceel doorkruist10. Als uit de tekening blijkt dat het net
in de rechter bovenpunt het perceel doorkruist, is hieruit met enige mate van
zekerheid (eenvoudig) te concluderen dat afsplitsing van een gedeelte van de on-
derkant van het perceel niet belast is met het recht van telecomnet. In het begin
werden op de netwerktekening zogenaamde verwijzingspercelen (of: ankerper-
celen)11 weergegeven waarvan de kadastrale aanduiding werd opgenomen in
de akte. Deze verwijzingspercelen konden percelen zijn waarop bovengrondse

10Wanneer de ligging van het net niet ‘nauwkeurig’ zou kunnen worden aangegeven, dan kan
de ligging ook bij benadering worden weergegeven. In de akte zou deze onzekerheidsmarge
kunnen worden genoemd, met bijv. als tekst dat het net zich op die plaats binnen X-meter
aan weerszijde van de lijn op de tekening bevindt.

11De verwijzingspercelen hadden een andere functie dan de door Van Velten – in zijn pre-
advies genoemde – moedererven of kernpercelen. Volgens Van Velten kon bij overdracht
van genoemde kernpercelen (en vermelding van die percelen in de notariële akte) de ei-
gendom van een net op basis van horizontale natrekking worden geconstrueerd (zie verder:
par. 2.3.2.2).
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infrastructuur van het telecomnet zich bevonden. De percelen hoefden geen
hoofdzaak bij natrekking te zijn. Hoewel deze percelen meestal in eigendom
toebehoorden aan de eigenaar van het telecomnet (of hij was rechthebbende op
grond van een opstalrecht), was dit niet strikt noodzakelijk omdat deze verwij-
zingspercelen enkel een administratief doel dienden12. Volgens artikel 48 Kw
dient de kadastrale registratie op een zodanige wijze te worden bijgehouden
dat door middel van een daarin genoemde kadastrale aanduiding de openbare
registers kunnen worden geraadpleegd. Door genoemde verwijzingspercelen op
te nemen in de kadastrale registratie met daarbij deel en nummer, kon op een-
voudige wijze het net – en alle door dat net doorsneden percelen – worden
teruggevonden in de openbare registers13. Het gebruik van verwijzingspercelen
op de tekening is inmiddels komen te vervallen omdat in het huidige proces een
aparte kadastrale aanduiding aan het net kan worden toegekend.

7.2.2 Huidig proces inschrijving netten

7.2.2.1 Verzoek vaststelling netwerkaanduiding

Door wijziging van het Kadasterbesluit14 is het niet meer nodig om bij in-
schrijving van een netwerktekening verwijzingspercelen te noemen in de akte.
De inschrijving van een net met behulp van een netwerktekening gaat als volgt.
Allereerst zal degene die tot inschrijving wil overgaan een verzoek moeten doen
tot verkrijging van een kadastrale aanduiding voor het netwerk, conform arti-
kel 26 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994. Dit verzoek kan gedaan worden
door middel van het formulier dat hiervoor op de website van het Kadaster is
geplaatst. Op dit formulier wordt onder meer ingevuld wat voor een netwerk
het betreft, maar ook dat het een eerste registratie betreft en dat het net een
zelfstandige functionele eenheid is.

Eerste registratie

Voordat de notaris een verzoek tot vaststelling netwerkaanduiding indient, dient
hij zich ervan te vergewissen dat het betreffende net niet eerder is ingeschre-
ven in de openbare registers. Dit lijkt wellicht vreemd omdat een zodanige eis
niet uit de wet voortvloeit. Dit is echter wel verklaarbaar omdat de registratie
van netten in de openbare registers feitelijk nog moet worden opgebouwd en
12Meestal werden dan percelen van gemeenten gekozen (openbare weg) zodat de kans op
verwarrende informatieverstrekking minimaal was omdat dit soort percelen doorgaans niet
snel bij transacties berokken waren.

13Louwman, 2003b, p. 720 e.v.
14Stb. 2006, 59. Aan artikel 2 van het Kadasterbesluit zijn de volgende leden toegevoegd:
5. In afwijking van het eerste lid worden netwerken aangeduid door vermelding van ach-
tereenvolgens de naam van de gemeente waarin het kantoor van de Dienst, binnen welks
kring het netwerk is gelegen, is gevestigd, alsmede een hoofdletter en het nummer van
het betreffende netwerk. Onze minister stelt regelen vast omtrent de vaststelling van het
nummer van het betreffende netwerk.
6. Indien een netwerk is gelegen binnen de kring van meer dan één kantoor van de Dienst,
wordt het netwerk ten aanzien van elk van die kantoren kadastraal aangeduid.
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dubbelingen in de registratie niet gewenst zijn. Voor teboekstelling van binnen-
schepen luidt een gelijksoortige eis (artikel 8:784, tweede en vijfde lid BW)15.
In beginsel dient de notaris, bij vaststelling of het om een eerste registratie
gaat, af te gaan op de informatie of mededelingen die de bevoegde aanlegger
van het net hieromtrent aangeeft. Daarnaast kan de notaris de openbare re-
gisters raadplegen of daarin een net met een gelijksoortige ligging als het in te
schrijven net is ingeschreven16.

Zelfstandige functionele eenheid

Naast het feit dat het een eerste registratie betreft dient de notaris tevens te
verklaren dat het net een zelfstandige functionele eenheid vormt. De reden
hiervoor is volgens Louwman en Van Dam17:

‘Het oordeel van de notaris is een rechtskundig oordeel. Als de eige-
naar een net bijvoorbeeld niet vanaf ingang/uitgang of koppelstuk
zou willen registreren, zal zijn rechtskundig oordeel de notaris tot
de conclusie brengen dat het betreffende deel van de leiding wordt
nagetrokken bij de hoofdzaak en niet als afzonderlijke object van
eigendom kan worden teboekgesteld’.

In beginsel is de door de schrijvers gegeven reden juist en zal een net dat niet als
een zelfstandig functionele eenheid kan worden beschouwd in beginsel niet voor
registratie in aanmerking komen. Dat de notaris hierover een (rechtskundig)
oordeel vormt of liever gezegd moet vormen lijkt op zich dan ook logisch en
gewenst. De vraag is echter – en dit geldt in zekere zin ook voor de verklaring
van eerste registratie – waarom de notaris zulks moet verklaren bij het verzoek
tot verkrijging van een kadastrale aanduiding? Immers indien de notaris van
mening is dat het in te schrijven net niet als een zelfstandig functionele een-
heid kan worden beschouwd, dan zal hij (logischerwijs) toch ook niet overgaan
tot het doen van een verzoek tot verkrijging van een kadastrale aanduiding.
Waarom moet deze verklaring dan toch in genoemd verzoek worden gedaan?
Want stel dat de notaris genoemde verklaring niet aflegt (althans in het formu-
lier een vinkje vergeet te zetten voor de betreffende verklaring), is het net dan
niet als een zelfstandige eenheid te beschouwen en dus niet inschrijfbaar? Dit
zou vreemd zijn aangezien in de parlementaire geschiedenis wordt gesteld dat
de wettelijke definitie van een net dan wel bij het ontbreken van een zodanige
definitie, de verkeersopvattingen bepalen wat de omvang is van een net. In
de omgekeerde situatie geldt hetzelfde. Stel dat de notaris verklaart dat het
net een zelfstandig functionele eenheid is – bijvoorbeeld afgaande op wat de

15Bij teboekstelling van binnenschepen dient de eigenaar van het binnenschip zulks te ver-
klaren. Bij netten dient dus de notaris dit in voormeld verzoek tot vaststelling netwerkaan-
duiding te verklaren.

16Mogelijk is dat op een in te schrijven net al beslag is gelegd. Om een ‘dubbele’ inschrijving
te voorkomen, kan vooraf geraadpleegd worden of het in te schrijven net al bekend is bij
het Kadaster.

17Louwman en Van Dam, 2008.
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bevoegde aanlegger hieromtrent stelt – en later blijkt dat het ingeschreven net
geen zelfstandig functionele eenheid kan zijn omdat dit noch uit de wettelijke
definitie, noch op grond van de verkeersopvattingen blijkt, is het net dan toch
als een zelfstandig functionele eenheid te beschouwen omdat de notaris dit heeft
verklaard en het net als zodanig in de openbare registers is ingeschreven? Het
zou in deze situatie ook vreemd zijn als de verklaring van de notaris en bijge-
volg de inschrijving van het net de regels van de bestanddeelvorming (artikel
3:4 BW) of (horizontale) natrekking opzij zetten. De verklaring die de notaris
afgeeft op het aanvraagformulier over de feitelijk en functionele eenheid van een
net in het verzoek tot verkrijging van een kadastrale aanduiding kan weliswaar
als een soort van ‘check’ of ‘herinnering’ worden gezien, maar lijkt verder geen
inhoudelijke betekenis te hebben.

Afgezien van de vraag wat de betekenis is van de verklaring die de notaris ten
aanzien van de zelfstandige functionele eenheid zou moeten afleggen in het ver-
zoek, rijst ook de vraag hoe de notaris überhaupt een oordeel kan geven dat
sprake is van een zelfstandige functionele eenheid? Waarschijnlijk zal de nota-
ris bij dit oordeel niet alleen af kunnen gaan op hetgeen de aanlegger hierover
meedeelt of overlegt; zeker niet als deze mededelingen of bewijzen onduidelijk
zijn of incompleet. Mogelijkerwijs zal de notaris zich dan moeten laten bijstaan
door bijvoorbeeld deskundigen of verklaringen van experts moeten vragen om
zich ervan te vergewissen dat – conform de wettelijke definitie(s) dan wel de ver-
keersopvattingen – sprake is van een zelfstandige functionele eenheid18. Voor
het notariaat zou het in die zin praktisch zijn als bijvoorbeeld de KNB richtlij-
nen zou geven over hoe (en met welke bewijzen/hulpmiddelen/deskundigen) de
notaris kan beoordelen dat sprake is van een zelfstandige en functionele eenheid
(of: bevoegde aanleg), wanneer de mededelingen of bewijzen van de aanlegger
hierover geen uitsluitsel (kunnen of lijken te) geven19.

7.2.2.2 Netwerktekening

Bij het verzoek vaststelling netwerkaanduiding dient een (digitale) netwerkte-
kening te worden toegevoegd20. Een digitale netwerktekening is een combinatie

18Dit speelt eveneens bij de vraag of de aanlegger bevoegd is (geweest) tot aanleg van het
net. Zie in dit verband Terzake, 2010, waarin de inschrijving van een groot netwerk van
ca. 28.000 km is beschreven. De betreffende notaris kon niet alle bewijzen van bevoegde
aanleg op hun waarde schatten en heeft die (indirecte en vaak technische) bewijzen laten
controleren door TNO omdat deze organisatie gezien wordt als een onafhankelijke organi-
satie met gespecialiseerde kennis van netwerken. TNO heeft verklaard of de bewijzen in
orde waren of niet. Op een gelijksoortige wijze zou de notaris ook de zelfstandigheid van
een net kunnen (laten) controleren.

19De eventuele bewijzen van de aanlegger kunnen wellicht ook van zodanige technische aard
zijn, dat dit het beoordelingsvermogen van de notaris te boven gaat. Ook in deze situatie is
het zeer praktisch dat er richtlijnen zouden zijn op basis waarvan de notaris de technische
bewijzen kan laten controleren zodat deze in zijn beoordeling betrokken kunnen worden.

20Artikelen 26a-26c Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994. Bij een verzoek tot vaststelling
van een netwerkaanduiding kan zowel een ‘gewone’ tekening op papier als wel een digitale
netwerktekening worden toegevoegd. Een gewone papieren tekening zal alleen gebruikt
kunnen worden als op de tekening de kadastrale aanduidingen (van de doorsneden percelen)
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van een digitaal (vector)bestand waarin de ligging van het net is weergegeven
in coördinaten en lijnbestanden én de digitale kadastrale kaart. Door beide
bestanden te combineren ontstaat een netwerktekening waarin de ligging van
het net op een kadastrale ondergrond is te zien. Op de tekening is een strook
te zien die minimaal 500 meter21 breed moet zijn. In de strook is verder een
lijn weergegeven die ook wel de zogenaamde hartlijn wordt genoemd. Deze lijn
geeft het midden aan van het tracé waarin (waarop of waarboven) het net is
gelegen. Het digitale bestand met daarin deze hartlijn zal doorgaans door de
netbeheerder aan het Kadaster worden aangeleverd. Vervolgens wordt dit aan-
geleverde digitale bestand22 door het Kadaster gecombineerd met de digitale
kadastrale kaart.

Noodzakelijk is dat door uitvergroting van de digitale netwerktekening de ka-
dastrale aanduidingen van de percelen die door de lijn worden doorsneden,
leesbaar worden evenals de plaatselijke aanduidingen, zie figuur 7.1 waar een
(uitvergroting van een) nettekening is te zien.

Op deze wijze wordt voldaan aan het vereiste van artikel 3:84 BW, namelijk
dat het net voldoende is gëındividualiseerd en daardoor met voldoende bepaal-
baarheid kan worden ingeschreven in de openbare registers. De tekening kan
zowel door de bevoegde aanlegger als door het Kadaster worden gemaakt23.
Uitgangspunt is dat de te gebruiken ondergrond van de tekening de kadas-
trale kaart moet zijn zodat gecontroleerd kan worden of de afbeelding van de
kadastrale grenzen en vermelding van de kadastrale aanduidingen juist zijn.
De netwerktekeningen hebben een schaal van 1:5000 en bestrijken ongeveer
een gebied van 4 bij 5,5 km. Wanneer een net niet binnen genoemd gebied
valt, zullen verschillende tekeningen nodig zijn om het volledige net te kun-
nen weergeven. Bij grotere netten zal daarom naast de diverse tekeningen met
onderdelen van het net ook een overzichtstekening moeten worden toegevoegd
waar alle deeltekeningen op zijn weergegeven, zie figuur 7.2. Na vervaardiging
van de netwerktekening ontvangt de netbeheerder de tekening zowel digitaal
als op papier. Indien de netbeheerder zelf de nettekening heeft gemaakt, wordt
een digitale tekening én het digitale bestand met betrekking tot de ligging van
het net (de hartlijn), naar het Kadaster verstuurd.

leesbaar zijn. Derhalve zullen gewone papieren tekeningen gebruikt kunnen worden bij
hele kleine (lokale) netten. Doorgaans zullen netten vele percelen doorkruisen en dan is
een digitale netwerktekening noodzakelijk om (door middel van inzoomen) alle doorsneden
percelen te kunnen raadplegen.

21Dit in verband met de leesbaarheid van de kadastrale nummers op het juiste schaalniveau.
In de registerverklaring bij eerste inschrijving moet de breedte van de strook ook worden
verwoord.

22Het aanleveren van een digitale scan van een tekening wordt niet geaccepteerd, aangezien
deze tekeningen niet met de digitale kadastrale kaart zijn te combineren.

23De technische eisen waaraan zo’n netwerktekening moet voldoen, zijn weergegeven in de
Handleiding voor netbeheerders inzake kadastrale registratie van netten, versie 4.0 van
december 2009. Deze handleiding is te vinden op de site van het Kadaster en is een
gezamenlijk product van het Platform Netbeheerders en het Kadaster.
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Figuur 7.1: Voorbeeld van een uitvergroting van een netwerktekening zodat
leesbaar wordt welke percelen door het net worden doorkruist (de stippellijn
geeft het ingeschreven net weer).

7.2.2.3 Netwerkaanduiding

Nadat de netwerktekening door het Kadaster is gecontroleerd en goed bevon-
den, zal de bewaarder een netwerkaanduiding aan het net toekennen. De net-
werkaanduiding bestaat uit diverse kenmerken:

1. de afkorting NWK (voor het woord ‘Netwerk’);

2. het nummer van het kadasterkantoor of - kantoren waar binnen het net-
werk ligt;

3. een sectieletter ter aanduiding van het soort net, waarbij de T staat voor
Telecom, G voor Gas, E voor elektriciteit, O voor Olie, W voor Water en
D voor Divers;

4. een volgnummer.

Een voorbeeld van een netwerkaanduiding zou kunnen zijn: NWK10 T 00020.
In geval van elektriciteitsnetten wordt nog een nadere cultuuromschrijving toe-
gevoegd, te weten of het om een hoog-, midden- of laagspanningsnet gaat. Bij
waternetten wordt toegevoegd of het net een drinkwater- of een warmwaternet
betreft24. De netwerkaanduiding verschaft het net een ‘eigen kadastrale iden-
24Een net kan verschillende netwerkaanduidingen hebben wanneer het net in een gebied ligt
dat onder verschillende gebiedsindelingen van de (voormalige) kadasterkantoren valt.
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Figuur 7.2: Voorbeeld van een netwerktekening (ontleend aan de Handleiding
voor netbeheerders, kadastrale registratie van netwerken, versie 4.0, december
2009)

titeit’ omdat het niet naar een of meerdere kadastrale percelen verwijst, maar
naar een constructie die zich op zijn beurt in verschillende kadastrale percelen
zal bevinden25.

7.2.2.4 In depotname

Na toekenning van de netwerkaanduiding wordt de digitale netwerktekening in
depot of bewaring genomen in afwachting van de (eerste) inschrijving. De be-
waarder kent een uniek depotnummer toe aan de tekening. In een depotverkla-
ring vermeldt de bewaarder dat een digitaal equivalent van de netwerktekening
(in pdf-formaat26) in bewaring is genomen onder genoemd (uniek) depotnum-
mer. De netwerkaanduiding en de depotverklaring worden vervolgens naar de
notaris verstuurd. In de registerverklaring aangaande de inschrijving van het
net verwijst de notaris naar het toegekende depotnummer. Hierdoor kan een
afschrift van de registerverklaring samen met de netwerktekening, afkomstig
uit het depot, worden gekoppeld en opgenomen in het openbaar register27.
25Ploeger, e.a, 2005, p. 1186 e.v.
26Wanneer het digitale bestand van de netbeheerder (inhoudende de ligging van het net)
gecombineerd is met de digitale kadastrale kaart, dan wordt van het samengestelde product
een netwerktekening in pdf-formaat gemaakt. Dit is een eenvoudig te lezen en te gebruiken
formaat.

27Zie Van Dam en Van Osch, 2007 voor de verdere (technische) procedure van inschrijving
van een net.
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7.2.2.5 Inschrijving net

Door middel van de notariële registerverklaring, met als bijlage de netwerkte-
kening, kan de aanleg van het netwerk worden ingeschreven (artikel 36, vierde
lid jo. 26, eerste lid Kw). In de registerverklaring wordt de toegekende
netwerkaanduiding en tevens het depotnummer van de nettekening genoemd.
Daarnaast zal (de ligging van) het net ook nog nader omschreven moeten wor-
den. Door middel van bepaalde kenmerken van het net (kleur, identificatienum-
mers/codes, soort materiaal, diepte etc.) kan het net worden omschreven. Bij
twijfel over de locatie van het net, kan ook volstaan worden met de omschrij-
ving dat het net zich bevindt binnen (bijvoorbeeld) 1 meter van weerszijde van
de (op de nettekening) weergegeven hartlijn. In de registerverklaring wordt
tevens opgenomen hoe het net is verkregen, dan wel of bevoegd is aangelegd.
Met betrekking tot dit laatste punt is in artikel 3:17 sub k BW niet opgeno-
men dat inschrijving van de aanleg van een net door een bevoegde aanlegger
moet worden gedaan (nb: het bevoegdheidsvereiste volgt alleen uit artikel 5:20,
tweede lid BW). Indien de bewaarder bij inschrijving van een (overdracht of
aanleg van het) net twijfelt aan de bevoegdheid van de aanlegger, zal hij de
inschrijving niet kunnen weigeren. De bevoegdheidsvraag is immers geen in-
schrijvingsvereiste. Ingevolge artikel 3:19, vierde lid BW heeft de bewaarder
wel de mogelijkheid om partijen te waarschuwen over zijn twijfels, maar deze
waarschuwing vindt plaats ná inschrijving en zowel de aanlegger als de nota-
ris hoeven dus geen ‘gehoor’ te geven aan de waarschuwing van de bewaarder.
Conform artikel 37 Kadasterwet zal de notaris in de registerverklaring opnemen
dat aan hem genoegzaam is aangetoond door overgelegde bewijsstukken dat de
aanleg van het net bevoegd is gedaan. De bewijsstukken28 kunnen van velerlei
aard zijn29. Wanneer niet voor het gehele net bewijsstukken van de bevoegde
aanleg kunnen worden overgelegd, dan zou door middel van horizontale natrek-
king de eigendom van de aanlegger over die delen van het net kunnen blijken.
In dit geval is het noodzakelijk dat voor de delen van het net waarvan geen
bewijsstukken kunnen worden overgelegd, vast komt te staan dat deze delen
als bestanddelen kunnen worden aangemerkt die door de hoofdzaak worden
nagetrokken. Immers als de niet te bewijzen delen een zelfstandig functionele
eenheid blijken te zijn (bijvoorbeeld een later gekoppeld, zelfstandig, deelnet)
dan zal dit deelnet waarschijnlijk niet als (onzelfstandig) bestanddeel kunnen
worden aangemerkt en dient de bevoegde aanleg voor dit gedeelte op een andere
wijze te worden aangetoond30. Wanneer de notaris niet overtuigd is van de be-
voegde aanleg van een net, kan hij conform artikel 37, eerste lid, sub c Kw een
verklaring laten inschrijven. Deze verklaring zal in het register van voorlopige
aantekeningen worden ingeschreven, waarna de aanlegger van het net een pro-
cedure kan starten op grond van artikel 3:20 BW. In kort geding zal de rechter

28Enkel de netwerktekening zal niet als bewijsstuk voor de bevoegde aanleg kunnen gelden,
aldus Louwman en Van Dam, 2008.

29Bijv. een akte uit de openbare registers als het net op basis van een opstalrecht of BP-
recht is aangelegd of bijv. een instemmingsbesluit (artikel 5.4 Tw) als een telecomnet in
openbare grond wordt aangelegd.

30Van Loon en Israels 2008, p. 164.
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een oordeel geven of de aanlegger met voldoende bewijsmiddelen zijn bevoegde
aanleg kan onderbouwen en dat de bewaarder de verklaring van de notaris ten
onrechte heeft ingeschreven in het register van voorlopige aantekeningen. Na-
dat een net is ingeschreven kunnen wijzigingen optreden in de omvang van het
net. Het net kan worden uitgebreid, gesplitst of verkleind worden of de ligging
van het net kan wijzigen. Hoewel dit niet met zoveel woorden volgt uit artikel
3:17, eerste lid sub k BW zullen al deze wijzigingen (opnieuw) ingeschreven
kunnen worden. Bij uitbreiding van een net kan voor het nieuw aangelegde ge-
deelte een nieuwe netwerkaanduiding worden gevraagd. Op verzoek31 kunnen
alle (zelfstandige) delen administratief tot één net worden verenigd door dit
volledige net van één (nieuwe) netwerkaanduiding te voorzien. Gevolg hiervan
kan zijn dat een hypotheekrecht dat op één van de zelfstandige delen rust, na
vereniging op het volledige net gaat rusten.

7.2.2.6 Eigendomsclaim net

In artikel 155, tweede lid Overgangswet NBW is bepaald dat de nieuwe eigen-
domsregeling betreffende netten niet direct een aanvang nam, wanneer tussen
een grondeigenaar en een bevoegde aanlegger nog een geschil bestond wie zich
als eigenaar van het net kan manifesteren en binnen twee jaar na aanvang van
de nieuwe regeling een eis tot vaststelling van de eigendom werd ingesteld (zie
verder ook par. 3.4.2). Tot 1 februari 2009 kon een partij die op zijn kosten een
net in zijn grond heeft laten aanleggen de eis tot vaststelling van de eigendom
van het net in de openbare registers laten inschrijven. Inschrijving van een
dagvaarding vindt plaats conform artikel 38 Kw. Door de bewaarder werd ver-
volgens ambtshalve een netwerkaanduiding toegekend aan het betreffende net
(vermelding van een kadastraal perceelnummer waarin het net gelegen is, was
voldoende). In de kadastrale registratie werd deze eigendomsclaim zichtbaar
gemaakt doordat bij alle percelen die in de ingeschreven dagvaarding werden
genoemd een objectbelemmering werd geplaatst, te weten de code ‘VE’, met
als omschrijving ‘eis tot vastlegging eigendom netwerk’. Als rechthebbende van
het net werd ‘onder de rechter’ vermeld om aan te geven dat over de eigendom
van het net nog geoordeeld moe(s)t worden door de rechter. Met betrekking
tot de voorgestelde nieuwe overgangsrechtelijke bepaling (artikel 155a) zullen
door middel van twee objectbelemmeringen de (verval)termijnen kenbaar wor-
den gemaakt. Dat wil zeggen dat zolang de eerste termijn van drie maanden
geldt, een aantekening wordt gemaakt dat het net niet vervreemdbaar is. De
tweede aantekening zal zien op de vervaltermijn van één jaar32.

31In de notariële registerverklaring kan de aanlegger verklaren dat hij eigenaar is van het
nieuw aangelegde net omdat hij dit bevoegd heeft aangelegd, dan wel dat hij feitelijk
aanlegger is en door middel van horizontale natrekking de eigendom claimt van het nieuw
aangelegde gedeelte.

32Na verloop van de termijn van drie maanden of de termijn van één jaar zullen de object-
belemmeringen ambtshalve doorgehaald worden.
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7.2.2.7 Vormerkung

Sinds 1 september 2003 is artikel 7:3 BW van kracht, op basis waarvan de koop
van een registergoed ingeschreven kan worden in de openbare registers33. Kort
gezegd betekent dit dat ter bescherming van de koper van een registergoed (een
uittreksel van) de koopovereenkomst als bijlage bij een notariële verklaring kan
worden ingeschreven in de openbare registers. Na inschrijving is de koper voor
zes maanden beschermd tegen onder meer een na de inschrijving van die koop
tot stand gekomen vervreemding of bezwaring door de verkoper, een onderbe-
windstelling die na de inschrijving van de koop is tot stand gekomen of een
executoriaal of conservatoir beslag waarvan het proces-verbaal na de inschrij-
ving van de koop is ingeschreven (zie verder artikel 7:3, derde lid BW). Hoewel
titel 1 van boek 7 BW (beschermings-)bepalingen voor consumenten bevat, is
artikel 7:3 BW niet alleen beperkt tot consumentenkoop, noch beperkt tot koop
van een tot bewoning bestemde onroerende zaak34. Derhalve is het mogelijk
dat bij koop van een net de koopovereenkomst op basis van genoemd artikel
door middel van een registerverklaring conform artikel 26 en 37 Kw kan worden
ingeschreven. Hierbij kan de vraag gesteld worden of bij de koopovereenkomst
een nettekening moet worden gevoegd ter identificatie van het verkochte net.
Althans dient de koper eerst, met behulp van een netwerktekening een kadas-
trale netaanduiding te verkrijgen, voordat hij kan overgaan tot het inschrijven
van de koopakte conform artikel 7:3 BW? Verdedigbaar is dat de koper bij
inschrijving van de koopovereenkomst gelijk gesteld dient te worden met een
beslaglegger (op een net). Een beslaglegger kan beslag leggen op een net door
middel van het noemen van tenminste één doorsneden perceel (zie hierna). Ter
identificatie van het net zou de koper in ieder geval dus (een of enkele) doorsne-
den percelen moeten noemen. Wanneer een netwerktekening van de koper bij
inschrijving van de koopakte zou worden verlangd, dan zouden aan de koper
van een net zwaardere eisen gesteld worden dan aan een beslaglegger (terwijl
de strekking van artikel 7:3 BW juist is om de koper te beschermen tegen onder
andere beslag). Tevens is, in praktische zin, voorstelbaar dat inschrijving van
de koopakte zonder tekening mogelijk zou moeten zijn. Bijvoorbeeld in het
geval dat de verkoper – na verkoop van het net – enige tijd nodig heeft om
een nettekening te (laten) maken en een kadastrale netaanduiding aan te vra-
gen alvorens de overdracht van het net gerealiseerd kan worden. Voorstelbaar
(en verdedigbaar) is dat de koper van het net in de tussentijd de bescherming

33Zie uitgebreider over dit onderwerp: Bartels, 1996, p. 123-126 en p. 151-155, Van Velten,
2009, p. 154 e.v. met verwijzing naar de daarin genoemde literatuur. In dit verband is
ook zeer interessant de rapportage van Molengraaf, 2009. In dit rapport komt de regeling
van artikel 7:3 BW ook uitgebreid aan bod.

34Zie: Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 5: ‘Deze keuze heeft ertoe geleid dat
de wenselijkheid van een dergelijke figuur ook in ruimer verband onder ogen is gezien.
Het belang dat de koper in zijn recht op werkelijke nakoming wordt beschermd, is geen
typisch consumentenbelang, zoals dat met het oog waarop de bedenktijd is voorgeschreven.
Juist ook in andere gevallen kan grote behoefte bestaan om de koper in zijn belang bij
nakoming te beschermen. De mogelijkheid van inschrijving van de koopakte, die thans
wordt voorgesteld, is daarom betrokken op alle registergoederen, inclusief te boek staande
schepen en luchtvaartuigen en op alle groepen van kopers’.
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van artikel 7:3 BW zou willen laten gelden, ook al is een nettekening nog niet
beschikbaar.

Kortom: door introductie en verdere verbetering35 van de procedure van in-
schrijving door middel van een netwerktekening is, behoudens de bevoegdheids-
verklaring, overdracht of (eerste) inschrijving van een net een relatief eenvou-
dige procedure (geworden) die slechts nog op een paar specifieke punten afwijkt
van de wijze van inschrijving van andere onroerende zaken/registergoederen.

7.2.3 Beslag leggen op netten

In het vorige hoofdstuk (par. 6.3.1) is weergegeven dat het vestigen van hypo-
theek of het leggen van beslag op een net mogelijk is. Met betrekking tot het
leggen van beslag regelen de artikel 725 resp. 502 e.v. van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering de wijze waarop conservatoir of executoriaal beslag
op onroerende zaken (waaronder netten) gelegd kan worden. Wanneer netten
zijn ingeschreven in de openbare registers, zal het inschrijven van het proces-
verbaal van inbeslagneming in de openbare registers geen grote problemen hoe-
ven opleveren. Door middel van het opnemen van de netwerkaanduiding in het
proces-verbaal kan het beslagen net immers worden gëıdentificeerd.

7.2.3.1 Beslag op niet-ingeschreven netten

Het is echter lastiger om beslag te leggen (en in te schrijven in de openbare re-
gisters) op een net dat nog niet in voornoemde registers is ingeschreven. Want
hoe moet een onroerende zaak worden aangeduid als geen feitelijke liggingsge-
gevens of kadastrale aanduiding36 voorhanden zijn? Dit kan problemen geven
bij onder andere het vragen van verlof om conservatoir beslag te leggen op een
net. In het verzoekschrift om verlof te krijgen moet de schuldeiser al uitdruk-
kelijk en bepaaldelijk de onroerende zaak aanwijzen (individualiseren) waarop
het beslag zal worden gelegd37. Een bepaalde omschrijving van het net, inclu-
sief de globale ligging38, zal in het verzoekschrift moeten worden opgenomen
alvorens het verlof kan worden verleend. Genoemd probleem doet zich ook
voor als het proces-verbaal van inbeslagneming wordt aangeboden ter inschrij-
ving in de openbare registers. Het Kadaster accepteert een proces-verbaal van

35Deze verbeteringen zien met name op de mogelijkheid om een eigen kadastrale aanduiding
aan een net te kunnen toekennen.

36Objectadresgegevens kunnen niet voorhanden zijn aangezien deze niet aan netten worden
toegekend.

37Artikel 725 Rv bepaalt dat verlof verleend kan worden om beslag te leggen op een of meer
bepaald aan te wijzen onroerende zaken (cursivering BJ). Zie verder Jansen, 1990, p. 337
en Oudelaar, 2000, p. 149.

38De globale ligging van het net zal moeten worden weergegeven, al was het maar om te
beoordelen of de betreffende rechter bevoegd is om over het verlof te oordelen. Immers het
verlof moet verleend worden door de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welk
rechtsgebied de onroerende zaak zich (deels) bevindt.
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beslag waarin de kadastrale aanduiding39 van minimaal één doorsneden per-
ceel is vermeld. Reden hiervoor is 40 dat van de beslagdebiteur (eigenaar net)
niet kan worden verwacht dat hij de beslaglegging vergemakkelijkt door het
net eerst in te schrijven. Daarnaast is het noemen van één perceel voldoende
als het evident is dat het beslagen net in het (genoemde) doorsneden perceel
ligt. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als het kadastrale perceel
wordt genoemd waarop een bovengronds onderdeel van het net is gesitueerd
dat toebehoort aan de beslagdebiteur. Lastiger wordt het voor de beslaglegger
als zo’n bovengronds onderdeel ontbreekt, althans als de beslaglegger geen ken-
nis heeft van zo’n bovengronds onderdeel. In de praktijk kan het voorkomen
dat de ligging van een net in de loop der tijd wijzigt (zie ook par. 6.3.1.1) of
dat het net is verlegd. Aangezien onder het beslag alleen datgene valt wat
volgens het proces-verbaal door de deurwaarder in beslag is genomen, is een
zorgvuldige identificatie van het net dus noodzakelijk. Zekerheidshalve zal de
beslaglegger dan – hoewel dit dus niet noodzakelijk is voor inschrijving van het
proces-verbaal in de openbare registers – meerdere doorsneden percelen (indien
bekend) kunnen noemen evenals andere indentificeerbare kenmerken van het
net (diepteligging, kleur, identificatiecode etc.)41.

7.2.3.2 Ambtshalve toekenning kadastrale aanduiding

Wanneer een proces-verbaal van inbeslagneming van een net wordt aangebo-
den aan de bewaarder en dit net blijkt niet ingeschreven te zijn in de openbare
registers, dan wordt door de bewaarder ambtshalve42 een kadastrale aandui-
ding toegekend aan dit net43. Deze kadastrale aanduiding wordt toegekend en
de beslagdebiteur wordt als ‘eigenaar’ geregistreerd44. In de kadastrale regi-
stratie zal op de percelen die in het beslag zijn genoemd, worden aangetekend
dat op het net dat genoemde percelen doorkruist beslag is gelegd. Bij alle
inschrijvingen van netten die volgen, zal onderzocht worden of een eventueel
gelegd beslag op de (nieuwe) inschrijving betrekking kan hebben. Dit onder-
zoek wordt gedaan door vergelijking van de gegevens van de beslagdebiteur,
de omschrijving in het beslagrekest en eventuele aanvullende informatie van de

39Hoewel het vermelden van de kadastrale aanduiding een inschrijvingseis is, is niet vereist
dat dit een actuele en volledige kadastrale aanduiding is.

40Louwman en Van Dam, 2008.
41Ook kan de situatie zich voordoen dat de beslaglegger ervan uitgaat dat de beslagene
eigenaar van het net zou kunnen zijn, maar dat het net in werkelijkheid een onderdeel
(bestanddeel) is van een veel groter net dat aan een derde toebehoort en de beslagene het
net ‘slechts’ beheert voor die derde. Beslag leggen op een niet eerder ingeschreven net
brengt voor de beslaglegger daarom de nodige risico’s met zich.

42In wezen is iedere toekenning van een kadastrale aanduiding ‘ambtshalve’. Bij beslag op
nog niet ingeschreven netten wordt met ‘ambtshalve’ echter bedoeld dat toekenning van
een kadastrale aanduiding niet plaatsvindt naar aanleiding van een verzoek van de notaris
daartoe.

43Conform artikel 60 Kadasterregeling.
44Indien de beslagdebiteur niet bekend is zal dat gegeven worden opgevoerd met vermelding
van een netwerknummer en daarna zal het beslag kunnen worden geregistreerd. Als het
net nadien wordt geregistreerd zal de notaris in zijn akte moeten benoemen dat de eigenaar
niet bij het kadaster bekend was maar dat die had moeten zijn ‘leidingeigenaar X’.
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deurwaarder met de gegevens die in de akte van overdracht of notariële ver-
klaring (eerste registratie) staan vermeld. Vooral de percelen die volgen uit
de aangeboden nettekening (de hartlijn) zullen vergeleken worden met de in
het beslag genoemde percelen. Als een ‘nieuwe’ inschrijving een net betreft
dat al eerder (voorlopig) ingeschreven is, dan zal geen nieuwe netwerkaandui-
ding worden toegekend, maar zal de voorlopige inschrijving ‘definitief’ worden
gemaakt.

Conservatoir beslag op een niet-ingeschreven net is mogelijk doordat de be-
waarder ambtshalve een kadastrale aanduiding toekent aan het beslagen net.
Wanneer de vorderingen van de schuldeiser (hierna: B) in de procedure worden
toegewezen en B een executoriale titel krijgt om de vermogensbestanddelen
van de beslagdebiteur (hierna: A) uit te winnen, kan B de conservatoire be-
slagen ‘omzetten’ in executoriale beslagen. Gelet op het gestelde in de vorige
alinea, zal B het net kunnen executeren waarbij in ogenschouw moet worden
genomen dat het net in voldoende mate in de leveringsakte moet worden om-
schreven. Stel nu echter dat B vooraf géén conservatoir beslag had gelegd op
het net omdat hij dit vermogensbestanddeel van A niet kende, maar ná het
verkrijgen van de executoriale titel erachter komt dat A een net in eigendom
heeft dat niet geregistreerd is in de openbare registers. Kan B op basis van
genoemde titel executoriaal beslag leggen op het net? Hoewel de methodiek
zoals gehanteerd bij conservatoir beslag (noemen van één doorsneden perceel
is voldoende voor een voorlopige kadastrale aanduiding) ook hier logisch lijkt,
loopt het waarschijnlijk spaak bij het opmaken van een proces-verbaal van (exe-
cutoriale) inbeslagneming. Volgens artikel 504 Rv dient in het proces-verbaal
op straffe van nietigheid de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak te
worden vermeld. Aangezien het hier een niet-ingeschreven net betreft is het
noemen van een kadastrale aanduiding niet mogelijk en dus kan niet aan de
formaliteiten voor executoriaal beslag worden voldaan. Wat rest B dan nog
wel? Waarschijnlijk zal B als enige optie hebben om – als B zijn vordering niet
(volledig) op de overige vermogensbestanddelen van A kan verhalen – conser-
vatoir beslag te leggen op het net gevolgd door een bodemprocedure45. Doet
hetzelfde probleem zich ook voor bij een beslag tot levering van een net? Stel
X heeft een net verkocht aan Y. Het net is door X nog niet geregistreerd; de
eerste inschrijving zal voor (of gelijktijdig met) de overdracht door X worden
gerealiseerd. X schrijft het net echter niet in en weigert ook het net aan Y
te leveren. Wat kan Y doen? In deze situatie kan Y conform artikel 730 Rv
(conservatoir46) beslag tot levering leggen. De identificatie van het net zal kun-
nen plaatsvinden door het noemen van slechts één doorsneden perceel waarna
ambtshalve een kadastrale netaanduiding kan worden toegekend. Het beslag
blijft geldig totdat de levering heeft plaatsgevonden (zie artikel 735 Rv). Y zal
dan een bodemprocedure moeten starten waarin hij kan vorderen dat de uit-
spraak van de rechter dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte

45Vraag is of B, voordat een uitspraak komt in de bodemprocedure, met de toekenning van
een voorlopige kadastrale netaanduiding, zou kunnen voldoen aan de vereisten die voor het
leggen van executoriaal beslag worden gesteld.

46Beslag tot levering is altijd in de vorm van een conservatoir beslag.
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akte die, nadat deze in kracht van gewijsde is gegaan, ingeschreven kan worden
in de openbare registers (zie artikelen 3:300 en 301 BW).

Een net kan evenwel kenbaar zijn in de openbare registers ook al is vooraf de
bevoegde aanleg ervan niet geconstateerd of beoordeeld (door een notaris)47.
Kan een ‘ambtshalve’ gëıdentificeerd net nog enig ‘voordeel’ opleveren voor de
beslagdebiteur? Althans zou bij inschrijving van de akte van overdracht het
over te dragen net nog nader gespecificeerd moeten worden door middel van
een netwerktekening of is vermelding van de ambtshalve toegekende kadastrale
netaanduiding voldoende om het net te individualiseren (conform 3:84 BW)?
Hoewel aan artikel 48 Kw lijkt te zijn voldaan zal de akte van onderdracht,
waarin een netaanduiding wordt genoemd dat ambtshalve is toegekend, niet
worden ingeschreven door de bewaarder. De bij beslag ambtshalve toegekende
netwerkaanduiding is gebaseerd op een administratieve of voorlopige inschrij-
ving die geen rechtsgevolg beoogt. De ambtshalve toegekende netaanduiding
heeft slechts een administratieve betekenis. Om een overdracht van een net te
kunnen realiseren is noodzakelijk dat de overdracht is onderbouwd door mid-
del van een stuk in de openbare registers. Enkel een ambtshalve toegekende
netaanduiding is derhalve niet voldoende voor eerste inschrijving van een net.

7.2.4 Openbaarheid net(tekeningen)

Het openbare regime van de openbare registers is vastgelegd in de wet. Ieder-
een heeft dan ook recht op inzage in de openbare registers, dan wel het recht
om inlichtingen te ontvangen die men hieromtrent wenst. In beginsel geldt
voor nettekeningen hetzelfde. De informatievoorziening betreffende netten en
nettekeningen verloopt in de praktijk echter (nog) iets anders dan bij overige
onroerende zaken/registergoederen.

7.2.4.1 Afschrift uit openbare registers

Een afschrift van een akte van overdracht of notariële verklaring (van aanleg)
van een net is opvraagbaar uit de openbare registers. Aangezien de nettekening
als bijlage van de akte of verklaring wordt ingeschreven is een dergelijke teke-
ning in principe ook opvraagbaar. Afwijkend bij netten is dat een dergelijke
nettekening niet elektronisch kan worden verstrekt, althans niet automatisch
gegenereerd wordt uit de (digitale) openbare registers. Dit heeft een techni-
sche oorzaak48, maar om de benodigde informatie (toch) te kunnen leveren,
bestaat de mogelijkheid om een gescand exemplaar (op A4-formaat) van de te-
kening te ontvangen. Nadeel van dit gescande exemplaar van de nettekening is
dat niet ingezoomd kan worden op perceelsniveau. Op aanvraag kan wel weer
een tekening van een gedeelte van het net worden vervaardigd waarop getoond

47Verjaring zou wellicht ook een reden voor inschrijving kunnen zijn.
48Dit heeft met de bestandsgrootte van de tekening te maken; deze is te groot om via
Kadaster-on-line opgevraagd te worden.
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wordt welke actuele percelen doorsneden worden door het ingeschreven net49.
Volgens de Handleiding voor netbeheerders50 is vanuit het oogpunt van bevei-
liging en bedrijfsvertrouwelijkheid wenselijk dat de aan het Kadaster geleverde
informatie van netbeheerders vertrouwelijk wordt behandeld. Notarissen en
deurwaarders kunnen, in het belang van de rechtszekerheid, zonder meer een
afschrift van de nettekening opvragen. Voor andere partijen is de toegang tot
de (originele) nettekening beperkt. Onbeperkte toegang tot de nettekeningen
zou in het belang van de openbare orde en veiligheid niet wenselijk zijn en
dus is vanuit deze optiek de beperking van de raadpleegbaarheid op perceels-
niveau ingevoerd. In zekere zin is deze invalshoek dezelfde als die bij de Wion
is gekozen. Deze wet voorziet in een informatie-uitwisselingssysteem voor on-
dergrondse netten, dat ‘beperkt’ toegankelijk is namelijk alleen toegankelijk
voor partijen die betrokken zijn in de graafketen51. Hoewel de invalshoek van
openbare orde en veiligheid bij openbaarheid van nettekeningen op zich een
valide argument lijkt voor een beperkte toegang tot nettekeningen, staat dit
op gespannen voet met de (door de wetgever vastgestelde) openbaarheid van
de openbare registers die immers noodzakelijk is in het kader van de rechtsze-
kerheid met betrekking tot registergoederen. Beperking van de openbaarheid
van de openbare registers is dan alleen mogelijk wanneer wetgeving dit moge-
lijk maakt. De Kadasterwet zou op dit punt aangevuld of gewijzigd moeten
worden.

7.2.4.2 Kadastrale registratie en kadastrale kaart

De informatievoorziening vanuit de kadastrale registratie (thans: basisregistra-
tie kadaster) is, door toekenning van een (eigen) kadastrale aanduiding aan
een net, gelijk met de situatie zoals voor andere registergoederen geldt. Door
middel van genoemde kadastrale aanduiding kunnen uit de kadastrale registra-
tie diverse gegevens over het net en de eigenaar worden verkregen. Overigens
is aan te raden dat voor een net dat is aangelegd op basis van opstal- of BP-
rechten, genoemde rechten gehandhaafd blijven wanneer de aanlegger (de in het
verleden gedane aanleg van) het net middels een verklaring en netwerktekening
(‘opnieuw’) inschrijft. Middels de opstal- of BP-rechten werden doorgaans ge-
bruiksrechten of gedoogplichten geregeld ten aanzien van het aan te leggen net.
Indien deze gebruiksrechten of gedoogplichten gehandhaafd moeten blijven, is
het handhaven van de eerder gevestigde beperkte rechten bij inschrijving van
de aanleg conform de nieuwe regeling noodzakelijk. De nieuwe regeling ziet
immers alleen op de eigendom van het net en houdt niet tevens eventuele ge-

49Louwman en Van Dam, 2008.
50Dit betreft de handleiding voor netbeheerders inzake de kadastrale registratie van netwer-
ken, versie 4.0 van december 2009 (https://www.kadaster.nl).

51Aangezien particulieren ook een melding kunnen doen in verband met te verrichten graaf-
werkzaamheden, kunnen ‘betrokken partijen in de graafketen’ dus een groot aantal partijen
betreffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat gravers en leidingbeheerders na zich daar-
voor te hebben aangemeld, door middel van een inlogcode direct het systeem kunnen be-
vragen, terwijl particulieren door tussenkomst van een klantcontactcentrum hun informatie
ontvangen (en dus niet rechtstreeks het systeem kunnen benaderen).
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bruiksverplichtingen in (zie par. 6.4.1.352). Als de bevoegde aanlegger de eigen-
dom van het net overdraagt aan een ander, is het noodzakelijk om de opstal-
of BP-rechten op naam te zetten van de verkrijger zodat de verkrijger naast de
eigendom, tevens de gebruiksrechten kan uitoefenen53.

Netten worden niet getoond in de (actuele) kadastrale kaart. De ingeschre-
ven nettekening – met de kadastrale kaart als ondergrond – wordt bewaard in
de openbare registers en is ‘slechts’ een momentopname. Het net (of: de lig-
ging van het net) wordt als gegeven niet in het systeem LKI (Landmeetkundig
Kartografisch Informatiesysteem) opgenomen. Wanneer een uittreksel uit de
kadastrale kaart wordt opgevraagd, zijn daarop dus niet de eventueel ingeschre-
ven netten te zien. Wellicht dat bij vernieuwing van genoemd systeem in de
nabije toekomst de geometrie van netten wel opgenomen gaat worden54. Dit
zou, voor zover dit technisch realiseerbaar is en uit oogpunt van openbare orde
en veiligheid mogelijk is, de informatieverstrekking ten goede kunnen komen
want dan zal een uittreksel van de kadastrale kaart eveneens de ingeschreven
netten kunnen tonen. Visualisatie van ingeschreven netten is echter niet zo
eenvoudig, zoals blijkt uit het hierna volgende.

7.2.4.3 Eigendomsregistratie vorm van 3D registratie?

In de huidige kadastrale registratie is, zoals in par. 5.3.1 is beschreven, de regi-
stratie van onroerende registergoederen gebaseerd op het perceel, wat een twee
dimensionale (of: 2D) situatie weergeeft. In werkelijkheid bevat de eigendom
niet slechts een 2D situatie, maar mag de eigenaar van het perceel de volledige
kolom onder en boven het perceel gebruiken (conform artikel 5:20, eerste lid
en 5:21 BW). Er is sprake van zogenoemde 3D eigendom. Zolang één eige-
naar het perceel onder en boven de grond gebruikt, is een 2D registratie een
afdoende instrument om de ‘werkelijkheid’ in de registratie weer te geven. Las-
tiger wordt de situatie – en daarmee ook de registratie – als boven of onder één
perceel meerdere gebruikers/eigenaren van opstallen te vinden zijn55. Omdat
in de kadastrale registratie (voornamelijk) rechten en geen objecten (of volu-
mes) worden geregistreerd, is het verkrijgen van een beeld van de eigendoms- of
gebruikssituatie van een bepaalde plek in Nederland soms een lastige zaak. De
akten in de openbare registers moeten erop nageslagen worden om na te gaan
welke rechthebbende(n) aanspraak kan/kunnen maken op welk stuk ‘ruimte’
boven of onder het perceel56. Om in de registratie beter inzicht te krijgen in

52Uiteraard dient wel een opschoning van oude(re) rechten plaats te vinden als deze rechten
inmiddels niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie, bijv. omdat percelen
inmiddels zijn gesplitst of samengevoegd onder handhaving van het oude opstal- of BP-
recht.

53Zie ook Huijgen 2008, p. 756.
54Van Dam en Van Osch, 2007.
55Dit komt vaak voor bij ‘gestapelde bouw’. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is
het Centraal Station in Den Haag, waar naast een treinstation, ook een tram en busstation
én een bedrijvencomplex boven dan wel onder elkaar zijn gesitueerd.

56Uit de omschrijving in de akten van de gevestigde rechten valt af te leiden welke partij
bepaalde rechten heeft ten opzichte van een bepaald deel van de ruimte boven of onder het
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de verschillende eigendommen of gebruiksrechten van verschillende rechtheb-
benden, wordt ervoor gepleit om de huidige 2D registratie om te zetten naar
een 3D registratie57. Door het toekennen en gebruiken van een eigen kadas-
traal kenmerk voor netten is een wijziging teweeg gebracht ten aanzien van
2D registratie zoals in onze kadastrale registratie gebruikelijk was. Men kan
stellen dat hiermee een eerste aanzet is gegeven voor een 3D registratie van
registergoederen58.

‘Met een dergelijke registratie (= registratie net op basis van eigen
kadastrale aanduiding, BJ), waarbij een relatie wordt gelegd tussen
netwerkeigenaar, netwerk, grondperceel en de rechten op de grond-
percelen, heeft het kadaster in feite het perceel als eenheid verlaten
en gaat met het erkennen van perceelsgrensoverschrijdende (kadas-
trale) objecten de derde dimensie in.’

Naast de administratieve kant van het registreren van de 3D situatie wordt ook
veel aandacht besteed aan het visualiseren (het in beeld brengen) van de 3D
situatie van eigendommen59. Bij netten komen daar wellicht nog diverse com-
plexe(re) elementen bij kijken. Netten zijn vaak vele kilometers lang en dus
zullen bij 3D visualisatie vele percelen (3D) gekruist moeten worden. Daar-
naast liggen veel netten sterk gebundeld, dan wel kruisen vele netten onder de
grond met elkaar. Het 3D inzichtelijk maken van zulke gebundelde of kruisende
netten zal dan ook een complexe opgave zijn. Het zal waarschijnlijk dan ook
nog vele jaren duren voordat netten in de kadastrale registratie op 3D wijze
gevisualiseerd kunnen gaan worden. Overigens wordt door Ploeger gesteld dat
wellicht ook al met de vierde dimensie rekening gehouden moet worden, na-
melijk met de dimensie ‘tijd’. Het net kan in de loop van de tijd in lengte
veranderen of deels worden verlegd. Ploeger vraagt zich af of dit moet blij-
ken in de grondboekhouding, ook als er geen sprake is van een (eerste: BJ)
inschrijving in de registers.

‘Zo’n 4D kadaster impliceert een koppeling tussen de bestanden van
de leidingbeheerder, die zijn data up-to-date houdt voor zijn interne
beheer en de kadastrale registratie’.

perceel. Een uitzondering hierop is te vinden bij appartementsrechten omdat de apparte-
mentstekeningen, als bijlage bij de splitsingsakte, een visueel beeld (in 2D en soms in 3D)
van de werkelijke situatie geven.

57Voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van een 3D
registratie, verwijs ik naar Stoter, 2004.

58Ploeger e.a, 2005, p. 1188.
59In Stoter, 2004, passeren diverse datamodellen de revue waarbij de hybride variant (voor
het Nederlandse Kadaster) op dit moment de meest haalbare variant lijkt te zijn. In het
hybride model wordt zowel van 2D als 3D registratie gebruik gemaakt. Zie verder ook
het onderzoek van Penninga en Van Oosterom, 2006, dat in opdracht van het Kadaster
is uitgevoerd om te bezien hoe netwerken op een 3D wijze in de bestaande datamodellen
van het Kadaster kunnen worden opgenomen. Dit rapport is te vinden op de site: http:
//www.gdmc.nl/publications/reports/GISt42.pdf.
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Volgens Ploeger gaat een zodanige koppeling echter een stap te ver en blijven
de gegevens over de ligging van het net in de grondboekhouding een moment-
opname en wel van het moment dat de akte (van overdracht of inschrijving
hypotheek) werd ingeschreven60.

7.3 Rol Kadaster bij (centrale) registratie leidin-
gen?

Al vele jaren is er een ‘gezonde’ spanning tussen registratie van leidingen of net-
ten enerzijds en het Kadaster anderzijds. In het verleden zijn op verschillende
momenten onderwerpen als leidingenregistratie, een zogenaamd Leitungska-
taster61 of een leidingbeheerdersregistratie naar boven gekomen die gekoppeld
werden aan (de rol van) het Kadaster. Leidingen/netten en het Kadaster lijken
dan ook al jarenlang samen te gaan. Pas recentelijk is (de rol van) het Kadaster
in relatie tot leidingen of nettenregistratie direct of indirect wettelijk vastge-
legd. In een relatief kort tijdsbestek is wetgeving tot stand gekomen waardoor
de registratie van netten én de informatie-uitwisseling betreffende netten (als
nieuwe activiteit) bij het Kadaster zijn ondergebracht. Enerzijds is immers
door de Hoge Raad bevestigd dat netten goederenrechtelijk als onroerende za-
ken/registergoederen moeten worden beschouwd. Overdracht en bezwaring van
netten kunnen niet buiten de openbare registers om plaatsvinden en dus is re-
gistratie (van de eigendom) van netten door het Kadaster een noodzakelijk
gevolg. Anderzijds is in het kader van het ‘veilig graven’ een rol weggelegd
voor het Kadaster als intermediair in het informatie-uitwisselingsproces tussen
gravers en netbeheerders.

7.3.1 Historie (centrale) leidingenregistratie

In het begin van dit hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop
het Kadaster de eigendom van netten registreert. Hierna zal worden toegelicht
wat de rol van het Kadaster is (geweest) bij een eventuele centrale leidingen-
registratie. ‘Voorlopig sluitstuk’ van dit korte (historische) overzicht is de (in-
werkingtreding van de) Wion. Aan het einde van deze paragraaf zal ingegaan

60Ploeger, 2005, p. 14.
61De term Leitungskataster wordt gebruikt voor Zwitserse leidingenregistraties, bijv in de
stad Wenen of Bazel. ‘Ein Leitungskataster ist ein digitaler Datensatz für die technische
Infrastruktur eines Anlagenbetreibers. Der Datensatz muss neben der graphischen und
raumbezogenen Darstellung auch alle sonstigen Informationen als Attribute erhalten. Der
Leitungskataster soll ein für den Anlagenbetreiber einfach nutzbares Werkzeug zur schnel-
len und flexiblen Informationsermittlung sein. Leitungskataster gibt es für unterschiedliche
Leitungsbetreiber z.B. für Strom, Telekommunikation, Gas, Wasser, Kanal und Beleucht-
ung. Die Erstellung eines Leitungskataster folgt auf eine Bestandsvermessung, denn nur
in Verbindung mit den Inhalten einer guten Kartengrundlage ist die Nutzung der Da-
ten wirklich effizient möglich.’ Bron: http://www.avt.at/de/vermessungswesen/55349/
leitungskataster.html.
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worden op de onderlinge verschillen van deze ‘nettenregistraties’, maar ook op
de wellicht op termijn te verwachten samenloop van beide registraties.

7.3.1.1 Leitungskataster

Een van de eerste momenten waarop het Kadaster in verband werd gebracht
met een eventuele leidingenregistratie was tijdens een congres van de Neder-
landse Landmeetkundige Federatie (NLF) in 1937. Een landmeter van het
Kadaster gaf in een lezing aan dat in de loop der jaren ondergronds een wir-
war aan geleidingen is gekomen en dat overzichtskaarten van al die geleidingen
ontbraken. Hij concludeerde dat ‘een “Leitungskataster” een economische eisch
is van deze tijd (. . . )’62. De voordelen van een dergelijk Leitungskataster wa-
ren volgens hem dat zo gemakkelijk een overzicht in één verband kon worden
gegeven, er geen onnodig graafwerk verricht moest worden, nieuwe geleidingen
logischer kwamen te liggen etc. Een dergelijk Leitungskataster zou volgens deze
landmeter bij de gemeentelijke overheidsbedrijven ondergebracht kunnen wor-
den. In een latere beleidsnota over de doelstellingen van het Kadaster uit april
1946 van een toenmalige medewerker van het Kadaster (Van Riessen) wordt
over een zodanig Leitungskataster nog het volgende geschreven63:

‘Bekend is ook het verlangen van technische overheidsdiensten naar
een "Leitungskataster". Het vastleggen van waterleiding, gasbui-
zen, rioleering, kabels voor electriciteit, telefoon en distributieradio
brengt steeds meer eischen mede, dat de juiste ligging dezer lei-
dingen op kaarten op voldoende schaal wordt vastgesteld. (. . . ).
Zonder "Leitungskataster"geschiedt veel onnoodig graafwerk en is
het gevaar voor beschadiging door de verschillende openbare dien-
sten van elkanders leidingen zeer groot’.

Hoewel een dergelijk Leitungskataster in beginsel niet zag op de (mogelijke)
eigendomsregistratie van leidingen, was er kennelijk toch behoefte om een soort
van leidingenregistratie bij het Kadaster onder te brengen.

7.3.1.2 Rapport Staatscommissie

In 1965 verscheen het Rapport Staatscommissie betreffende het Kadaster. In
het rapport is door de Staatscommissie uiteengezet dat invoering van een lei-
dingenkadaster niet realiseerbaar is. Op zich onderschreef de commissie het
pleidooi voor een leidingenkadaster. Dit pleidooi was enerzijds gebaseerd op de
wenselijkheid van gelijksoortige administratie door het Rijk van bovengrondse
en ondergrondse objecten waarvan de laatste een zeer grote totale waarde ver-
tegenwoordigen en anderzijds op de schade die wordt geleden bij de uitvoering
van grondwerken tengevolge van onvoldoende kennis over de juiste ligging van
62Zie het verslag van de oproep een landmeter te Arnhem, Vermeulen, 2004, p. 480-481.
63Een integrale versie van deze beleidsnota is opgenomen in Van Riessen, 2004.
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kabels, leidingen buizen enz. Echter de commissie zag onvoldoende aanleiding
om een Rijksadministratie van leidingen bij het Kadaster onder te brengen. De
commissie onderbouwde dit standpunt door te stellen64:

‘De moeilijkheden ontstaan door gebrek aan kennis van de ligging
treden vooral op in de bebouwde kommen en in het bijzonder in
grote steden. Coördinatie van gegevens kan daar beter worden
toevertrouwd aan een gemeentelijke dienst dan aan een daarvoor
te stichten Rijksorgaan. Voor de leidingen buiten de bebouwde
kommen bestaat minder behoefte aan zulk een centrale administra-
tie terwijl opgemerkt zij dat voor zover de leidingen in rijkswegen
voorkomen deze op beheerskaarten van de wegen worden afgebeeld.
(. . . ) Bovendien zou de overwogen oplossing nooit volledige ga-
ranties bieden omdat de bijhoudingsdienst waarschijnlijk nooit de
talrijke mutaties werkelijk op korte termijn zou kunnen bijhouden’.

De Staatscommissie concludeerde dat aan een wijziging van de functie die het
Kadaster in 1965 vervulde geen behoefte bestond.

7.3.1.3 Werkgroep leidingenregistratie

In 1962 werd door de Nederlands Landmeetkundige Federatie (NLF) een stu-
diedag georganiseerd die resulteerde in het instellen van een Studiecommissie.
Deze Studiecommissie had als taak te onderzoeken wat de organisatorische en
juridische mogelijkheden van een centrale leidingenregistratie zouden zijn. Hoe-
wel het hiervoor genoemde rapport van de Staatscommissie ondubbelzinnig te
kennen gaf géén leidingenregistratie bij het Kadaster te willen onderbrengen,
kwamen de resultaten van de studiecommissie in 1970 gereed. In het mei-
nummer van het Geodetisch Tijdschrift van dat jaar zijn de resultaten van de
Studiecommissie gepubliceerd. De conclusie van het onderzoek was dat een
(centrale) leidingenregistratie zowel door de Studiecommissie zelf, als door on-
dervraagde waterschappen, aannemingsbedrijven en gemeenten zeer gewenst
zou zijn met een mogelijke rol voor het Kadaster. De (centrale) leidingenregi-
stratie bij het Kadaster zou in drie stappen ingevoerd moeten gaan worden:

1. registratie van leidingbeheerders;

2. centrale registratie van de belangrijke en gevaarlijke leidingen;

3. centrale registratie van alle leidingen in Nederland.

Voor de registratie van leidingbeheerders (1) zou een wet moeten komen met
daarin een sluitend informatiesysteem. Dit zou zijn te bereiken door een regi-
stratie van alle leidingbeheerders per oppervlakte eenheid bij te houden door
64Prinsen, 1965, p. 17.
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het Kadaster. Alle beheerders van leidingen zouden zich bij het Kadaster moe-
ten aanmelden en opgeven in welk(e) vak(ken) zij leidingen hebben. Het Ka-
daster zou dan de registratie moeten inrichten en bijhouden en tevens aan de
hand van deze registratie aanvragers moeten informeren welke beheerders in
een bepaald gebied leidingen beheren zodat zij zich bij hen kunnen vervoegen.
Van de aanvragers om informatie wordt een administratie bijgehouden. In de
daaropvolgende fase (2) zou een registratie van belangrijke en gevaarlijke leidin-
gen door het Kadaster tot stand gebracht kunnen worden. Het belang hiervan
lag voornamelijk op het vlak van de planning (bijvoorbeeld stadsuitbreiding
of aanleg van wegen). In de laatste fase (3) zou een centrale registratie van
alle leidingen kunnen plaatsvinden. Deze registratie zou voor de uitvoering
van werken van belang zijn zodat een grote mate van nauwkeurigheid vereist
zou zijn. In vervolg op de resultaten van de Studiecommissie werd een Werk-
groep leidingenregistratie opgericht. De opdracht van deze Werkgroep was om
de ideeën van de Studiecommissie nader uit te werken. De Werkgroep ging
aan de slag met de eerste door de Studiecommissie voorgestelde stap van de
registratie van leidingbeheerders daarbij rekening houdend met a) technische
en organisatorische aspecten (structuur nieuw onderdeel binnen het Kadaster,
verkrijgen van inlichtingen, informatieverstrekking e.d.), b) financiële en eco-
nomische aspecten (kosten inrichting, bijhouding en tarieven) en c) juridische
aspecten (nieuwe wet, meldingsplicht en aansprakelijkheid). Al deze aspecten
werden verwerkt in een rapport met als uitkomst dat de voorgestelde eerste
stap zonder al te grote inspanningen gerealiseerd kon worden. In de bijlage van
het rapport was op voorhand een wetsontwerp van de Wet op de leidingenregi-
stratie bijgevoegd.

7.3.1.4 Wetsvoorstel leidingbeheerdersregistratie

In 1984 werd, als uitvoering van de eerste door de Studiecommissie voorge-
stelde stap, het wetsvoorstel Wet leidingbeheerdersregistratie65 ingediend. Het
wetsvoorstel hield, kort gezegd, in dat twee verplichtingen aan leidingbeheer-
ders werden opgelegd. De eerste verplichting was dat de leidingbeheerders aan
het Kadaster, dan wel aan een gemeente die toestemming had om zelf een regi-
stratie bij te houden, opgave moest doen van de gebieden waarin zij leidingen
hadden liggen en van de adressen waar inlichtingen betreffende de ligging van
de leidingen te verkrijgen waren. De tweede verplichting was dat degene die als
leidingbeheerder geregistreerd stond desgevraagd aan belanghebbenden inlich-
tingen betreffende de ligging van de onder zijn beheer staande leidingen moest
verstrekken, welke inlichtingen zo nauwkeurig dienden te zijn als redelijkerwijs
verlangd kon worden. De belanghebbenden zouden de gewenste inlichtingen
via het Kadaster of de gemeente ontvangen. Het Kadaster zou de gegevens
in de registratie regelmatig op juistheid dienen te controleren door de gege-
vens ter verificatie aan de leidingbeheerders aan te bieden. Het wetsvoorstel
werd door de diverse Kamerfracties positief ontvangen omdat de fracties de

65Kamerstukken II 1983/84, 18 478, nr. 1-2.
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materie van kabels en leidingen maatschappelijk relevant vonden en tevens in-
zagen dat een regeling over de registratie gewenst zou zijn. De VVD-fractie liet
echter doorschemeren dat een wettelijke regeling over informatievoorziening en
informatie-uitwisseling niet zonder meer noodzakelijk was omdat particuliere
initiatieven (bijvoorbeeld de voorloper van KLIC in de provincie Limburg) even
goed of wellicht beter zouden kunnen functioneren. In het licht van de mid-
den jaren tachtig (van de vorige eeuw) ingezette privatisering en deregulering
zouden deze particuliere initiatieven juist meer gestimuleerd dienen te wor-
den zodat een wettelijke regeling achterwege kon blijven. In antwoord hierop
werd door de staatssecretaris van VROM en de minister van V&W gesteld
dat een wettelijke regeling noodzakelijk was omdat de particuliere initiatieven
geen zekerheid konden bieden dat alle leidingbeheerders aan een dergelijk ini-
tiatief zouden mee (blijven) werken. Deze initiatieven waren te zeer gericht
op vrijwilligheid en dit zou enkel opgeheven kunnen worden door een wette-
lijke regeling. De diverse fracties waren teleurgesteld over de wijze waarop de
regering de noodzaak voor een wettelijke regeling verdedigde en daarmee de
particuliere initiatieven en de resultaten van deze initiatieven terzijde schoof.
Ook werd vanuit de organisaties van leidingbeheerders forse kritiek geuit op het
wetsvoorstel omdat dit een onnodige doorkruising van de particuliere initiatie-
ven betekende. Leidingbeheerders zouden juist zelf de kwaliteit van goede en
deugdelijke registraties nastreven en bewaken vanwege het belang dat daarmee
voor hen is gemoeid. De regering had met het wetsvoorstel de leidingbeheer-
ders geen enkel vertrouwen gegeven dat een registratie van overheidswege een
betere garantie zou impliceren. De kritiek van de diverse fracties alsmede de
lobby vanuit de organisaties van leidingbeheerders en particuliere initiatieven
werkten effectief en deze partijen kregen uiteindelijk hun zin. Bij brief van 24
december 198666 werd door de ministers van VROM en V&W het onderhavige
wetsvoorstel ingetrokken67.

7.3.1.5 KLIC en Ravi activiteiten

Eind jaren tachtig werd als reactie op het intrekken van het wetsvoorstel lei-
dingbeheerdersregistratie het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)
operationeel. KLIC was geen activiteit tot regulering, maar wel een operati-
oneel particulier initiatief dat vooral werd aangewakkerd uit angst voor toe-
nemende bureaucratie in verband met de voorgenomen, maar uiteindelijk niet
ingevoerde, wettelijke registratie. De deelnemende partijen aan KLIC waren

66Kamerstukken II 1986/87, 18 478, nr. 7.
67‘In dat eindverslag wordt gewezen op de recente toename van het aantal op initiatief van
(organisaties van) leidingbeheerders tot stand gekomen of in oprichting zijnde informa-
tiecentra die zich eveneens ten doel stellen de informatievoorziening omtrent de ligging
van leidingen te verbeteren. Ook verschillende gemeenten ontplooien initiatieven ter zake.
Deze ontwikkelingen en de daaromtrent in het eindverslag gestelde vragen zijn voor ons
aanleiding geweest om ons nog eens op de noodzaak van het onderhavige wetsvoorstel te
bezinnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het, gelet op genoemde ontwikkelingen,
mogelijk moet zijn de doelstellingen van het wetsvoorstel ook zonder wettelijke regeling te
bereiken’.
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onder meer nutsbedrijven, (semi-) overheden en particuliere bedrijven met on-
dergrondse belangen. In 1997 bestonden 4 regionale KLIC’s. Voor wat betreft
het operationele gedeelte zijn deze 4 regionale KLIC’s in 2003 gefuseerd tot
één loket in Maarssen en in 2005 zijn deze KLIC’s formeel tot één landelijke
stichting omgevormd.

KLIC had tot doelstelling om schade aan kabels en leidingen te voorkomen
door middel van het uitwisselen van informatie over de ligging van kabels en
leidingen tussen gravers en leidingbeheerders. Daarnaast zette KLIC zich in
voor een goede werkwijze op het gebied van (veilig) graven, voor duidelijke
afspraken tussen betrokken partijen, adviezen aan de overheid en promotie van
schadebeperkend graven. Hoewel de particuliere initiatieven zich uitbreidden,
verzocht de minister van VROM in 1987 de Ravi68 advies uit te brengen op het
terrein van verbetering van de informatievoorziening over de ligging van leidin-
gen. De Ravi heeft diverse standaardisatie activiteiten ter hand genomen en in
samenwerking met de nutssector proberen voort te zetten. In de loop van de
jaren negentig zijn deze activiteiten verzand. In de periode 1990-1992 heeft de
Ravi nog tweemaal advies gegeven over de leidingenproblematiek. Deze advie-
zen behelsden onder meer het opstellen van een classificatie van uit te wisselen
leidinggegevens, het definiëren van een uitwisselingsformaat, onderzoek naar
kwaliteitsaspecten en onderzoek naar de wijze van presentatie van leidingge-
gevens. Aan de adviezen werd (wederom) geen verder vervolg gegeven omdat
enerzijds zowel in de politiek als de maatschappij de tendens bestond om zo min
mogelijk van boven af aan te sturen waardoor het publieke belang bij een goede
geo-informatie infrastructuur verdween. Anderzijds heeft de liberalisering van
de nutssector niet geleid tot standaardisatie of verbetering van leidingeninfor-
matie. De betreffende bedrijven waren zeer intern gericht (schaalvergroting)
waardoor de ambitie om extern informatie uit te wisselen niet erg groot was.

7.3.1.6 Wion

Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, hebben in 2003 diverse ontwikkelin-
gen zich voorgedaan waardoor de noodzaak van regulering over de kenbaarheid
van ondergrondse kabels en leidingen weer benadrukt werd69. De minister van
EZ liet in een brief van 19 december 2003 aan de Tweede Kamer70 weten dat
een aantal zwakke plekken bestond in de informatie-uitwisseling aangaande ka-
bels en leidingen en zegde toe dat in samenwerking met het Ministerie van
VROM een ‘grondroerdersregeling’ zou worden voorgesteld. In een zodanige

68Ravi staat voor ‘Raad voor VastgoedInformatie’. De Ravi is bij KB in 1984 ingesteld als
adviesorgaan voor de minister van VROM en samen met het NCGI in 2007 opgegaan in
de Stichting Geonovum.

69Medio 2003 kwam KLIC zelf ook in de aandacht te staan doordat een intern rapport van
Essent (Penders, 2003) naar buiten kwam waarin een nieuw systeem om KLIC meldingen
te verwerken, werd bekritiseerd. Eind 2003 verscheen nog een vernietigend rapport over
de kwaliteit van KLIC-meldingen, Koppen de Neve en Dijkstra, 2003. Beide rapporten
hebben bijgedragen aan het beeld dat de tot dan toe lopende particuliere initiatieven niet
de gewenste resultaten opleverden voor de graafpraktijk.

70Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr.1 e.v.
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regeling zou de verplichte informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en
leidingen bij graafwerkzaamheden geregeld dienen te worden. In een brief aan
de Tweede Kamer71 hebben de ministers van EZ en VROM hun standpunt
verwoord betreffende de verplichte informatie-uitwisseling tussen netwerkbe-
heerders en gravers. De (hoofd)doelstelling van deze regeling is het zoveel
mogelijk voorkomen van de kans op graafincidenten waardoor ook de (econo-
mische) schade door graafwerkzaamheden verminderd wordt. Met een wet-
telijke regeling zouden ook diverse andere publieke belangen worden gediend
waaronder het voorkomen van leveringsonderbrekingen van essentiële diensten
in de maatschappij (gas, elektriciteit, water en telecommunicatie); het waar-
borgen van de veiligheid voor omgeving en direct betrokkenen (zoals gravers
en hulpverleningsdiensten) en het bijdragen aan een beter milieu door het ver-
minderen van graafschade aan buisleidingen die gevaarlijke (milieuvervuilende)
stoffen vervoeren.

Per 1 juli 2008 is de Wion72 (gedeeltelijk) in werking getreden. De wet verplicht
gravers en leidingbeheerders enerzijds om aan de informatie-uitwisseling deel
te nemen en anderzijds dat gravers zorgvuldig moeten graven en dat opdracht-
gevers hiervoor de gelegenheid moeten bieden. Daarnaast biedt de wet meer
duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen partijen in
de graafketen. Op basis van de wet moeten gravers de graafactiviteiten ter
plaatse zorgvuldig uitvoeren. Dit betekent dat:

a) voor aanvang van de graafwerkzaamheden (minimaal drie en maximaal twin-
tig dagen voor aanvang) een melding is gedaan dat op de opgegeven locatie
gegraven zal gaan worden;

b) onderzoek is gedaan naar de ligging van de kabels en leidingen op de graaf-
locatie;

c) de verstrekte informatie over de ligging van de kabels en leidingen op de
graaflocatie aanwezig is.

Deze zorgplicht is niet alleen gericht tot gravers, maar ook tot opdrachtgevers
van de gravers. Uit de Wion volgt verder dat gravers verplicht zijn om een
eventuele afwijkende situatie te melden. Twee afwijkende situaties kunnen zich
voordoen. De ligging van de op de tekening aangegeven kabels of leidingen
wijkt af van de werkelijke situatie op de graaflocatie. De melding van de graver
met betrekking tot deze afwijkende ligging van de kabel of leiding moet ertoe
leiden dat de leidingbeheerder zijn gegevens aanpast en verbetert. De andere
afwijkende situatie is dat op de graaflocatie een kabel of leiding wordt aange-
troffen die niet op de (aangeleverde) tekening weergegeven staat. De graver
meldt deze afwijkende leiding (ook wel weesleiding genoemd) terug aan het
Kadaster en het Kadaster zendt deze informatie naar alle leidingbeheerders die

71Brief van 19 december 2003 inzake de herziening van hoofdstuk 5 van de Telecommunica-
tiewet (graafrechten), Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 2.

72Stb. 2008, 120.
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in het opgegeven graafgebied een kabel of leiding hebben liggen. In het geval de
weesleiding niet toebehoort aan een van de (bekende) leidingbeheerders, wordt
de informatie over de weesleiding gestuurd naar de gemeente waarin de weeslei-
ding is gevonden. Vanaf dat moment dient de gemeente de informatie over de
weesleiding te bewaren en eventueel aan te leveren bij een nieuwe graafmelding.

Leidingbeheerders hebben op grond van de wet de verplichting om tijdig vol-
ledige, nauwkeurige en betrouwbare informatie aan te leveren over de liggings-
gegevens van hun kabels en leidingen op de graaflocatie. De wettelijke bor-
ging van het informatie-uitwisselingsproces zal in twee fases ingevoerd worden.
In de eerste fase (de overgangsfase) moeten zowel gravers als leidingbeheer-
ders zich bekendmaken en melden bij één loket. Leidingbeheerders dienen
daarnaast ook aan te geven in welk gebied in Nederland zij kabels en lei-
dingen hebben liggen. Dit is de zogenaamde belangenregistratie. Vanaf 1
oktober 2008 melden gravers al hun graafactiviteiten bij dat loket en sturen
de leidingbeheerders de gevraagde informatie rechtstreeks aan de gravers. De
tweede, definitieve, fase zal naar verwachting in 2010 ingaan en dan zal een
elektronisch informatiesysteem gëıntroduceerd worden (‘KLIC online’) zodat
het informatie-uitwisselingsproces volledig elektronisch gaat plaatsvinden. Het
informatie-uitwisselingsproces wordt beheerd door het Kadaster. Het Kadaster
is ‘het loket’ waaraan partijen in de graafketen zich kenbaar moeten maken.

Het Kadaster heeft in het informatie-uitwisselingsproces de rol van interme-
diair gekregen en inmiddels is dit als taak ook vastgelegd in de Kadasterwet
(artikel 3). In de wetsgeschiedenis van de Wion is de keuze voor het Ka-
daster als intermediair nader toegelicht73. Door deze intermediair rol bij een
(semi-) overheidsorgaan te leggen, kunnen de diverse publieke belangen (veilig-
heid, milieu) worden geborgd. Tevens is hierdoor ook de verantwoordelijkheid
voor de werking van het informatie-uitwisselingssysteem bij de overheid ge-
legd, omdat de minister van VROM verantwoordelijk is voor het functioneren
van het Kadaster en dus ook voor het (goed) functioneren van het informatie-
uitwisselingssysteem. Het Kadaster vergaart door zijn intermediaire rol in het
informatie-uitwisselingssproces veel (proces)informatie over de uitgewisselde
gegevens tussen gravers en leidingbeheerders. Deze verkeersgegevens zullen
op een niet systematische wijze worden bewaard. De verkeersgegevens zullen
onder meer door Agentschap Telecom gebruikt kunnen (gaan) worden voor het
houden van toezicht op de naleving van de wet door partijen in de graafketen.

73‘Voor het slagen van het informatie-uitwisselingssysteem zijn uniformiteit, beslissingsbe-
voegdheid over uitvoeringskwesties en gebondenheid aan gemaakte beslissingen van groot
belang. Daarom is het noodzakelijk dat er een onafhankelijk orgaan is dat de bevoegdheid
heeft om bindende beslissingen te nemen over uitvoeringskwesties. Er is niet voor gekozen
het KLIC om te vormen tot een bestuursorgaan, aangezien er in de vorm van het Kadaster
immers al een overheidsorganisatie is die deskundig is op het terrein van het beheer van
geo-informatie. Daarom is ervoor gekozen om de rol van intermediair bij het Kadaster
neer te leggen. Het KLIC zal in het Kadaster opgaan. Deze keuze wordt ondersteund door
het belang van de borging van de in paragraaf 1 genoemde publieke belangen, de reikwijdte
van de verplichtingen en de mogelijkheid om als overheid op termijn de diverse informa-
tiestromen en registraties optimaal op elkaar af te kunnen stemmen’ (Kamerstukken II
2005/06, 30 475, nr. 3, p. 10).
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Eén informatiesoort van de verkeersgegevens wordt overigens niet bewaard door
het Kadaster. De liggingsgegevens van de netten, dat wil zeggen de kaarten
die door de leidingbeheerders worden geleverd per graafmelding, zullen niet
door het Kadaster worden bewaard omdat deze kaarten dan ook onder het
openbaarheidsregime van het Kadaster zouden vallen, dan wel onder de Wob.
Aangezien deelname aan het informatie-uitwisselingsproces in beginsel beperkt
is tot partijen in de graafketen, werd algemene openbaarheid van de in dit
proces verstrekte kaarten niet wenselijk geacht. Doordat de verstrekte kaarten
niet bewaard worden door het Kadaster, is inzage in deze kaarten door derden
buiten de graafketen ook niet direct mogelijk.

Proces informatie-uitwisseling

Wanneer een graver een graafactiviteit gaat verrichten, dient hij dit voornemen
(minimaal drie en maximaal twintig werkdagen) voor aanvang van de graaf-
activiteiten te melden bij het Kadaster door middel van het opgeven van een
graafpolygoon, zie figuur 7.3.

Figuur 7.3: Een van de verplichtingen van de graver is om vooraf door mid-
del van een graafpolygoon (= zwarte lijn) weer te geven op de kaart waar de
voorgenomen graafactiviteit zal gaan plaatsvinden. Beheerders die een net in
de opgegeven graafpolygoon beheren, zullen hun kaartmateriaal aan de graver
dienen te verstrekken (kaartje ontleend aan de site van het Kadaster)

Het Kadaster geeft deze melding door aan alle leidingbeheerders die op de
graaflocatie kabels of leidingen hebben liggen. Binnen een werkdag dienen de
leidingbeheerders de liggingsgegevens van hun kabels en leidingen terug te stu-
ren aan het Kadaster. Het Kadaster bundelt74 deze informatie en stuurt deze
74In de definitieve (elektronische) fase wordt de door de leidingbeheerders aangeleverde lig-
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vervolgens door aan de graver binnen twee werkdagen na ontvangst van de
melding van de graver. In de loop van 2010 zal dit proces elektronisch via
het systeem ‘KLIC online’ gaan plaatsvinden. Tot die tijd sturen de netbe-
heerders hun (deels) papieren kaarten nog rechtstreeks aan de gravers. Dit ter
voorkoming van onnodige vertraging in het proces. De kaarten kunnen immers
toch nog niet allemaal digitaal gebundeld worden. Daarnaast dienen de netbe-
heerders twee keer per jaar een overzicht te verschaffen van de aard en aantal
schades bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden aan het Kadaster zodat de
effectiviteit van de wet kan worden vastgesteld.

Wijziging Wion

Voordat de Wion goed en wel was aangenomen door het parlement stond alweer
een wetswijziging gepland. De Eerste Kamer wilde de wet pas aanvaarden na
de toezegging van de minister van EZ dat een wetswijziging zou volgen waarin
de verplichting tot het uitwisselen van informatie over huisaansluitingen zou
worden geschrapt75. De Wion voorziet namelijk in de verplichting om informa-
tie over huisaansluitingen uit te wisselen in een overgangstermijn van acht jaar.
De Eerste Kamer had zijn twijfels over de vraag of de verplichting om te zijner
tijd ook over huisaansluitingen gegevens uit te wisselen wel proportioneel is met
de problematiek van graafschades. Leidingbeheerders zouden een behoorlijke
investering moeten plegen om de gegevens over de huisaansluitingen te digita-
liseren en bij te houden. Deze financiële last zou niet in relatie staan met het
beoogde doel. Gesteld werd dat de hoogte van het totale (jaarlijkse) schadebe-
drag dat gemoeid zou zijn bij schades aan huisaansluitingen, niet in verhouding
staat met de (veel hogere) kosten voor digitalisering. In de toegezegde wetswij-
ziging76 worden huisaansluitingen van het algemene netbegrip uitgezonderd (zie
ook par. 3.2.3.4) waardoor beheerders ter zake geen gegevens hoeven uit te wis-
selen. Ook andere wettelijke verplichtingen betreffende informatie-uitwisseling
gelden niet voor zover het gaat om huisaansluitingen. Inmiddels is door middel
van een tweede nota van wijziging77 nog een andere wijziging voorgesteld op de
Wion. Artikel 12 Wion wordt aangepast om de lastendruk die voortvloeit uit
de Wion voor de agrarische sector te verlichten. Veelal kleine boerenbedrijven
dienen ook bij iedere reguliere landbewerking (bijvoorbeeld ploegen van het
land) conform de Wion een graafmelding te doen. Omdat dit relatief prijzig is
en veel extra handelingen vraagt van een agrariër is ervoor gekozen dat de agra-
rische sector een collectieve melding kan doen via de Dienst Regelingen (van
het Ministerie van LNV). Agrariërs staan immers al geregistreerd bij de Dienst

gingsinformatie door middel van een ‘digitaal nietje’ bij elkaar gebundeld en geprojecteerd
op een uniforme basiskaart (de Grootschalige Basiskaart of: GBKN). De graver ontvangt
deze ‘set’ aan liggingsinformatie en kan – indien gewenst – elke laag afzonderlijk bekij-
ken. De GBKN is een gedetailleerde topografische kaart van Nederland. Op deze kaart
staan onder andere gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, waterlopen, dijken en hoog-
spanningsmasten aangegeven. De basis voor de GBKN is het coördinatenstelsel van de
Rijksdriehoeksmeting.

75Handelingen I2007/08, 19, p. 835.
76Kamerstukken II 2007/08, 31 540, nr. 1 e.v.
77Kamerstukken II 2009/10, 31 540, nr. 11.
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Regelingen in verband met de uitvoering van onder andere de mestwetgeving.
Door deze registratie te ‘hergebruiken’ hoeven agrariërs zich niet allemaal nog
eens te laten registreren bij het Kadaster als ‘graver’. Wanneer de Dienst Rege-
lingen een collectieve melding doet bij het Kadaster dan kan van een veel groter
gebied – dan normaal gebruikelijk is – kaartmateriaal worden opgevraagd, wat
weer scheelt in de (af te rekenen) kosten. De Dienst Regelingen slaat de ge-
biedsinformatie vervolgens per agrariër op in een elektronische map die voor
elke geregistreerde agrariër al bestaat. De betreffende agrariër kan in zijn eigen
elektronische map zien of, waar en welke netten in zijn grond aanwezig zijn.
Voorwaarde voor het kunnen doen van zo’n collectieve melding is dat het hele
proces van informatie-uitwisseling elektronisch plaatsvindt. Verwachting is dat
medio 2010, als het digitale informatie-uitwisselingssysteem operationeel wordt,
dat voor circa 50.000 agrariërs een collectieve melding gedaan zal worden.

7.3.1.7 Resumerend

Terugkijkend op de hiervoor genoemde ontwikkelingen is in grote lijnen de
inhoud en strekking van de door de Studiecommissie (in 1970) voorgestelde
eerste fase, evenals het – in 1986 ingetrokken – Wetsvoorstel leidingbeheerders-
registratie uiteindelijk toch ingevoerd met de inwerkingtreding van de Wion.
Een (centrale) leidingbeheerdersregistratie is ingesteld (thans: de belangenregi-
stratie) en leidingbeheerders dienen de liggingsgegevens te verschaffen van hun
leidingen indien daarom wordt gevraagd. Daarnaast is ook uitvoering gegeven
aan de voorgestelde tweede fase (registratie van gevaarlijke leidingen). In 2007
is de Wet Milieubeheer78 gewijzigd. In de artikelen 12.12 e.v. zijn bepalingen
opgenomen betreffende de registratie van gegevens over externe veiligheid, in-
richtingen, transportroutes en buisleidingen. Genoemd register is openbaar en
wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Wellicht dat op termijn ook een wettelijke regeling voor een centrale leidingen-
registratie kan worden verwacht (de derde fase), maar hierna volgt daar meer
over.

7.3.2 Registratie eigendom in relatie tot de Wion

In de praktijk blijkt er regelmatig verwarring te bestaan over de rollen/activiteiten
die het Kadaster heeft/uitvoert als het gaat om informatie over of het registre-
ren van netten. Veelvuldig wordt aangenomen dat de registratie van de eigen-
dom van netten samenvalt met de registratie van de ligging van netten in het
kader van het veilig graven. Dit beeld is echter niet juist, zoals hierna verder
uitgewerkt.

78Stb. 2007, 102.
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7.3.2.1 Verschillen tussen registratie eigendom en Wion

Wellicht het meest voor de hand liggende verschil tussen de eigendomsregi-
stratie en de registratie in het kader van de Wion is het doel waarvoor beide
soorten registraties zijn ingesteld. De eigendomsregistratie van netten dient
de rechtszekerheid ten aanzien van onroerende zaken/registergoederen; de re-
gistratie van leidingen in het kader van de Wion dient primair het doel om
de veiligheid bij graafactiviteiten te vergroten, dan wel het verminderen van
graafincidenten of schade door of aan kabels en leidingen te beperken. Het ‘ob-
ject’ van beide registraties is ook anders. Gaat het bij de eigendomsregistratie
om de registratie van rechten op netten, bij de Wion gaat het om de registratie
van de ligging- of legginggegevens of wel de locatie van de betreffende netten.

Een ander verschil is het resultaat ; namelijk de nettekening die bij de eigen-
domsregistratie van netten wordt gebruikt, is niet zozeer bedoeld om de ligging
van het net weer te geven, maar vooral om het object (van overdracht) te in-
dividualiseren (artikel 3:84 BW). In het kader van de Wion is de tekening, of
de geografische weergave van het net een (wettelijk) vereiste. Netbeheerders
dienen de gegevens over de ligging van hun netten (in de Wion aangeduid als
‘gebiedsinformatie’) in de loop van 2010 digitaal en gestandaardiseerd79 weer
te geven zodat deze gecombineerd kan worden met de GBKN.

Daarnaast is de nettekening bij de eigendomsregistratie niet zodanig gedetail-
leerd dat men daarop de precieze ligging van het net kan afleiden. De lijn die
het net op de nettekening moet voorstellen ligt in een zogenaamde betrouw-
baarheidsstrook wat betekent dat het net wordt weergegeven in een strook
met een zodanige breedte dat duidelijk is in welke percelen het net ligt. In
de akte of notariële verklaring moet die breedte tekstueel worden verklaard80.
Het kaartmateriaal dat in het kader van de Wion wordt verstrekt, bevat wel
die mate van gedetailleerdheid zoals soort, functie, dikte, diepteligging of kleur
van de leiding, die nodig is om de ligging van de leiding op de graaflocatie te
kunnen lokaliseren. De gebruikte ondergrond is bij beide tekeningen ook een
andere. Bij de eigendomsregistratie wordt de kadastrale kaart als ondergrond
van de nettekening gebruikt, terwijl dit de GBKN is bij het kaartmateriaal
in het kader van de Wion. Overigens zijn de GBKN en kadastrale kaart wel
op elkaar afgestemd zodat de kadastrale kaart in de GBKN gëıntegreerd kan
worden. Echter de kaarten zijn qua inhoud verschillend.

Afgezien van doel en de inhoud van de registraties is als grootste verschil toch
wel te noemen dat de eigendomsregistratie van netten één centrale registratie
betreft. Immers de eigendomssituatie van netten kan – in het kader van de
rechtszekerheid – alleen uit de openbare registers en de kadastrale registratie

79Volgens de standaarden IMKL en BMKL, zoals genoemd in en als bijlage opgenomen bij de
(definitieve) Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten. In het Informatie Model
Kabels en Leidingen (IMKL) staat welke informatie over kabels en leidingen op welke wijze
wordt vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast is er een Berichten Model Kabels en Leidingen
(BMKL) waarin staat hoe diverse elektronische berichten dienen te zijn opgebouwd.

80Zie: Kadastrale registratie van netwerken, Handleiding voor netbeheerders, versie 4.0,
december 2009.
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worden afgeleid (die beheerd worden door één bestuursorgaan). De registratie
(van de ligging) van netten in het kader van de Wion betreft géén centrale
registratie van netten. Elke netbeheerder houdt zelf een registratie bij van de
netten die hij in beheer heeft en elke netbeheerder heeft zelf zijn verantwoor-
delijkheden ten aanzien van het bijhouden van die registratie. De registratie
in het kader van de Wion is dan ook decentraal geregeld. Ondanks dat in de
loop van 2010 de (digitale) ligginggegevens via het Kadaster aan gravers wordt
verstrekt, blijft de registratie van de (ligging van) netten zelf in handen van
de netbeheerders. Uit de Wion volgt ook dat de ligginggegevens van de netten
niet door het Kadaster (mogen) worden bewaard (artikel 20). Het is thans
(wettelijk gezien) niet mogelijk dat één centrale registratie van ligginggegevens
van netten in Nederland onder het Kadaster81 komt te berusten. Dientenge-
volge vallen de ligginggegevens in het kader van de Wion dus niet onder het
openbaarheidsregime van het Kadaster. In de Wion is opgenomen dat alleen
een beperkte kring van partijen (die direct of indirect onderdeel zijn van de
graafketen) toegang heeft tot die ligginggegevens en dat er diverse toelatingsei-
sen worden gesteld82 om aan het informatie-uitwisselingssysteem deel te mogen
nemen. Voor de eigendomsregistratie van netten is die beperking in beginsel83
niet gegeven omdat het onderdeel uitmaakt van de openbare registers en de
kadastrale registratie die in principe voor iedereen toegankelijk zijn.

7.3.2.2 Vervlechting van registraties op termijn mogelijk?

Hoewel de verschillen tussen de twee genoemde soorten van registraties duide-
lijk zijn, is het niet onmogelijk dat beide registraties op termijn in één registratie
en/of informatiesysteem vervlochten zullen (gaan) worden84. Technisch zullen
de nodige aanpassingen gedaan moeten worden en op politiek-bestuurlijk ni-
veau zal (aanvullende) wetgeving moeten volgen om een en ander te kunnen
realiseren. Een van de belangrijkste wijzigingen zal zijn dat de ligginggegevens
van netten die in het kader van de Wion door elke netbeheerder wordt ge-
daan en bijgehouden, in één (gemeenschappelijke) registratie zal moeten wor-
den ondergebracht. Vraag daarbij is of netbeheerders hiertoe zouden willen

81Om te kunnen bepalen welke netbeheerders informatie moeten verstrekken voor een be-
paalde graafactiviteit, houdt het Kadaster wel een registratie onder zich van beheerpolygo-
nen. Elke netbeheerder behoort aan het Kadaster door te geven in welk ‘belangengebied’
het (globaal) leidingen of netten in de Nederlandse bodem heeft liggen. Dit gebeurt door
middel van het opgeven van polygonen waarin het net, inclusief een bepaalde veiligheids-
marge wordt weergegeven. Het is – bijv. voor gemeenten – ook mogelijk om de hele omtrek
van een gemeente als beheerpolygoon op te geven. De beheerpolygonen zijn dan ook veel
minder nauwkeurig en geven dus geen gedetailleerde liggingsgegevens per net weer.

82Zie hiervoor het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Stb. 2008, 233) en
de (Tijdelijke) Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Stcrt. 2008, 122 en
127).

83Afgezien dus van de technische (on)mogelijkheid om volledige nettekeningen digitaal te
verstrekken.

84Van Loon en Israels (2008, p. 163) stellen dat het voorstelbaar is dat in de (verre) toekomst
het Kadaster, vanwege het openbaar belang, het initiatief zal nemen tot vastlegging van
alle netwerken in Nederland wanneer de kadastrale registratie wordt samengevoegd met de
registratie zoals voorheen gevoerd bij het KLIC.
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overgaan omdat de ligging van hun netten vaak als (vertrouwelijke) bedrijfs-
gegevens worden beschouwd en het (vooralsnog) niet wenselijk wordt geacht
dat de concurrent in een oogopslag zou kunnen zien hoeveel en waar de andere
(concurrerende) netbeheerder of neteigenaar zijn netten heeft liggen. De voor-
delen van een zodanig gemeenschappelijke liggingregistratie gecombineerd met
de eigendomsregistratie is dat in een oogopslag alle informatie over een net kan
worden verkregen (zowel eigendoms- als beheerdersinformatie en tevens de vrij
gedetailleerde ligginggegevens). Daarnaast zou – met gebruikmaking van de
ligginggegevens in het kader van de Wion – de eigendomsregistratie nagenoeg
in één keer volledig gevuld kunnen worden en dus eigenaren die thans nog aar-
zelen om tot registratie van de eigendom van hun netten over te gaan, in een
keer ‘over de streep te trekken’. Dit zou immers een lastenverlichting inhouden
omdat niet tweemaal ‘hetzelfde’ net hoeft te worden (gedigitaliseerd en) gere-
gistreerd te worden. Punt van aandacht hierbij is wel hoe met de openbaarheid
van de gegevens over netten moet of kan worden omgegaan. Een mogelijkheid
zou kunnen zijn dat de gecombineerde en gemeenschappelijke registratie voor in
ieder geval bestuursorganen en partijen uit de graafketen volledig openbaar zou
kunnen zijn. Wellicht is ook mogelijk dat de gedetailleerde (liggings-)informatie
van de leidingen voor anderen dan bestuursorganen en graafpartijen ‘gegene-
raliseerd’ wordt (bijvoorbeeld dat op de kaart alleen een (simpele) streep is te
zien zonder verder nadere gegevens te vermelden).

Op politiek niveau is de vraag allerminst van tafel geveegd of één centrale
leidingregistratie (in het kader van de Wion) op termijn mogelijk zou zijn.
Tijdens de mondelinge behandeling van de Wion in de Tweede Kamer85 heeft de
minister een zodanige centrale registratie niet uitgesloten en bij de behandeling
in de Eerste Kamer heeft de minister toegezegd dat bij de evaluatie van de
Wion (vijf jaar na inwerkingtreding ervan) tevens het punt van de centrale
leidingenregistratie zal worden meegenomen86:

‘Ik kom op de vragen van de heren Franken en Van den Berg over de
ondergrondse cartografie in zijn totaliteit of, zoals de heer Franken
het noemde, het centraal register bij de evaluatie. Het antwoord
op hun vraag is ja. Bij de evaluatie nemen wij dit punt mee. Op
het moment dat de evaluatie aan de orde is, hebben wij ook wat
meer zicht op een aantal andere punten, bijvoorbeeld rond de on-
dergrondse ordening waarmee het Ministerie van VROM bezig is.
Het punt van de ondergrondse cartografie nemen wij echter zeker
mee in de evaluatie.’

In de begroting van het Ministerie van EZ over 2009 is dit punt ‘nogmaals’
bevestigd87:

‘Bij de evaluatie van de Wet (= Wion) over vijf jaar wordt demo-
85Kamerstukken II 2006/07, 30 475, nr. 80, p. 4248.
86Kamerstukken I 2007/08, 30 475, nr. 19, p. 833.
87Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIII, nr. 2, p. 162.
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gelijkheid van centrale gegevensopslag bezien’

Wanneer overgegaan zou worden tot één centrale leidingregistratie in het kader
van de Wion, is de mogelijke samenvoeging van deze registratie met de eigen-
domsregistratie van netten in ieder geval een grote stap dichterbij gekomen.

7.4 Doorkijk naar de toekomst

Zoals hiervoor is weergegeven zal met betrekking tot de registratie van (de
eigendom van) leidingen in de nabije toekomst nog wel het een ander gaan
plaatsvinden. In par. 7.2.4.3 is aangegeven dat een 3D (of op nog langere ter-
mijn 4D) registratie van de eigendom van netten in de nabije toekomst mogelijk
zal gaan worden. Zowel op administratief als op technisch gebied zullen hier-
voor nog de nodige ‘drempels’ moeten worden genomen. Zo ook zal de centrale
registratie van liggingsgegevens in het kader van de Wion nog de nodige tech-
nische en politieke drempels tegenkomen, maar wanneer nut en noodzaak van
een dergelijke centrale registratie ook door de leidingsector zelf zal worden on-
dersteund, zal invoering van een centrale liggingsregistratie relatief snel kunnen
gebeuren. De vervlechting van deze centrale liggingsregistratie met de registra-
tie van de eigendom van netten (en wellicht ook de registratie van de gevaarlijke
buisleidingen zoals bijgehouden door het RIVM88) zal dan een volgende stap
kunnen zijn die – inclusief de nodige technische en politieke drempels – geno-
men kan worden op weg naar een ‘nog’ completere registratie ten behoeve van
de ondergrondse ordening.

Het stelsel van basisregistraties zou nog tot een verdere ontwikkeling kunnen
leiden. De overheid voert verschillende basisregistraties in ter verbetering van
de administratieve processen binnen de overheid89. Voorbeelden van basisregi-
straties zijn onder meer de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
(GBA) met gegevens over ingezetenen, het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel met gegevens van bedrijven en instellingen, de Basisregistraties
kadaster en topografie met alle percelen, de kadastrale kaart en topografische
kaarten etc.90. De kadastrale registratie is per 1 januari 2008 verheven tot
basisregistratie en conform artikel 48, tweede lid, sub a Kw zijn de kadastrale
aanduiding van onroerende zaken en van appartementsrechten zogenaamde au-
thentieke gegevens. Indien een bestuursorgaan bij de vervulling van zijn pu-
bliekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat als authentiek gegeven be-
88Zie onder meer de site van het Ministerie van VROM: http://www.vrom.nl/pagina.html?
id=20712 en van het RIVM: http://www.rivm.nl/milieuportaal/bibliotheek/databases/
rrgs.jsp.

89De reden voor invoering van het stelsel is dat de overheid beschikt over ca. 30.000 ver-
schillende systemen om gegevens vast te leggen. Bepaalde gegevens worden daardoor in
meerdere systemen geregistreerd én bijgehouden. Om dit proces te vereenvoudigen en de
dienstverlening te verbeteren is besloten het stelsel van basisregistraties in te voeren. Dit
stelsel zorgt ervoor dat elk (basis)gegeven één bron kent.

90Voor meer informatie over het stelsel van basisregistratie zie de site van de e-overheid:
http://www.e-overheid.nl/sites/stelselbasisregistraties/stelselbasisregistraties.html.
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schikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven (artikel 7k, eerste lid Kw).
Dit betekent in de huidige situatie dat de kadastrale aanduiding van een net
een authentiek gegeven is dat binnen de overheid verplicht gebruikt zal moeten
worden. Denkbaar is dat wanneer vervlechting plaatsvindt van de verschillende
hiervoor genoemde registraties dat die centrale registratie tot basisregistratie
zal worden verheven (‘basisregistratie leidingen’) waardoor met betrekking tot
bijvoorbeeld de inhoud, het beheer, de financiering en de kwaliteit van de re-
gistratie bepaalde wettelijke waarborgen gaan gelden.

Op Europees niveau zal in de (nabije) toekomst ook informatie over leidingen en
netten beschikbaar worden gemaakt. Dit zal niet zozeer gebeuren op basis van
één centrale registratie van leidingen, maar door oprichting van een infrastruc-
tuur (van internetportalen) voor ruimtelijke informatie. Richtlijn 2007/2/EG
van 14 maart 2007 (richtlijn ‘INSPIRE’) verplicht lidstaten ruimtelijke informa-
tie waarover zij beschikken te delen en ervoor te zorgen dat overheidsinstanties
(op nationaal en Europees niveau) toegang hebben tot deze informatie, deze
kunnen uitwisselen en voor openbare doeleinden kunnen gebruiken die met het
milieu verband houden. Ruimtelijke gegevens zijn onder meer: gegevens over
adressen, kadastrale percelen, gebouwen, de kwaliteit van lucht, water of bo-
dem, biodiversiteit, bodemgebruik, vervoersnetwerken, hoogte, geologie en ook
nutsdiensten, zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening
e.d. De lidstaten zullen bepaalde netwerkdiensten ter beschikking moeten stel-
len zodat gebruikers ruimtelijke gegevens kunnen zoeken, raadplegen en down-
loaden. Op EU-niveau zal een (internet) portaal worden opgericht die alle
diensten van de lidstaten toegankelijk maakt. De lidstaten mogen zelf ook via
hun eigen nationale toegangsportaal diensten verlenen om ruimtelijke gegevens
beschikbaar te stellen. Op termijn zullen lidstaten gegevens over nutsdiensten
(riool, energie, water) op Europees niveau moeten ontsluiten. Het resultaat
van de oprichting van deze Europese infrastructuur is dus ook dat gegevens
over nutsleidingen grensoverschrijdend kunnen worden geraadpleegd.

Kortom op termijn is zowel een verbetering of verandering van de registratie van
eigendom van netten te verwachten (3D-registratie), als ook de informatievoor-
ziening op Europees niveau aangaande nutsleidingen. Tevens is een onderzoek
naar één centrale registratie van liggingsgegevens in het kader van de Wion
toegezegd zodat in de (nabije) toekomst nog volop ontwikkelingen zullen of
kunnen plaatsvinden die zien op de (centrale) registratie (of ontsluiting) van
netten.

7.5 Samenvatting

De wijze waarop de eigendom van netten in de openbare registers wordt ge-
registreerd is door de kabelarresten veranderd. Voorheen werden (alleen) de
opstalrechten en BP-rechten geregistreerd waardoor indirect (de ligging van)
netten waren (was) te achterhalen in de openbare registers. Na de kabelar-
resten kon een net in eerste instantie worden geregistreerd door middel van
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het noemen van alle doorsneden percelen in de akte van overdracht. Door
introductie van de mogelijkheid tot inschrijving van een nettekening werd de
procedure voor inschrijving een stuk eenvoudiger. De netwerktekening speci-
ficeerde het net en door middel van verwijzingspercelen en het noemen van
de kadastrale aanduiding van deze verwijzingspercelen was het net traceerbaar
in de openbare registers. Nadat het Kadasterbesluit werd gewijzigd in de zin
dat aan netten een aparte kadastrale aanduiding kan worden toegekend is de
procedure van registratie van netten nog meer verbeterd en is het noemen van
de verwijzingspercelen ook niet meer noodzakelijk. Voor registratie van net-
ten is het perceel als eenheid (van registratie) verlaten en is door de nieuwe
methode van registratie een start gemaakt met een 3D registratie. Beslag leg-
gen op niet-geregistreerde netten is ook op een relatief eenvoudige manier te
bewerkstelligen. Door middel van het noemen van tenminste één doorsneden
perceel wordt aan een beslagen net ambtshalve een netwerkaanduiding toe-
gekend waardoor het alsnog kenbaar is (wordt) in de openbare registers. Het
leggen van beslag op een niet-geregistreerd net brengt wel de nodige risico’s met
zich. Immers wanneer blijkt dat het bedoelde net niet het genoemde perceel
doorkruist, zal het beslag niet kleven en zal het net ook niet als verhaalsobject
kunnen worden gebruikt.

In dit hoofdstuk is tevens ingegaan op de rol van het Kadaster – door de ja-
ren heen – bij een mogelijke centrale registratie van netten. Door invoering
van de Wion heeft het Kadaster een nieuwe rol gekregen ten behoeve van het
veilig graven. In het informatie-uitwisseling proces tussen gravers en leiding-
beheerders treedt het Kadaster op als intermediair. De verschillen tussen de
registratie van de eigendom van netten en de geproduceerde liggingsgegevens
in het kader van de Wion zijn thans nog redelijk groot, maar mogelijkerwijs
zullen of kunnen beide registraties op termijn naar elkaar toegroeien zodat één
centrale registratie van netten, dus inclusief de eigendomsgegevens en de gede-
tailleerde liggingsgegevens zal ontstaan. Een dergelijke centrale registratie van
netten zal een goed hulpmiddel zijn voor de ondergrondse ordening, wat in een
druk bebouwd Nederland geen overbodige luxe zal zijn.
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Hoofdstuk 8
Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen

8.1 Samenvatting

8.1.1 Nieuwe eigendomsregeling

Op 1 februari 2007 is de nieuwe eigendomsregeling betreffende netten in wer-
king getreden1. De nieuwe regeling is in het tweede lid van artikel 5:20 BW
opgenomen en houdt in:

In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande
uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van
vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informa-
tie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd,
toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechts-
opvolger.

Aanleiding voor deze nieuwe regeling zijn de kabelarresten uit 20032 waarin
de Hoge Raad oordeelde dat telecomnetten onroerende zaken zijn en dat de
eigendom van het net toekomt aan de aanlegger ervan. Ten aanzien van dit
laatste punt bleef – ook na de kabelarresten – nog enige onduidelijkheid bestaan
omdat het in de kabelarresten ging om een specifieke wettelijke uitzondering.
Een algemene regeling betreffende de eigendom van netten zou uitkomst moeten
bieden.

Vóór de kabelarresten was niet duidelijk of netten als roerende of als onroe-
rende zaken moesten worden beschouwd. In de literatuur werden verschillende
1Stb. 2007, 17.
2HR 6 juni 2003, BR 2003, nr. 188 en 189, m.n. A.A. van Velten.
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juridische aanknopingspunten genoemd om kabelnetten als roerende zaken te
beschouwen, maar er waren ook genoeg schrijvers die meenden dat netten juist
als onroerende zaken moesten worden aangemerkt. In de praktijk werden net-
ten als roerende zaken behandeld. Met betrekking tot de eigendom van netten
bestond eveneens onduidelijkheid, althans in de literatuur werd verwoord dat
het toepassen van de hoofdregel van de verticale natrekking (net is bestand-
deel van de grond) voor netten niet gewenst was. De eigendom van een net
werd zo immers opgedeeld tussen alle grondeigenaren waarin het net gelegen
was terwijl die grondeigenaren nagenoeg geen belang hadden bij de eigendom
van het gedeelte van het net in hun grond. Voorheen kon een neteigenaar op
drie manieren de eigendom van zijn net claimen. Ten eerste door middel van
het vestigen van een recht van opstal. Ten tweede op basis van de horizontale
natrekking. In de rechtspraak werd diverse keren geoordeeld dat de verticale
natrekking werd doorkruist door de horizontale natrekking en de eigendom van
een net toekwam aan de eigenaar van de installatie waaraan het net verbonden
was3. Ten derde op basis van een bijzondere wettelijke bepaling in de Tw (ar-
tikel 5.6 oud). De aanlegger van een openbaar telecomnet bleef eigenaar van
de leidingen die in de grond werden aangelegd.

8.1.2 Inhoud eigendomsregeling en aanverwante regelin-
gen

De nieuwe eigendomsregeling (de doorknipbepaling) koppelt de eigendom van
een net los van de grondeigendom. Belangrijke ‘begrippen’ in de eigendomsre-
geling zijn i) het ‘net’ en ii) de ‘bevoegde aanlegger’. De wetgever heeft geen
algemene wettelijke definitie gegeven van het begrip net. De omvang van een
net wordt bepaald door de wettelijke omschrijving in specifieke (sectorale) re-
gelgeving en bij het ontbreken van een dergelijke specifieke omschrijving, wordt
de omvang bepaald door de verkeersopvattingen. Het net wordt, met al zijn
bestanddelen (meter- en verdeelkasten, mantelbuizen etc.), als één feitelijke en
functionele eenheid aangemerkt. Voor toepassing van de nieuwe eigendomsre-
geling moet het net worden beschouwd als één zelfstandige onroerende zaak.
Dit wordt gëıllustreerd door (een van de eerste) uitspraken waarin getoetst
wordt aan artikel 5:20, tweede lid BW4. Overigens wijkt het begrip ‘net’ zoals
omschreven in de nieuwe eigendomsregeling af van het begrip ‘net’ zoals om-
schreven in artikel 1, sub e Wion. De omschrijving van het begrip ‘net’ in de
Wion wordt aangepast5 waardoor huisaansluitingen niet meer onder de werking
van de Wion vallen. Het verschil tussen de omschrijving van het begrip ‘net’
in de twee artikelen wekt verwarring.

Artikel 5.17 Tw regelt dat de nieuwe eigendomsregeling ook op lege mantel-
buizen (beschermings- en ondersteuningswerken) ziet. Mantelbuizen vormen

3HR 27 mei 1950, NJ 1951, 197; Hof Den Haag 24 april 1986, NJ 1988, 244; Hof Arnhem 16
juni 1987, NJ 1988, 1049; Hof Den Bosch 8 juli 1987, NJ 1988, 547.

4Rb Den Haag 15 april 2009, NJF 2009, 192.
5Kamerstukken II 2007/08, 31 540, nr.2 e.v.
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pas een feitelijke en functionele eenheid met het net wanneer de mantelbuizen
zijn gevuld. Dit kan mogelijk problemen geven wanneer de mantelbuis wordt
gevuld door een ander dan de eigenaar van de mantelbuis, bijvoorbeeld in het
geval van medegebruik (artikel 5.12 Tw) of verhuur van de mantelbuis.

Voor verkrijging van de eigendom van een net moet de aanleg bevoegd zijn
gedaan. Bevoegde aanleg kan voortvloeien uit het privaatrecht (opstalrecht,
overeenkomst) of uit het publiekrecht (Tw of Bwp). Als achteraf de bevoegd-
heid vervalt, bijvoorbeeld door vernietiging van de overeenkomst, dan zal in
beginsel de onbevoegde aanlegger het net moeten verwijderen, tenzij de rechter
conform artikel 3:53, tweede lid BW aan de vernietiging geheel of gedeeltelijk
haar werking ontzegt. Volgens de wetgever zal bij het achteraf vervallen van de
bevoegdheid tot aanleg de verticale natrekking niet gelden maar zal eerst beke-
ken worden of sprake is van horizontale natrekking. In uitzonderlijke gevallen
zal echter sprake zijn van verticale natrekking wanneer immers óók op basis van
de horizontale natrekking de eigendom van het net niet kan worden geconstru-
eerd. De grondeigenaar kan in die uitzonderlijke situaties een belang hebben
bij de eigendom van het (gedeelte van het) net in zijn grond als het bijvoorbeeld
in de weg ligt voor de bouw van een ondergrondse garage in zijn grond. Als
horizontale natrekking niet opgaat, kan de aanlegger mogelijk een beroep doen
op verjaring wanneer zou blijken dat de aanlegger niet tot aanleg bevoegd is
geweest. De aanlegger moet dan bewijzen dat hij voor een onafgebroken peri-
ode van tien, dan wel twintig jaar door verjaring het bezit heeft verkregen van
een opstalrecht met betrekking tot het (onbevoegd aangelegde deel van het)
net. Immers onder het oude recht was een net niet als een zelfstandige zaak te
beschouwen6 en was enkel door vestiging van een opstalrecht verzelfstandiging
van het (onroerende) net, ten opzichte van de grond, mogelijk.

Middels wijziging van artikel 3:17 BW is de aanleg van een net een inschrijfbaar
feit. Wanneer sprake is van daadwerkelijke aanvang van de aanleg is niet nader
omschreven in de parlementaire geschiedenis. Inschrijving van (de aanleg van)
een net kan ertoe leiden dat een deelnet als zelfstandige zaak wordt beschouwd
en dat op een zelfstandig deelnet een hypotheekrecht kan worden gevestigd. De
(eerste) inschrijving van de aanleg van een net is niet verplicht. Door de werking
van de artikelen 3:24-26 BW zal inschrijving (van de aanleg) van netten worden
gestimuleerd omdat deze ‘tegen’ de bevoegde aanlegger kunnen gaan werken in-
dien hij niet tijdig zijn net registreert (tenzij het een net betreft van vóór 1950,
artikel 78 Overgangswet NBW). Aangezien de eerste inschrijving van de aanleg
van een net niet ‘verplicht’ is gesteld, is een van de beginselen van het goe-
derenrecht verlaten. De openbare registers zullen geruime tijd incompleet zijn
en voor één soort (unieke) onroerende zaken niet de (rechts)zekerheid kunnen
bieden die voor andere onroerende zaken/registergoederen doorgaans wel geldt.
Een ‘verplichte’ eerste kadastrering van netten zou te prevaleren én mogelijk
relatief eenvoudig te realiseren zijn geweest door ‘hergebruik’ van de liggings-
gegevens die voor de Wion geproduceerd moeten worden (zie par. 3.2.5.1).

Introductie van de eigendomsregeling ging gepaard met wijziging van het over-

6Huijgen, 2008a.
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gangsrecht. In artikel 155 Overgangswet NBW is geregeld dat i) de nieuwe
eigendomsregeling ook van toepassing is op netten die voor inwerkingtreding
van de nieuwe eigendomsbepaling zijn aangelegd en ii) dat de werking van de
eigendomsregeling werd uitgesteld indien een partij een beter recht meende te
kunnen claimen en binnen twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe rege-
ling een eis heeft ingesteld tot vaststelling van de eigendom. Per 1 februari
2009 is artikel 155, tweede lid Overgangswet NBW uitgewerkt. Aangezien in
de praktijk het vrij lastig blijkt te zijn voor de beoogde eigenaar om bewijzen
aan te leveren waaruit genoegzaam blijkt dat hij of zijn rechtsvoorganger(s)
het net bevoegd heeft aangelegd is een tweede overgangsbepaling (artikel 155a
Overgangswet NBW) voorgesteld7 op basis waarvan degene die zich per 1 fe-
bruari 2007 als eigenaar gedroeg, de eigendom van een net op zijn naam kan
laten inschrijven in de openbare registers. Na publicatie van de inschrijving
van het net (in de Staatscourant en één landelijk dagblad) heeft een derde die
een beter recht meent te kunnen claimen één jaar de tijd om een dagvaarding
in te schrijven om zijn rechten veilig te stellen. Drie maanden ná publicatie van
de (eerste) inschrijving staat het de vermoedelijke eigenaar vrij het net over te
dragen of te bezwaren. De derde die meent een beter recht te kunnen claimen
heeft dan (enkel nog) recht op schadevergoeding.

8.1.3 Rechtsvergelijking

Netten zullen regelmatig de landsgrenzen overschrijden. In het vierde hoofd-
stuk zijn drie buitenlandse (Belgische, Duitse en Zwitserse) rechtsstelsels be-
schreven en vergeleken met het Nederlandse systeem waarbij de focus ligt op
de vraag wie eigenaar is van het net in de grond en of het net als roerende
of onroerende zaak wordt aangemerkt. Globaal gezien blijkt ten aanzien van
de eigendom dat de uitkomst in alle stelsels in grote lijnen steeds dezelfde is.
In beginsel is de verticale natrekking het algemene uitgangspunt, maar voor
netten die in andermans grond zijn aangelegd geldt een uitzonderingssituatie
en is (of: blijft) de aanlegger eigenaar van het net. In het Belgische recht zal
door afstand van natrekking of door het contractueel zo te bepalen (vestigen
persoonlijke of zakelijke rechten), een accessoir opstalrecht met betrekking tot
de eigendom van de leiding ontstaan. In het Belgische recht moet wel rekening
gehouden worden met het verschil tussen private en publieke grond, maar het
resultaat (de aanlegger is eigenaar van het net in andermans grond) is daardoor
niet anders. In het Zwitserse recht geldt het Durchleitungsrecht conform arti-
kel 676 ZGB. Op basis van dit artikel wordt een nutsleiding als een bijzondere
hulpzaak van een ‘Werk’ (= onderneming, centrale of installatie waarmee lei-
dingen verbonden zijn) beschouwd en de eigendom van de leiding valt toe aan
de eigenaar van de onderneming. In het Duitse recht is de rechtspraak ‘leidend’
en moeten leidingen die in andermans grond zijn aangelegd, gezien worden als
schijnbestanddelen. Dat wil zeggen als zaken die tot doel hebben om tijdelijk
in die grond van een ander te zullen liggen. De grond trekt de leiding in die

7Kamerstukken II 2008/09, 31 974, nr.2 e.v.
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situatie niet na. De leidingen in andermans grond worden gekwalificeerd als
een hulpzaak van de grond waarop de elektriciteitsinstallatie staat (artikel 97
BGB). De eigenaar van het perceel waarop genoemde installatie staat (= de
hoofdzaak), is in beginsel ook eigenaar van de leidingen.

Wanneer de verschillende rechtssystemen worden geabstraheerd van de dogma-
tiek dan kan geconcludeerd worden dat de algemene lijn in alle rechtsstelsels
is dat de eigendom van een leiding volgt uit de vraag of men bevoegd is in
andermans grond een net aan te leggen. In die zin sluit de Nederlandse eigen-
domsregeling aan bij de systematiek in de beschreven buitenlandse rechtsstelsels
en is het uiteindelijke resultaat van de diverse systemen (bevoegde aanlegger is
eigenaar) dus in beginsel hetzelfde. De wijze waarop dit resultaat wordt bereikt
is in elk rechtssysteem echter totaal anders.

Met betrekking tot de vraag of netten als roerende dan wel als onroerende zaken
worden aangemerkt, zijn de verschillen in de diverse rechtssystemen groot. In
België, Zwitserland en Nederland zijn netten onroerende zaken en in Duitsland
zijn het roerende zaken. Ook de wijze waarop de (on)roerende status wordt
vastgesteld is divers. In het Belgische en Nederlandse systeem is de duurzame
verbinding met de grond doorslaggevend, terwijl in het Zwitserse en Duitse
recht gekeken wordt naar de kwalificatie van het net als hulpzaak.

8.1.4 Eigendomsregeling in het goederenrecht

8.1.4.1 Rechtssystematisch

In het vijfde hoofdstuk is meer vanuit een rechtssystematische optiek gepro-
beerd de huidige eigendomsregeling te bezien, waarbij vier aspecten verder zijn
uitgewerkt. Als eerste is de vraag uitgewerkt of de goederenrechtelijke aan-
spraak op netten niet beter door een zakelijk recht van netwerk had kunnen
worden geregeld. Voorstander van introductie van een dergelijk nieuw zakelijk
recht is onder meer Struycken. In zijn optiek is de huidige eigendomsregeling
in strijd met het gesloten stelsel van het goederenrecht en had de eigendom van
netten geregeld moeten worden door middel van het creëren van een opstalrecht
van rechtswege. In de parlementaire geschiedenis heeft de wetgever diverse ar-
gumenten aangevoerd om aan te geven dat een zakelijk recht van netwerk niet
tot de juiste (of: betere) oplossing had kunnen leiden. Een apart zakelijk recht
zou i) het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtssysteem kunnen door-
kruisen; ii) de eigendomsverkrijging afhankelijk maken van een vergunning en
iii) in strijd zijn met de gedachte van de Hoge Raad dat een net een zelfstan-
dige onroerende zaak is. Uit de aangevoerde argumenten is in ieder geval af te
leiden dat de wetgever beoogd heeft om de eigendomsverkrijging ‘automatisch’
te laten volgen uit de bevoegde aanleg van het net. Dit zou niet bewerkstelligd
kunnen worden door introductie van een ‘normaal’ nieuw zakelijk recht van net-
werk. Zakelijke rechten ontstaan immers door vestiging of verjaring en kunnen
niet van rechtswege ontstaan zoals mogelijk is in het Belgische recht (ontstaan
van accessoir opstalrecht bij toestemming om op of in andermans grond te
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bouwen). Dientengevolge heeft de wetgever (waarschijnlijk) dus niet voor in-
troductie van een nieuw zakelijk recht willen kiezen omdat introductie van een
nieuw zakelijk (opstal)recht van rechtswege een te ingrijpende wetgevingsope-
ratie zou zijn geweest. Door invoering van de huidige eigendomsregeling heeft
de wetgever in zekere zin hetzelfde doel bereikt. Echter de huidige regeling is
mager en incompleet. Mogelijk zou door introductie van een nieuw zakelijk
recht meer aandacht besteed zijn aan het scala aan onderwerpen die voor een
zakelijk recht geregeld hadden moeten worden en dan met name de relatie tus-
sen neteigenaar en de eigenaar van de grond. Het resultaat zou dan mogelijk
een meer solide regeling zijn geweest zonder de diverse onderzekerheden die nu
op basis van de huidige regeling nog bestaan.

Als tweede aspect is behandeld de relatie tussen het net en het perceel waarin
het net is gelegen. In beginsel heeft de wetgever verwoord dat hij met de nieuwe
eigendomsregeling recht wil doen aan het feit dat een net als een zelfstandige
onroerende zaak moet worden beschouwd. Voor vaststelling van de onroerende
status van een net is de relatie met de grond (duurzame vereniging) niet losgela-
ten, maar voor de eigendomsvraag in beginsel wel en ook voor de administratie
van netten is (door middel van een eigen kadastrale netaanduiding) de relatie
met het perceel niet (meer) noodzakelijk. De relatie tussen net en perceel is
in een bepaalde situatie (nog) niet (volledig) losgelaten en dat is in de situatie
dat een net in eigen grond is aangelegd. Geconcludeerd kan worden dat bij
strikte toepassing van de wettekst de eigendomsregeling alleen ziet op netten
die in grond van anderen zijn aangelegd. Netten in eigen grond zullen dienten-
gevolge niet worden geregeerd door het tweede lid. Netten in eigen grond zijn
als zodanig bestanddeel van die grond. Hiertegen zou aangevoerd kunnen wor-
den dat dit niet spoort met de gedachte of de bedoeling van de wetgever met
de onderhavige nieuwe regeling (te weten: netten zijn zelfstandige onroerende
zaken). Bij totstandkoming van de nieuwe regeling is echter voorbij gegaan
aan het feit dat netten (zij het waarschijnlijk sporadisch) ook volledig in eigen
grond kunnen liggen omdat de discussie over de eigendom van netten vooral
ging over situaties dat netten in andermans grond waren aangelegd. Deze focus
(netten in andermans grond) is letterlijk opgenomen in de nieuwe eigendoms-
regeling, zonder daarbij de – wellicht uitzonderlijke – situatie in ogenschouw te
nemen dat netten ook volledig in eigen grond kunnen liggen. Indien en voor
zover netten in eigen grond ook als zelfstandige onroerende zaken moeten wor-
den beschouwd, dan zal de wetgever hierover helderheid moeten verschaffen,
bijvoorbeeld door aanpassing van artikel 3:4 in combinatie met artikel 5:20,
tweede lid BW, dan wel door aanpassing van artikel 5:20, tweede lid BW.

Als derde aspect is ingegaan op de kwestie of het bevoegdheidsvereiste opge-
nomen had moeten worden in de nieuwe eigendomsregeling. Afgezien van de
vraag of de nieuwe eigendomsregeling als een vorm van eigendomsverkrijging
kan worden aangemerkt, is dogmatisch een vreemde keuze gemaakt om in de
eigendomsregeling zélf een koppeling te leggen tussen de bevoegdheid en de
aanleg. Immers bij diverse vormen van originaire eigendomsverkrijging – waar
de nieuwe eigendomsregeling bepaalde trekken van heeft – staat de eigendoms-
verkrijging volledig los van de eventuele toestemming daartoe (denk hierbij aan
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de over de perceelsgrens gebouwde garage; hoewel toestemming voor deze ‘over-
bouw’ ontbreekt, is men toch eigenaar van de volledige garage). Gelet op de
onderzochte buitenlandse rechtsstelsels is het in beginsel echter niet vreemd dat
tussen aanleg en de bevoegdheid om een net aan te leggen een bepaalde relatie
bestaat. Vraag is alleen of die relatie in de eigendomsregeling zélf had moe-
ten worden opgenomen als wettelijk vereiste. Volgens Van Velten en Ploeger
zou het enkel aanleggen niet tot eigendomsverkrijging mogen leiden omdat dan
weer teruggegaan zou worden tot de ‘Germaanse Stichtingsleer’. Het zonder
toestemming aanleggen (of graven) in andermans grond is echter te kwalifice-
ren als een onrechtmatige daad conform artikel 6:162 BW. De grondeigenaar
heeft dientengevolge het recht om verwijdering te vorderen van een zonder toe-
stemming aangelegd net. Het ongebreideld aanleggen van netten in andermans
grond zonder voorafgaande toestemming zal waarschijnlijk niet snel plaatsvin-
den aangezien het risico dan groot is dat het net weer verwijderd moet worden
wat de nodige kosten met zich meebrengt, bovenop een eventuele schadever-
goeding voor aangebrachte schade aan het perceel. Daarnaast is tijdens de
parlementaire behandeling steeds aangevoerd dat de grondeigenaar geen recht
zou kunnen doen gelden ten aanzien van het net omdat hij zich vaak toch niet
bewust is van het feit dat een gedeelte van een net in zijn grond ligt. De grond-
eigenaar zou ook geen enkel belang hebben bij het gedeelte van het net in zijn
grond en van eventuele onteigening zou ook geen sprake zijn. Door het bevoegd-
heidsvereiste in de regeling zelf op te nemen is de positie van de grondeigenaar
‘groter’ gemaakt dan de positie die in de parlementaire geschiedenis aan deze
eigenaar is toegeschreven. Het bevoegdheidsvereiste lijkt in die zin dan ook
veel eerder thuis te horen in het burenrecht waar de relatie tussen eigenaren
onderling is geregeld. Tenslotte kan gesteld worden dat het bevoegdheidsver-
eiste een aantal problemen veroorzaakt in de praktijk. De leidingsector en het
notariaat ondervinden problemen bij het vaststellen van de bevoegde aanleg bij
overdracht of bezwaring. De voorgestelde overgangsrechtelijke bepaling (arti-
kel 155a Overgangswet NBW) zal uitkomst kunnen bieden omdat degene die
zich op 1 februari 2007 als eigenaar van een net heeft gedragen de mogelijkheid
krijgt om de eigendom van het net te laten registreren. Hierbij moet wel de
kanttekening geplaatst worden of de notaris (ook) een voldoende oordeel kan
vormen over de vraag of de aanlegger zich als ‘eigenaar heeft gedragen’. Het
bevoegdheidsvereiste is in zekere zin dan ook uitgehold omdat het alleen nog
zal gelden bij netten die na 1 februari 2007 zijn aangelegd. De vraag rijst der-
halve of het bevoegdheidsvereiste überhaupt nog gehandhaafd moet blijven in
de eigendomsregeling en niet beter ‘verplaatst’ kan worden naar titel 5.4.

Als laatste aspect heb ik nader ingezoomd op de vaste straalverbinding die
onderdeel kan uitmaken van een (voor de rest fysiek) net. Een vaste straalver-
binding is een vaste verbinding tussen twee punten (zend- en ontvangstanten-
nes) die door middel van radiogolven data over en weer zenden. Voor gebruik
van een vaste straalverbinding is nodig dat frequentieruimte wordt toegewe-
zen en deze toewijzing en de voorwaarden waaronder de straalverbinding mag
worden gebruikt, wordt vastgelegd in een door Agentschap Telecom af te ge-
ven vergunning. Een vaste straalverbinding bestaat uit drie elementen i) de
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zend- en ontvangstantennes; ii) de radiogolven; en iii) de frequentieruimte,
waarbij de laatste twee elementen vereenzelvigd kunnen worden. De zend- en
ontvangstantennes zijn goederenrechtelijk relevant omdat deze als zaak en als
bestanddeel van een fysiek netwerk kunnen worden aangemerkt. De antennes
zullen bovengronds zijn aangebracht op gebouwen of masten (opstelpunten) en
de antennes zullen volgens verkeersopvatting als bestanddeel van het (totale)
net beschouwd worden en dus op basis van de horizontale natrekking toebeho-
ren aan de eigenaar van het fysieke net.

De radiogolven en de frequentieruimte samen hebben enige goederenrechtelijk
relevantie (het gebruik is afdwingbaar jegens derden en het vertegenwoordigt
een bepaalde vermogenswaarde). De radiogolven en de frequentieruimte kun-
nen vergeleken worden met elektriciteit, maar hoewel de meningen hierover
verschillen, is nochtans de heersende leer dat elektriciteit geen zaak is en de ra-
diogolven en de frequentieruimte samen zijn dan ook geen zaak (noch bestand-
deel) in de zin van het goederenrecht. Gelet op de omschrijving van het begrip
‘vermogensrecht’ zouden genoemde elementen wel als een vermogensrecht ge-
kwalificeerd kunnen worden. Het ‘in eigendom hebben’ van een radiogolf en/of
de frequentieruimte is dus niet mogelijk omdat het geen zaken zijn. Het is rech-
tens dan ook niet mogelijk dat de radiogolf en de frequentieruimte (verticaal)
worden ‘nagetrokken’ door de grond en eventuele doorbreking van de verticale
natrekking conform het tweede lid van artikel 5:20 BW is ook niet aan de orde.
De nieuwe eigendomsregeling betreffende netten kan geen betrekking hebben
op radiogolven en de frequentieruimte, hoewel deze wel een onderdeel kunnen
zijn van een net dat voor de rest beheerst wordt door artikel 5:20, tweede lid
BW.

8.1.4.2 Praktische gevolgen

Netten zijn een nieuw type onroerende zaak en daardoor zijn andere bepa-
lingen in het goederenrecht van toepassing geworden. Met betrekking tot de
overdracht van netten zijn de leveringshandelingen van artikel 3:89 BW van
toepassing. Bij overdracht van een net zal vaak naast het net ook de basis
waarop de verkoper het net heeft aangelegd (zijn ‘bevoegd aanleggerschap’)
mee overgedragen worden (bijvoorbeeld het opstalrecht of een eventuele ver-
gunning). Voor netten gelden thans de bepalingen van de derdenbescherming
(artikelen 3:24 e.v.) en daarnaast is artikel 3:88 (in plaats van 3:86) BW van
toepassing zodat de positie van de derde-verkrijger door vaststelling van de
onroerende status van netten enigszins gewijzigd is. Mogelijkerwijs zal een
ongeldige overdracht in het verleden door verjaring kunnen worden geheeld,
indien de rechtsopvolger kan aantonen dat hij te goeder trouw was en dat aan
hem (zelfstandige) opstalrechten zijn overgedragen. Voor telecomnetten ligt dit
anders, aangezien deze netten – ook vóór de nieuwe eigendomsregeling – ver-
zelfstandigd waren ten opzichte van de grond waarin ze gelegen waren (artikel
5.6 Tw, oud). In par. 6.1.2 is weergegeven dat het mogelijk is om op netten be-
perkte rechten te vestigen. Het vestigen van een erfdienstbaarheid (waarbij het
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net als dienend erf moet worden beschouwd) is bijvoorbeeld mogelijk. Vraag
hierbij is wel of de neteigenaar – ten opzichte van de grondeigenaar – een exclu-
sieve gebruiksruimte boven en onder het net kan claimen, analoog aan artikel
5:21 BW. Dit zou wellicht tot ongewenste situaties kunnen leiden, althans wan-
neer beide eigenaren ‘dezelfde’ exclusieve ruimte claimen, is op voorhand niet
duidelijk welk eigendomsrecht voor gaat op het andere recht. Op basis van de
strikte uitleg van voornoemd artikel (gehanteerde begrippen hierin zijn: ‘grond’
en ‘oppervlakte’) zou gesteld kunnen worden dat het niet van toepassing is op
netten, maar als eventueel behoefte bestaat om een exclusieve ruimte boven
en onder het net toe te kennen aan de neteigenaar, dan zou dat apart in het
burenrecht geregeld moeten worden. Ook een erfpacht- en opstalrecht kunnen
gevestigd worden op een net. Wanneer op een net een erfpacht- of opstalrecht is
gevestigd kunnen op of aan het net werken (bijvoorbeeld een ander net) worden
aangebracht. Bij einde van het opstalrecht kan het aangebrachte net toevallen
aan de eigenaar van het in opstal gegeven net (tenzij in de akte anders overeen-
gekomen is). Netten zullen gelet op de omschrijving van artikel 5:106 BW niet
in appartementsrechten gesplitst kunnen worden. Echter wanneer dit als een
maatschappelijke noodzaak wordt gezien, kan aanpassing van dit artikel plaats-
vinden zoals ook bij grond (voor parkeerruimte) is gebeurd. Voor bijvoorbeeld
(te vullen) mantelbuizen (zie par. 3.2.3.6) zou splitsing in appartementsrech-
ten uitkomst kunnen bieden. Hoewel de wettelijke omschrijving dit dus niet
mogelijk maakt, zou theoretisch gezien best aan de vereisten voor splitsing van
netten in appartementsrechten voldaan kunnen worden (gemeenschappelijke
en privégedeelten zijn te onderscheiden, aparte kadastrale aanduiding bij net-
ten en nettekeningen worden al gebruikt). De vaststelling van de onroerende
status van netten heeft er ook toe geleid dat op een net geen pand-, maar
hypotheekrechten als zekerheid gevestigd dienen te worden. Dit kan gepaard
gaan met de benodigde bedingen (verhuur- of beheersbeding). Mogelijk is ook
dat een net tot mandelige zaak (artikel 5:60 BW) wordt bestemd waarbij het
net bijvoorbeeld meerdere grondeigenaren (percelen) dient. Gemeenschappe-
lijke eigendom van het net is dan noodzakelijk. Huur en verhuur van netten,
evenals lease of huurkoop, zullen onverminderd toegepast kunnen worden op
netten. De vaststelling van de onroerende status heeft voor deze rechtsfiguren
geen grote betekenis, behalve dan de mogelijke gevolgen van verhuur van man-
telbuizen (zie par. 6.1.4.2 en 3.2.3.6) en het feit dat het zware regime van de
Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken nu bij netten van toepassing is.

Wanneer een aanlegger zijn bevoegdheid tot aanleg niet kan bewijzen, is over-
dracht van de economische eigendom (nog) mogelijk. In de Elektriciteitswet
1998 en de Gaswet zijn definities te vinden van economische eigendom. Op-
name van de genoemde definities is niet om fiscale redenen gedaan, maar om het
beheer van elektriciteits- en gasnetten in versterkte mate onder onafhankelijk
bestuur en toezicht te brengen. De netbeheerder dient thans over de econo-
mische eigendom van een net te beschikken (zie par. 6.1.4.3). De economische
‘eigendomsoverdracht’ is geregeld in de Won. Deze wet heeft in beperkte mate
ook invloed op de juridische eigendom van elektriciteits- en gasnetten aange-
zien de juridische eigenaar het net niet buiten de kring van de overheid mag
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verkopen en hij vooraf toestemming daarvoor aan de minister moet vragen.

De aanleiding van de kabelarresten was een fiscaal geschil. Na de arresten werd
de zorg geuit dat door bevestiging van de onroerende status van netten aller-
lei fiscale regelingen van kracht zouden worden die voor die tijd niet golden.
Deze zorg is voor niets geweest. Zowel voor de overdrachtsbelasting (vrijstelling
conform artikel 15 onderdeel y Wbr), de onroerende zaakbelasting (vrijstelling
werktuigen conform artikel 220d, derde lid onderdeel j Gemeentewet) en mo-
gelijk de precariorechten heeft de onroerende status van netten géén invloed
gehad, behoudens de eventuele btw-heffing. Dit blijft evenwel vreemd gelet op
de aanleiding (geschil betreffende de overdrachtsbelasting) die tot vaststelling
van de onroerende status van netten heeft geleid. Op fiscaal gebied worden
netten min of meer nog steeds als roerende zaken beschouwd.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor leidingschade heeft de nieuwe
eigendomsregeling ook niet direct betekenis. Er is weliswaar een verschil tussen
bepaling van de omvang van een net bij eigendom en bij de aansprakelijkheid,
maar de wetgever heeft expliciet aangegeven verschillende regimes te zullen
accepteren. Dit betekent (behoudens wettelijke uitzondering) dat bij bepaling
van de omvang van het net in het kader van de eigendom dat de bevoegde
aanlegger eigenaar is van het net tot aan het aansluitpunt in het gebouw. Bij de
aansprakelijkheid is de omvang van het net beperkter en is de leidingbeheerder
aansprakelijk tot het punt waar de leiding het gebouw ingaat.

Met de nieuwe eigendomsregeling is alleen de eigendom van netten geregeld.
Netten dienen echter ook toegankelijk te zijn voor de neteigenaar/beheerder
om onderhoud te plegen of om netten te verplaatsen of te verwijderen. Alleen
in de Tw en de Bwp is een kader gegeven voor de aanleg, instandhouding
en opruiming van netten. Genoemde activiteiten moeten worden gedoogd op
basis van een gedoogplicht die door de Tw en de Bwp worden opgelegd. Buiten
genoemde wetten moeten neteigenaar en grondeigenaar zélf afspraken maken.
Gelet op de algemene eigendomsregeling van netten in het BW, zou het voor de
hand liggen om naast de eigendom ook een algemene privaatrechtelijke regeling
op te nemen in het BW als het gaat om aanleg, onderhoud en verwijdering van
netten. Een algemene regeling inzake (bepaalde) rechten en verplichtingen
tussen neteigenaar en grondeigenaar zou goed kunnen passen in het burenrecht
(titel 5.4 BW). Tevens zou het bevoegdheidsvereiste in deze titel opgenomen
kunnen worden.

8.1.5 Registratieproblematiek

De vaststelling van de onroerende status van netten heeft tot gevolg dat de
overdracht van een net moet worden geregistreerd in de openbare registers.
Voorheen waren netten kenbaar in de openbare registers wanneer netten door
middel van opstalrechten of BP-rechten in de grond van anderen waren aange-
legd. Registratie van genoemde rechten betekende dat het net indirect kenbaar
was in de openbare registers. Na de kabelarresten was het mogelijk om een net
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in te laten schrijven door middel van het noemen van alle doorsneden percelen
in de akte. Het noemen van al deze percelen had diverse nadelen (lastig bij her-
recherche, kans op fouten) en in samenspraak met de leidingsector, notariaat
en wetenschap is registratie door middel van een nettekening gëıntroduceerd.
In het begin werd het net door middel van verwijzingspercelen geregistreerd.
De verwijzingspercelen waren noodzakelijk om het net ‘administratief’ terug te
vinden. Na invoering van een aparte kadastrale aanduiding voor netten was
het gebruik van verwijzingspercelen niet meer nodig. Het huidige proces van
inschrijving van een net vangt aan met de aanvraag van een netwerkaandui-
ding. Bij dit verzoek dient een nettekening toegevoegd te worden. Wanneer
een digitale netwerktekening wordt vervaardigd, zal de nettekening in depot
worden genomen. Door middel van een notariële registerverklaring kan het net
vervolgens worden ingeschreven. In deze verklaring wordt de netwerkaandui-
ding genoemd, evenals het depotnummer waar onder de digitale nettekening
bij het Kadaster in bewaring is gegeven. Bij inschrijving van een net is de
‘bevoegde aanleg’ geen inschrijvingsvereiste. Indien de bewaarder aan de ver-
klaring hieromtrent twijfelt, kan hij partijen conform artikel 3:19, vierde lid BW
waarschuwen. Als een notaris niet overtuigd is van de bevoegde aanleg kan hij
conform artikel 37, eerste lid, sub c Kw een verklaring in laten schrijven in het
register van voorlopige aantekeningen zodat conform artikel 3:20 BW een kort
geding kan worden gestart. Het leggen van beslag op een net is mogelijk volgens
de reguliere procedure van beslaglegging. Ook op niet-ingeschreven netten kan
beslag gelegd worden. Door het noemen van tenminste één doorsneden perceel
kan ambtshalve een kadastrale netwerkaanduiding aan het net worden toege-
kend (artikel 60 Kadasterregeling). Beslag leggen op een niet-ingeschreven net
kan risicovol zijn. Immers wanneer het net niet voldoende is omschreven in het
beslagrekest, is de kans aanwezig dat het beslag uiteindelijk niet zal kleven. Het
ontvangen van informatie over ingeschreven netten kent één afwijkende proce-
dure en dat is dat de ingeschreven nettekeningen – in het kader van openbare
orde en veiligheid – niet als zodanig worden verstrekt aan derden, behoudens
aan notarissen en deurwaarders. Derden kunnen op perceelsniveau informa-
tie verkrijgen over de eigendom van een ingeschreven net. Deze beperkte(re)
toegankelijkheid van de nettekening is niet bij wet geregeld. De rol van het
Kadaster bij registratie van de eigendom van netten moge duidelijk zijn. Sinds
begin vorige eeuw is het Kadaster ook steeds genoemd in relatie tot het voe-
ren van één centrale leidingenregistratie (zie par. 7.3.1.1). Recentelijk heeft
het Kadaster een nieuwe rol gekregen in het kader van het ‘veilig graven’ zoals
neergelegd in de Wion. Het Kadaster vervult daarin de rol als intermediair
in het informatie-uitwisselingsproces. In beginsel bestaan diverse verschillen
tussen de registratie van de eigendom van netten en de registratie van liggings-
gegevens in het kader van de Wion (doel van beide registraties is anders en de
eigendomsregistratie is een centrale registratie, terwijl de liggingsgegevens in
het kader van de Wion worden bijgehouden door alle leidingbeheerders afzon-
derlijk). Op korte termijn zal onderzocht8 worden of één centrale registratie
voor liggingsgegevens in het kader van de Wion gerealiseerd kan gaan worden.

8Kamerstukken I 2007/08, nr. 19, p. 833.
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Op termijn is dan een vervlechting van de twee ‘registraties’ mogelijk, maar
daarvoor zullen in technische zin aanpassingen doorgevoerd moeten worden,
evenals aanvullende of nieuwe wetgeving worden gëıntroduceerd. Het voordeel
van het samengaan van de eigendomsregistratie en de (mogelijk centrale) regi-
stratie van liggingsgegevens is bijvoorbeeld dat de eigendomsregistratie in één
keer volledig gerealiseerd zou kunnen worden. Immers thans is de registratie
van de eigendom van een net in de openbare registers niet ‘verplicht’. De der-
denbeschermingsbepalingen zullen mogelijk bewerkstelligen dat neteigenaren
de eigendom van hun netten (‘vrijwillig’9) gaan registreren, maar waarschijn-
lijk zal de eigendomsregistratie van netten in de openbare registers nog een
lange tijd incompleet zijn. Vervlechting van de twee hiervoor genoemde regi-
straties zal dus mogelijkerwijs een belangrijke voorwaarde in ons goederenrecht
(kenbaarheid onroerende zaken in openbare registers) kunnen laten vervullen.

8.2 Conclusies

De nieuwe eigendomsregeling van artikel 5:20, tweede lid BW heeft centraal
gestaan in dit onderzoek. Getracht is om vanuit diverse invalshoeken een zo
compleet mogelijk overzicht te geven van de impact van de nieuwe regeling op de
huidige praktijk, maar zeker ook op het (systeem van het) goederenrecht. Drie
vragen stonden in dit onderzoek centraal te weten i) heeft de nieuwe regeling
de beoogde duidelijkheid of oplossingen gebracht ter zake van de eigendom
van netten; ii) sluit de nieuwe regeling aan bij het (bestaande) systeem van
het goederenrecht en heeft de regeling invloed op het goederenrecht; en iii) op
welke wijze heeft de onroerende status van netten de procedure met betrekking
tot inschrijving in de openbare registers gewijzigd?

8.2.1 Heeft de nieuwe eigendomsregeling de beoogde dui-
delijkheid of oplossingen gebracht ter zake van de
eigendom van netten?

Deze vraag moet in beginsel positief worden beantwoord. De nieuwe regeling
heeft ten opzichte van de voorheen heersende discussie (wel/geen toepassing
verticale natrekking) duidelijkheid gebracht over de eigendom van netten; net-
ten worden in beginsel niet verticaal nagetrokken door de grond, maar zijn ei-
gendom van de bevoegde aanlegger. Voorwaarde voor toepassing van de nieuwe
regeling is dat het betreffende net een volledig zelfstandige onroerende zaak
dient te zijn. Als deze voorwaarde niet wordt vervuld zal in de meeste gevallen
de eigendom bepaald worden door de horizontale natrekking. Het net zal dan
als (onzelfstandig) deelnet worden nagetrokken door het hoofdnet. Hoewel de

9Registratie van de eigendom van een net, zonder dat sprake is van overdracht of bezwaring
van het net. Bij overdracht of vestiging van een hypotheek moet immers inschrijving in de
openbare registers volgen, anders treedt het rechtsgevolg niet in. Voor het ‘enkel’ aanleggen
van het net is inschrijving wel mogelijk (3:17 BW), maar niet ‘verplicht’.
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wetgever dit niet meer mogelijk lijkt te achten, zal in sommige gevallen ook
nog sprake kunnen zijn van verticale natrekking. In het geval de horizontale
natrekking geen uitkomst biedt zal de hoofdregel van artikel 5:20, eerste lid
BW gelden, zeker als de grondeigenaar een redelijk belang heeft om over (het
gedeelte van) het net te beschikken zoals in het geval het net de gebruiksmo-
gelijkheden van de grond frustreert.

De eigendomsregeling heeft nieuwe begrippen gëıntroduceerd zoals ‘net’ en ‘be-
voegde aanlegger’. Zoals hiervoor weergegeven zal de eigendomsregeling pas
opgaan als sprake is van een zelfstandig net. Een definitie van het begrip net
is niet gegeven in de eigendomsregeling zodat definities in sectorale wetgeving
en wanneer deze ontbreekt de verkeersopvatting leidend zullen zijn. De om-
vang van een net, met al zijn bestanddelen10, zal dus afhankelijk zijn van de
opvattingen die in de betreffende specifieke sector gelden. Hier is in beginsel
geen bezwaar tegen omdat één vaste definitie van het begrip net de bestaande
ideeën in de diverse sectoren kan frustreren. Daarentegen is het minder fraai
dat in een en hetzelfde tijdsbestek de (privaatrechtelijke) omschrijving van het
begrip net in de Wion wordt overgenomen met de nodige toevoegingen (inclu-
sief: mantelbuizen, ondersteunings- en beschermingswerken) én uitzonderingen
(exclusief bovengrondse netten en huisaansluitingen).

De eigendomsregeling heeft echter niet volledig de gewenste duidelijkheid ge-
bracht door introductie van het begrip ‘bevoegde aanlegger’. Vandaar ook dat
ik deze paragraaf begin met de stelling dat de vraag in beginsel positief moet
worden beantwoord. Met betrekking tot dit element van de regeling moet ge-
concludeerd worden dat dit veel nieuwe discussies heeft opgeleverd. In de prak-
tijk zal niet vaak discussie bestaan over wie de aanlegger van een net zal zijn
(de feitelijke aanlegger die dit volledig voor eigen rekening en ten eigen nutte
aanlegt, dan wel de opdrachtgever voor wiens rekening en nut het net wordt
aangelegd), maar of de aanlegger ook als bevoegde aanlegger heeft te gelden,
kan tot problemen leiden, zeker als het net al enige tijd geleden is aangelegd.
Inmiddels heeft de wetgever dit ook ingezien en in nieuwe (overgangsrechte-
lijke) wetgeving voorzien (artikel 155a Overgangswet NBW), althans voorstel-
len daartoe gedaan, om tegemoet te komen aan de praktische bezwaren die
kleven aan het vaststellen van de bevoegde aanleg bij (voornamelijk) oudere
netten. De rechtspraktijk zal moeten uitwijzen of deze nieuwe overgangsrege-
ling ook praktisch uitvoerbaar is en of het ‘gedragen als eigenaar’ de oplossing
biedt voor het soms lastig aantoonbare bevoegdheidsvereiste. In die zin kan
geconcludeerd worden dat de eigendomsregeling pas de gewenste duidelijkheid
over de eigendom van netten zal bieden wanneer de voorgestelde nieuwe over-
gangsrechtelijke bepaling in werking is getreden en deze ‘toepasbaar’ blijkt in
de praktijk.

Wanneer de nieuwe eigendomsregeling afgezet wordt tegen de onderzochte bui-
10Aangetoond is dat in de praktijk (of: volgens verkeersopvatting) bepaalde onderdelen van
een net die niet onder het zaaksbegrip vallen, zoals vaste straalverbindingen, toch worden
beschouwd als ‘bestanddeel’ van een net en als zodanig ook behandeld worden. Immers
gangbaar is om een ‘vaste straalverbinding’ te kopen terwijl dit formeel juridisch dus niet
mogelijk is.
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tenlandse rechtsstelsels dan kan geconcludeerd worden dat een aparte eigen-
domsregeling voor netten een goed (en wenselijk) instrument is om duidelijk-
heid te scheppen. In het Zwitserse recht is sprake van een aparte regeling,
terwijl in het Belgische en Duitse recht een aparte regeling ontbreekt. In het
Belgische recht is sprake van veel gefragmenteerde sectorale regelgeving die
dikwijls onderling niet op elkaar aansluiten. Volgens Sagaert11 is op zich wel
duidelijk dat de ‘nutsleidingen toebehoren aan de energieverdeler die ze heeft
aangelegd, maar dat de grondslag aanleiding biedt tot onzekerheid’, zodat een
aparte regeling hierover in het Belgische BW wenselijk zou zijn. In het Duitse
recht is door de rechtspraak op een meer praktische wijze uitleg gegeven aan
een aantal basisprincipes van het Duitse zakenrecht. Volgens Mahne zijn deze
basisprincipes onnodig opgerekt terwijl een eenduidige ordening van de prin-
cipes ‘eigendom van de grond’ en ‘roerende zaken’ leidend moeten zijn in het
zakenrecht. Een aparte eigendomsregeling voor netten zou ook in het Duitse
recht wenselijk zijn, aldus Mahne12.

8.2.2 Sluit de nieuwe regeling aan bij het (bestaande) sys-
teem van het goederenrecht en heeft de regeling in-
vloed op het goederenrecht?

De huidige regeling in artikel 5:20, tweede lid BW is meer een hybride regeling.
Hoewel het eruit ziet als een apart zelfstandig eigendomsrecht dat in zekere
zin als een vorm van ‘originaire eigendomstoewijzing’ is te beschouwen, heeft
het toch ook iets weg van een zakelijk recht. Immers de aanlegger moet toe-
stemming hebben van de grondeigenaar om het net aan te mogen leggen (‘er
moet iets geregeld zijn’), anders treedt de eigendomsverkrijging niet in. Uit de
rechtsvergelijking met de diverse andere rechtsstelsels volgt overigens wel dat
het element ‘bevoegde aanleg’ op zich geen vreemd of ‘oneigenlijk’ element is
in de context van de eigendomsregeling. Aangegeven is echter dat het voor het
Nederlandse recht een vreemd gegeven is dat het bevoegdheidsvereiste in de
eigendomsregeling zélf is opgenomen. Het zou meer voor de hand liggen om dit
element naar het burenrecht te verplaatsen omdat de bevoegdheid tot aanleg
ziet op de rechtsverhouding tussen twee eigenaren en in die zin niet als vereiste
gekoppeld zou moeten zijn aan de eigendom zelf.

De wetgever heeft daarnaast met de eigendomsregeling een nieuw type zelfstan-
dige onroerende zaak gëıntroduceerd die volledig losgekoppeld is van de grond.
Begrijpelijk is in dit opzicht dan ook dat de wetgever niet gekozen heeft voor
introductie van een nieuw zakelijk recht van netwerk. Immers bij een dergelijk
nieuw zakelijk recht zou waarschijnlijk (of: logischerwijs) aansluiting gezocht
zijn bij het recht van opstal omdat deze rechtsfiguur (behoudens horizontale
natrekking) het enige alternatief is in ons recht om de verticale natrekking te
doorbreken. Bij het opstalrecht is de grondeigendom het ‘moederrecht’ waar-
van de grenzen bepalend zijn voor het opstalrecht. In die zin is het opstalrecht
11Sagaert, 2004, p. 1398.
12Mahne, 2009, p. 212.
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niet losgekoppeld van de grondeigendom, wat de wetgever dus wel voor ogen
heeft gehad bij de eigendom van netten. De wetgever heeft vervolgens dit uit-
gangspunt (net = zelfstandige onroerende zaak) niet verder volledig doordacht
en uitgewerkt. Als het uitgangspunt ‘nieuwe zelfstandige onroerende zaak’ écht
leidend zou zijn geweest dan zou het meer voor de hand hebben gelegen dat
ook een nieuwe regeling gëıntroduceerd zou zijn in boek 3 BW, te weten een
uitbreiding van artikel 3:4 BW. In een nieuw derde lid had geregeld kunnen
worden dat een net (. . . ) niet als een bestanddeel van de grond waarin, waarop
of waarboven het is aangelegd, kan worden beschouwd en daardoor dus niet
(automatisch) zou toekomen aan de grondeigenaar (gelet op artikel 3:3 en 5:20,
eerste lid BW). Met de uitbreiding van artikel 3:4 BW zou in ieder geval vast
hebben gestaan dat netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd niet als
een bestanddeel van die grond kunnen worden aangemerkt.

Ten aanzien van de vraag welke plaats de regeling in ons goederenrecht heeft
kan geconcludeerd worden dat de plaats van de regeling (enkel) in boek 5 BW,
niet direct recht doet aan het uitgangspunt dat de wetgever voor ogen heeft
gehad (net = zelfstandige onroerende zaak). In die zin heeft de focus van de
discussie (‘wie is eigenaar van een net in andermans grond’) de overhand gekre-
gen waardoor bepaalde elementen van de eigendomsregeling (bevoegde aanleg;
in de grond van anderen) ongewenste (of in ieder geval: niet bedoelde) effecten
hebben op de systematiek van het goederenrecht. In het systeem van ons goe-
derenrecht zou het logischer zijn geweest als naast aanpassing van artikel 5:20
BW óók artikel 3:4 BW aangepast zou zijn.

Daarnaast moet geconcludeerd worden dat de eigendomsregeling in de huidige
vorm niet compleet is. De regeling betreffende de eigendom van een net in
andermans grond zal pas functioneel zijn, als ook bepaalde, algemene, spelre-
gels zouden zijn gegeven over het gebruik van andermans grond in geval van
onderhoud of calamiteiten. Wanneer de eigendomsregeling betreffende netten
ook zijn praktische uitwerking ten volle wil krijgen, moeten derhalve ook nog
andere (algemene) aspecten (zoals toegang tot andermans grond, plegen van
onderhoud e.d.) worden geregeld. Geconcludeerd wordt dat diverse aanpassin-
gen in titel 5.4 BW dan ook zeer gewenst zijn.

8.2.3 Op welke wijze heeft de onroerende status van net-
ten de procedure met betrekking tot inschrijving in
de openbare registers gewijzigd13?

Voor registratie van netten is een nieuwe procedure ontwikkeld. Met behulp
van een nettekening kan de eigendom van een net op relatief eenvoudige wijze
worden geregistreerd. Door middel van een digitale nettekening en de moge-
lijkheid om tot op perceelsniveau in te zoomen, wordt op een praktische en
doelmatige wijze voldaan aan het bepaaldheidvereiste van artikel 3:84, tweede

13Hier wordt bedoeld de nieuwe eigendomsregeling inclusief het uitgangspunt dat een nieuw
type zelfstandige onroerende zaak is gëıntroduceerd.
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lid BW.

Daarnaast heeft de eigendomsregeling ertoe geleid dat netten een aparte ka-
dastrale aanduiding krijgen waardoor netten ook administratief gezien losge-
koppeld zijn van de grond (of: de eenheid perceel). Dit sluit aan bij het uit-
gangspunt van de wetgever dat netten een nieuw type zelfstandige onroerende
zaak zijn. Wat de wetgever vervolgens achterwege heeft gelaten – op basis
van ‘praktische’ overwegingen – is de eerste ‘kadastrering’ van dit nieuwe type
zelfstandige onroerende zaken. Weliswaar zullen de derdenbeschermingsbepa-
lingen – wanneer deze van toepassing zijn – én de nieuwe overgangsrechtelijke
bepaling (artikel 155a Overgangswet NBW) een stimulans zijn om tot eerste
inschrijving van netten over te gaan, maar dogmatisch zuiverder zou zijn ge-
weest om tot eerste inschrijving van netten te verplichten. In het belang van de
rechtszekerheid, maar ook gelet op één van de grondbeginselen van het goede-
renrecht, is wenselijk zo niet noodzakelijk dat dit nieuwe type onroerende zaak
kenbaar is uit de openbare registers.
Tenslotte is ten aanzien van de openbaarheid van nettekeningen een verschil
opgetreden ten opzichte van overige registergoederen. Ten behoeve van de
openbare orde en veiligheid is een beperking aangebracht ten aanzien van de
openbaarheid van nettekeningen. Uitgezonderd notarissen en deurwaarders, is
het niet mogelijk om een volledig ingeschreven nettekening in te zien of te ont-
vangen. Slechts op perceelsniveau kan inzicht verkregen worden over de positie
van het net ‘in het veld’.

Geconcludeerd wordt dat de eigendomsregeling en het feit dat een nieuw type
zelfstandige onroerende zaak is gëıntroduceerd diverse effecten heeft op de pro-
cedure van inschrijving in de openbare registers. Deze effecten zijn door middel
van praktische oplossingen én door wijziging van wetgeving ingepast in het be-
staande systeem waardoor inschrijving van netten een relatief eenvoudige pro-
ces is. Met betrekking tot de openbaarheid van nettekeningen zal de beperking
die daarin wordt toegepast een wettelijke basis moeten krijgen.

8.3 Aanbevelingen

Uit het voorgaande volgt dat de nieuwe eigendomsregeling niet compleet is
en op sommige onderdelen dogmatisch niet juist is. Hoewel in de diverse
(deel)conclusies als ook in de onderhavige samenvatting al diverse aanbevelin-
gen zijn verwoord, geef ik hieronder volledigheidshalve het volgende overzicht
van aanbevelingen:

1. neem zowel in artikel 5:20, tweede lid BW als in artikel 1, sub e Wion
dezelfde omschrijving op van het begrip ‘net’ en wijzig in ieder geval
laatstgenoemd artikel zodanig dat huisaansluitingen ‘wel’ weer onder de
omschrijving van artikel 1, sub e Wion vallen en sluit met betrekking tot
huisaansluitingen de toepasselijkheid van diverse artikelen van de Wion
uit die gaan over de verplichte informatie-uitwisseling;
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2. tref een voorziening voor lege mantelbuizen in de zin dat i) de omschrij-
ving in artikel 1.1 sub z Tw wordt gewijzigd; of ii) het mogelijk wordt
om een mantelbuis te splitsen in appartementsrechten; of iii) het woord
‘grond’ in artikel 5:20, tweede lid BW wordt vervangen door ‘onroerende
zaak’;

3. verplicht (alsnog) de eerste ‘kadastrering’ van de aanleg van een net door
de liggingsgegevens die in het kader van de Wion worden gegenereerd
te ‘hergebruiken’ zodat een eerste aanzet gegeven kan worden voor de
volledige registratie van netten in de openbare registers;

4. verklaar artikel 12, tweede lid van de Maatregel teboekstelling Schepen
1992 van overeenkomstige toepassing zodat duidelijk is wanneer sprake
is van de daadwerkelijke aanvang van de aanleg van een net. Geef tevens
daarbij aan of de voltooiing van de aanleg van het net ingeschreven moet
worden in de openbare registers;

5. verduidelijk of netten die volledig in eigen grond zijn aangelegd (ook) als
zelfstandige onroerende zaken moeten worden beschouwd, en zo ja, breng
dit dan tot uiting door i) aan artikel 3:4 BW een nieuw derde lid toe te
voegen waarin geregeld is dat een net niet als bestanddeel van de grond
(of: een onroerende zaak) waarin, waarop of waarboven het is aangelegd,
beschouwd kan worden, met tevens een aanpassing van artikel 5:20 tweede
lid BW (= het schrappen van de woorden ‘van anderen’ ); of door ii) de
woorden ‘van anderen’ te schrappen in artikel 5:20, tweede lid BW, met
tevens de toevoeging van een zin (of een nieuw artikellid) aan artikel 5:20,
tweede lid BW met de strekking dat wanneer een net in de grond is of
wordt aangelegd een apart of zelfstandig eigendomsrecht ten aanzien van
dat net ontstaat; of iii) tijdens de evaluatie van de nieuwe regeling te
bevestigen dat het ook de bedoeling (van de wetgever) is geweest om de
nieuwe eigendomsregeling – ondanks de formulering van het tweede lid
– van toepassing te laten zijn op netten die volledig in eigen grond zijn
aangelegd;

6. schrap het bevoegdheidsvereiste uit artikel 5:20, tweede lid BW en leg dit
vereiste vast in een nieuwe bepaling in titel 5.4 BW;

7. schrap in artikel 5:20, tweede lid BW de passage ‘dan wel diens rechtsop-
volger ’ aangezien deze passage niet relevant is voor de eigendomsregeling
zelf;

8. bepaal in titel 5.4 BW of en zo ja, wat de exclusieve ruimte van de
neteigenaar boven en onder zijn net is;

9. bepaal dat netten, of in het bijzonder, mantelbuizen gesplitst kunnen
worden in appartementsrechten (zie verder onder 2);

10. wijzig artikel 6:174, tweede lid BW in die zin dat in ieder geval de lei-
dingbeheerder dan wel de neteigenaar in beginsel ook aansprakelijk is/zijn
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voor het gedeelte van een net dat zich in de opstal bevindt tot aan het
aansluitpunt;

11. voeg aan titel 5.4 BW bepalingen toe waarin de wederzijdse rechten en
plichten tussen grondeigenaar en neteigenaar onderling nader geregeld
worden;

12. hevel artikel 3 Wion over naar titel 5.4 BW of pas artikel 5:37 BW aan
zodat de hinderbepaling tussen netbeheerders ook in het burenrecht wordt
geregeld;

13. laat de KNB richtlijnen opstellen over hoe (en met welke bewijzen/ hulp-
middelen/deskundigen) de notaris kan beoordelen dat sprake is van een
zelfstandige en functionele eenheid (of: bevoegde aanleg), wanneer de me-
dedelingen of bewijzen van de aanlegger hierover geen uitsluitsel (kunnen
of lijken te) geven;

14. bepaal bij wet of de openbaarheid van nettekeningen beperkt kan worden
in het kader van de openbare orde en veiligheid;

15. stimuleer één centrale registratie van liggingsgegevens in het kader van
de Wion en laat op termijn de registratie van eigendom van netten sa-
mengaan met de centrale registratie van liggingsgegevens.

De voorgestelde aanpassingen zullen het volgende effect hebben op de tekst van
de eigendomsregeling zoals vastgelegd in artikel 5:20, tweede lid.

De huidige tekst van artikel 5:20, tweede lid BW is:

In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande
uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van
vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informa-
tie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd
toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechts-
opvolger.

De tekst zou worden:

In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande
uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van
vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie,
dat in, op of boven een onroerende zaak is of wordt aangelegd toe
aan de aanlegger van dat net.

De voorgestelde aanvulling en aanpassing van titel 5.4 BW:

Ter zake van de rechten en verplichtingen tussen grond- en neteigenaar, alsmede
tussen twee neteigenaren is voorgesteld om diverse algemene bepalingen toe te
voegen aan titel 5.4. waardoor mogelijk sommige sector specifieke bepalingen
(in vooral de Tw en Bwp) kunnen vervallen. In bijlage B is een voorstel voor
zulke bepalingen, inclusief een toelichting, nader uitgeschreven.
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Hoofdstuk 9
Summary

New regulation on ownership

The new regulation on network ownership came into force on 1 February 20071.
This new regulation has been incorporated into the second paragraph of Article
20 of Book 5 of the Dutch Civil Code and reads as follows:

‘In derogation of paragraph 1 the ownership of a network consisting
of one or more cables or Pipelines destined for transporting solid,
fluid or gaseous substances, energy or information that is or will be
laid on or above land of other persons belongs to the persons who
rightfully laid such network or their assignee.’

The reason for introducing this new regulation was the fact that the Dutch
Supreme Court2 adjudicated in 2003 that telecom networks are immovable
property and that the ownership of such a network rests with the installer
thereof. Despite this ruling, some lack of clarity remained with regard to net-
work ownership, because the Supreme Court’s judgment concerned a specific
legal exception. A more general regulation on network ownership was therefore
required.

Before 2003, it was not clear whether networks should be considered movable
or immovable property. Opinion in the literature was divided on this point:
some authors mentioned various legal grounds for considering cable networks
as movable property, but there were also plenty of others who held the view
that networks were immovable property. In practice, networks were treated as
movable property. It was also not clear who was the rightful owner of a network,
that is to say, the literature stated it was not desirable to apply the main rule
of vertical accession to networks (a network is a component of the parcel of
1Stb. (Bulletin of Acts, orders and Decrees), 2007, 17.
2HR (Supreme Court) 6 June 2003, BR 2003, 188 and 189.
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land where it is situated). After all, network ownership would thus be divided
between all the owners of the parcels of land in which the network was laid,
whereas those land owners virtually had no interest in the ownership of the part
of the network in their land. Previously, network owners could claim ownership
of their networks in three ways. First of all, by establishing a right of superficies.
Secondly, on the basis of horizontal accession: in various instances, the Dutch
courts3 ruled that horizontal accession prevailed over vertical accession and
that the ownership of a network rested with the owner of the installation to
which the network was connected. Thirdly, ownership could be claimed on the
basis of a special legal provision in the Telecommunications Act (former Article
5.6): the installer of a public telecom network remained the owner of the cables
that were laid in the ground.

Substance of the regulation on ownership and related re-
gulations

The new regulation on ownership makes a clear distinction between network
ownership and land ownership. Important ‘concepts’ in the regulation on ow-
nership are i) ‘network’ and ii) ‘authorized installer’ (bevoegde aanlegger)4. The
legislature did not provide a general legal definition of the concept of network.
The scope of a network is determined by the legal description in sectoral legisla-
tion and, if such a specific description is lacking, according to common opinion.
A network, together with all its components, is deemed to be a single factual
and functional unit. For application of the new regulation on ownership, a net-
work should be considered a single independent immovable property5. It should
also be mentioned here that the definition of ‘network’ in the new regulation
on ownership differs from that in Article 1, paragraph e, of the Underground
Cables and Pipelines Information Exchange Act (Wion)6. The definition of
‘network’ in the latter will be adjusted so that domestic connections no longer
fall under the scope of this Act. The fact that the term ‘network’ is defined
differently in these two Acts leads to confusion. Article 5.17 of the Telecommu-
nications Act (Tw) regulates that the new regulation on ownership also applies
to empty cable pipes. Cable pipes constitute only a factual and functional unit
with the network if and when they are filled. This may present problems when
a cable pipe is filled by another entity than the owner of the cable pipe, for
example in the case of joint use (Article 5.12 Tw) or when the cable pipe is
leased.

To acquire ownership of a network, the network must have been rightfully laid
(authorized installation). The owner’s authority may be based on private law
(right of superficies, agreement) or on public law (Telecommunications Act or

3HR 27 May 1950, NJ 1951, 197; Hof (Higher Court) Den Haag, 24 April 1986, NJ 1988,
244; Hof Arnhem 16 June 1987, NJ 1988, 1049; Hof Den Bosch 8 July 1987, NJ 1988, 547.

4In the English translation of the regulation this term is more broadly translated as ‘persons
who rightfully laid such network’.

5Rb (Court) Den Haag 15 April 2009, NJF 2009, 192.
6Parliamentary Document, II 2007/08, 31 540, nr. 2 et seq.
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Public Works [Removal of Impediments in Private Law] Act). If, later on,
this authority lapses, for example when an agreement is declared null and
void, the unauthorized installer will in principle have to remove the network,
unless the court refuses to give effect to this annulment in whole or in part in
accordance with Article 3:53, par. 2, of the Civil Code. The legislature states
that, in case of lapse of the authority to install, vertical accession will not
apply, and that first will have to be determined whether horizontal accession
applies. In exceptional cases, however, vertical accession will apply if horizontal
accession does not provide a basis for constructing the ownership of the network.
In those exceptional situations, the land owner may have an interest in the
ownership of the network (or part thereof) in his parcel of land, for example,
if the network obstructs the construction of an underground garage. When
horizontal accession does not apply, the installer may invoke prescription if
it should become evident that he had no authority to install. The installer
must then prove that he acquired the right of superficies with regard to the
unrightfully laid network (or part thereof) for an uninterrupted period of ten
or twenty years by means of prescription. He may do so, as under former law
a network was not deemed to be an independent thing and a network could
be made independent from the parcel of land only by establishing a right of
superficies.

By amendment of Article 3:17 of the Civil Code, installation of a network has
now become a registerable fact. What constitutes the actual commencement
of installation has not been specified in parliamentary history. Registration
of a network (or the installation thereof) may lead to a situation in which a
subnetwork is considered an independent thing and that a mortgage may be
established on an independent subnetwork. First registration of the installation
of a network is not compulsory. Under articles 3:24-26 of the Civil Code,
registration of networks will be stimulated, because these may work against
the authorized installer if he does not register his network in a timely manner
(unless it involves a network laid before 1950, Article 78, New Civil Code
Transition Act). Since first registration of the installation of a network has not
been made compulsory, one of the basic principles of the law of property has
now been abandoned. Public registers will remain incomplete for quite some
time. Moreover, for one type of immovable property, they will not provide
the legal certainty that usually does apply to other immovable property or
property subject to registration. A compulsory first cadastral registration of
networks would have been preferable and might have been relatively easy to
achieve by ‘re-using’ the location data that need to be produced pursuant to
the Underground Cables and Pipelines Information Exchange Act (Wion), see
section 3.2.5.1.

The introduction of the new regulation on ownership also involved amendment
of transitional law. Article 155 of the New Civil Code Transition Act stipulated
that i) the new regulation on ownership also applied to networks laid before
the new regulation on ownership came into force, and ii) that the effect of the
regulation on ownership would be considered to have been deferred if a party
was of the opinion that it could have claimed a better right and had instituted
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an action demanding the establishment of ownership within two years of the
coming into force of the new regulation on ownership. Article 155, paragraph 2,
of the New Civil Code Transition Act ceased to have effect as from 1 February
2009. As it is practically rather difficult for an intended owner to submit evi-
dence which proves satisfactorily that he or his legal predecessor has rightfully
laid the network, a second transitional provision (Article 155a of the New Civil
Code Transition Act7) was proposed, on the basis of which those who had ac-
ted as owners since 1 February 2007 may register the ownership of the network
in their name in the public registers. After publication of the registration of
the network (in the Government Gazette and one national newspaper), a third
party that is of the opinion that it can claim a better right will then have one
year to register a summons to secure its rights. The presumptive owner will be
free to transfer or encumber the network as from three months after publication
of the registration. The third party that is of the opinion that it can claim a
better right will then only have a right to compensation.

Comparative law

Networks will often cross national borders. In Chapter 4, three foreign legal
systems (those of Belgium, Germany and Switzerland) are described and com-
pared with the Dutch system, focusing on the question of who is the owner
of the underground network and whether the network is considered a movable
or immovable property. Roughly speaking, the outcome with regard to owner-
ship is in all these systems largely the same. The general starting point is in
principle vertical accession, but an exception is made for networks laid on land
of other persons, in which case the installer is the owner of the network. In
Belgian law, an accessory right of superficies may be created with respect to
the ownership of a network through renunciation of accession or by provisions
laid down in a contract (establishment of personal or real rights). In Belgian
law, the difference between private and public land needs to be taken into ac-
count, but the result (the installer is owner of the network laid on land of other
persons) remains the same. In Swiss law, Durchleitungsrecht is applicable in
accordance with Article 676, ZGB. Pursuant to this article, a utility pipeline
is considered a special auxiliary material of a ‘Werk’ (= company, plant or in-
stallation to which the pipelines are connected) and ownership of the network
will rest with the owner of the company. In German law, court judgments
take precedence and pipelines laid on land of other persons should be regarded
as pseudo-components, i.e. as things destined to lie temporarily on the land
of other persons. The pipeline does not accede to the land in this situation.
The pipelines on land of other persons are qualified as auxiliary material of the
land on which the power plant is erected (Article 97, BGB). The owner of the
parcel of land on which said plant (= principal thing) is erected, is in principle
also the owner of the pipelines. If the different legal systems are abstracted
from the dogmas, it may be concluded that the general underlying principle

7Parliamentary Document, II 2008/09, 31 974, nr. 2 et seq.
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in all these legal systems is that ownership of a pipeline is determined by the
question of whether or not someone is authorized to lay a network on land of
others. In this sense the Dutch regulation on ownership does not produce any
new insights and the ultimate result of the various systems (authorized installer
is owner) is in principle the same. The way in which this result is achieved,
however, is totally different in each legal system.

With regard to the question of whether networks should be considered mova-
ble or immovable property, the legal systems differ considerably. In Belgium,
Switzerland and the Netherlands networks are immovable property, whereas in
Germany they are movable property. The legal systems also differ in terms of
the way in which this movable/immovable status is determined. In the Belgian
and Dutch systems the durable union with land is decisive, whereas in Swiss
and German law the qualification of the network as auxiliary material is the
determining factor.

Ownership and property law

The legal system perspective

In Chapter 5, the current regulation on ownership is viewed from the legal
system perspective, elaborating four aspects. The first aspect concerns the
question of whether the assertion of rights with respect to networks under
property law could not have been better regulated by a real right on networks.
Struycken (see par. 5.2.1.2) is one of the proponents of the introduction of such
a new real right. In his view, the current regulation on ownership is contrary
to the closed system of property law, and network ownership should have been
regulated by the statutory creation of a right of superficies. In parliamentary
history, the legislature provided various arguments to indicate that a real right
on networks could not have led to a correct (or better) solution. From these
arguments, it may be deduced that the legislature had intended to create a
situation in which the authorized installation of networks would ‘automatically’
provide for the acquisition of ownership. This could not be brought about by
the introduction of an ‘ordinary’ new real right on networks since real rights
are established by creation or prescription and not by operation of law as is
possible in Belgium (establishment of an accessory right of superficies when
permission is granted to build on land of other persons). Consequently, the
Dutch legislature did not want to opt for the introduction of a new real right,
because the introduction of a new real right (a right of superficies by operation
of law) would have involved a much too complicated legislative procedure. By
implementing the current regulation on ownership, the legislature managed
to achieve the same goal in a certain sense. However, the current regulation
is rather feeble and incomplete. The introduction of a new real right might
have led to more attention to the wide range of issues that would have had
to be settled first, particularly the relation between network owner and land
owner. The result might have been a more solid regulation without the many
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uncertainties that now still exist due to the current regulation.

The second aspect involves the relation between a network and the parcel of
land on which it is laid. Basically, the legislature introduced the new regulation
on ownership to do justice to the fact that a network should be considered
an independent immovable property. To establish the immovable status of
a network, the relation with land (durable union) needed to be maintained,
but, as far as the question of ownership is concerned, this relation may be
abandoned. The same goes for the administration of networks which is now
regulated by a separate cadastral network registration, making the relation with
the parcel of land superfluous. The relation between network and parcel was
not abandoned with regard to one particular situation, namely the situation in
which a network has been laid on an installer’s own land. The conclusion must
be that, if the Act is strictly applied, the regulation on ownership only pertains
to networks laid on land of other persons. Networks laid on the installer’s
own land will therefore not be governed by the second paragraph. Networks
on the installer’s own land are as such components of that land. It may be
argued that this is not in line with the purport and intention of the present new
regulation (i.e. networks are independent immovable property). However, when
drawing up the new regulation, the legislature ignored the fact that, in rare and
exceptional cases, networks could also entirely be situated on the installer’s own
land. The legislature ignored this fact because the debate on network ownership
mainly centred on situations in which networks lay on land of other persons.
This focus (networks on land of other persons) has literally been incorporated
into the new regulation on ownership, without taking into account the probably
rare and exceptional situation in which networks are entirely situated on the
installer’s own land. If and insofar as networks on the installer’s own land
should also be considered independent immovable things, the legislative will
have to provide clarity on this point, for example, by adjusting Article 3:4 in
conjunction with Article 5:20, paragraph 2, of the Civil Code, or by adjusting
only Article 5:20, paragraph 2, of the Civil Code.

The third aspect relates to the question of whether the authority requirement
should have been incorporated into the new regulation on ownership. Aside
from the question as to whether the new regulation on ownership may be con-
sidered a form of acquisition of ownership, the dogmatically strange choice was
made to establish a link between authority and installation in the regulation on
ownership itself. This is a strange choice, because in various forms of original
acquisition of ownership – whereof certain features can also be found in the
new regulation on ownership – acquisition of ownership is entirely unrelated
to permission therefor (for example, if you have built a garage over a parcel
boundary, permission for this encroachment may be lacking, but you are still
the owner of the entire garage). In view of the foreign legal systems studied,
it is not so extraordinary that there is a relation between the installation of a
network and the authority to install a network. The question is, however, whe-
ther it was really necessary to incorporate this relation as a legal requirement
into the regulation on ownership. According to Van Velten and Ploeger (see
par. 5.4.1.3), the mere fact of installing a network ought not to lead to acquisi-
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tion of ownership, because that would mean reverting back to the principles of
old Germanic law. Installing something on land of other persons without their
permission can, however, be qualified as an unlawful act in accordance with
Article 6:162 of the Civil Code. The land owner is therefore entitled to de-
mand the removal of a network laid without permission. Unbridled installation
of networks on land of other persons without prior permission is not very likely
to occur as the risk is high that the networks will have to be removed, which
of course will lead to considerable costs, not to mention compensation for any
damage caused to the parcel of land. In addition, in debates in Parliament, it
was often argued that land owners actually may not exercise any rights with
regard to networks because they often are not aware of the fact that part of a
network lies on their land. Land owners would not have any interests in the
part of the network on their land and expropriation was also not an issue. By
incorporating the authority requirement into the regulation itself, the position
of the land owner was in fact given more weight than it ever had been given in
parliamentary history. In this sense, the authority requirement would not be
out of place in the legislation on neighbourhood in which the relation between
owners is arranged mutually. Finally, it may be said that the authority requi-
rement causes a number of problems in practice. The cable and pipeline sector
and civil-law notaries experience problems in establishing rightful installation
where transfer is concerned. The proposed transitional provision (Article 155a
of the New Civil Code Transition Act) may offer a solution as it stipulates that
those who acted as network owners on 1 February 2007 may register the owner-
ship of the network in their name in the public registers. Of course, it remains
to be seen whether civil-law notaries will be able to satisfactorily establish that
an installer ‘has acted as owner’. The authority requirement has been eroded
in a certain sense, because it will now only apply to networks laid after 1 Fe-
bruary 2007. This begs the question whether the authority requirement should
be maintained in the regulation on ownership. Perhaps it should be ‘moved’ to
Title 5.4 of the Civil Code.

The last aspect has to do with the permanent radio link that may be part of a
network. All radio link users are allocated a particular frequency space. This
allocation and the conditions under which the radio link may be used, are laid
down in a licence issued by the Radiocommunications Agency Netherlands. A
permanent radio link consists of three elements i) transmitting and receiving
aerials, ii) radio waves, and iii) frequency space. Transmitting and receiving
aerials are relevant in property law because they can be classified as things as
well as components of a physical network. These aerials are installed above
ground on top of buildings and masts (installation sites) and, according to
common opinion, they will be considered components of the total network and
will therefore belong to the owner of the physical network on the basis of
horizontal accession.

Radio waves and frequency space have some relevance in property law (their use
is enforceable upon third parties and represents a certain asset value). Radio
waves and frequency space can be compared with electricity, and although
opinion is divided on this point, the prevailing view is that electricity is not
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a thing and, by analogy, radio waves and frequency space are also not things
(nor components) within the meaning of property law. In view of the definition
of the concept of property right, said elements might be qualified as property
rights. It is therefore not possible to ‘have the ownership of’ a radio wave
and/or frequency space, because they are not things. Legally, radio waves
and frequency space can therefore not accede (vertically) to the land, and
interruption of vertical accession in accordance with paragraph 2 of Article
5:20 of the Civil Code is also not at issue.

Practical consequences

Networks constitute a new type of immovable property and therefore other pro-
visions of property law have become applicable. The transfer actions referred
to in Article 3:89 of the Civil Code apply to the transfer of networks. Together
with the network, the basis on which the seller has installed the network will
usually also be transferred (e.g. a licence). The provisions concerning the pro-
tection of third parties (Article 3:24 et seq.) and Article 3:88 of the Civil Code
(instead of Article 3:86) currently apply to networks, so that, as a consequence
of the establishment of the immovable status of networks, the position of the
third-party acquirer has somewhat changed. Possibly, an invalid transfer in
the past may be remedied by prescription if the assignee can prove that he
acted in good faith and that the (independent) rights of superficies have been
transferred to him. For telecom networks, the situation is somewhat different
as these networks are and were independent from the land on which they were
laid (former Article 5.6 of the Telecommunications Act) - even before the intro-
duction of the new regulation on ownership. Section 6.1.2 states that restricted
rights may be established on networks. Easements may also be established, in
which case the network should be considered ‘servient tenement’. The question
remains whether the network owner can claim the exclusive use of the space
above and below the surface from the land owner in accordance with Article
5:21 of the Civil Code. This might lead to undesirable situations, for example,
when both owners claim the same exclusive space, it is not immediately clear
which ownership right prevails. On the basis of the strict interpretation of the
aforementioned article (in which the concepts ‘land’ and ‘surface’ are used), it
may be argued that it does not apply to networks, and that, if the network ow-
ner wishes to have the exclusive use of the space above and below the network,
this should be regulated in the legislation on neighbourhood. A ground lease
and right of superficies may also be established on the network. When a ground
lease or right of superficies has been established on the network, structures may
be fitted on or to the network (e.g. another network). Upon cessation of the
right of superficies, the attached network may come to belong to the owner of
the network let on a building lease, unless otherwise agreed by notarial deed.
In view of the description in Article 5:106 of the Civil Code, networks cannot
be divided into apartment rights. However, when this is considered a social
necessity, this article may be adjusted as was done with regard to land (for
parking space). Division into apartment rights might, for example, be a so-
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lution for cable pipes (to be filled). As a result of the establishment of the
immovable status of networks, mortgage rights (and not pledge rights) must be
established as security. This may involve the necessary stipulations, such as the
prohibition of renting the encumbered property (verhuurbeding) and the right
that the creditor shall be entitled to take over the management of the property
if the grantor seriously fails in the performance of his obligations owed to him
(beheersbeding). It may also happen that a network is deemed to be a pro-
perty held in common ownership (Article 5:60 Civil Code), for example, when
the network serves several land owners. Common ownership of the network is
then required. Tenancies, as well as rent-to-own arrangements, may continue
to be fully applicable to networks. Establishment of the immovable status is
of no great importance for these legal concepts, except where the possible con-
sequences of the renting out of cable pipes is concerned and that the fact that
strict regime of the Interim Rent-to-Own (Immovable Property) Act is now
applicable to networks.

If an installer cannot prove that he has the authority to install, transfer of the
beneficial ownership is still possible. The Electricity Act 1998 and the Gas Act
contain definitions of beneficial ownership. These definitions were not included
in these Acts for tax-related reasons, but to bring the management of electricity
and gas networks to a larger degree under independent administration and
supervision. Network managers now need to have the beneficial ownership of
the network. Transfer of beneficial ownership is regulated by the Independent
Network Management Act (Won). This Act also has a limited effect on the
legal ownership of electricity and gas networks as the legal owner may not sell
the network outside the government domain and requires the Minister’s prior
permission therefor.

The Dutch Supreme Court’s rulings on telecom networks in 2003 (see section
8.1.1) had to do with a fiscal dispute. After these rulings, there was some
concern that, as a result of the confirmation of the immovable status of net-
works, all kinds of tax regulations would come into force which previously were
not applicable. This concern was unnecessary. The immovable status of net-
works had one minor effect (possible levy of VAT) but no effect on transfer tax
(exemption pursuant to Article 15, part y, of the Legal Transactions [Taxation]
Act), property tax (exemption of tools pursuant to Article 220d, par. 3, part
j, of the Municipalities Act) and municipal tax on encroachments on or above
public land (exemption in the Municipalities Act). This is remarkable given
the event (dispute over transfer tax) that led to the establishment of the im-
movable status of networks. In the tax domain, networks are still more or less
considered as movable property.

With regard to liability for pipeline damage, the new regulation on ownership
is also not of direct importance. Different methods are used to determine the
scope of a network for ownership and for liability, but the legislature expli-
citly stated that it will accept different regimes. This means (barring legal
exceptions) that, in determining the scope of the network within the context of
ownership, the authorized installer is owner of the network up to the connec-
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tion point in the building. In the context of liability, the scope of the network
is more limited and the pipeline manager is responsible for the pipeline up to
the point where the pipeline enters the building.

The new regulation on ownership only regulates network ownership. However,
networks should also be accessible to the network owner/manager for main-
tenance and removal. Only the Telecommunications Act and the Public Works
(Removal of Impediments in Private Law) Act provide a framework for the
installation, maintenance and removal of networks. Said activities need to be
tolerated on the basis of a tolerance obligation imposed by these two Acts. Out-
side the scope of these Acts, the network owner and land owner need to make
arrangements between themselves. In view of the general regulation on network
ownership in the Civil Code, incorporating a general private-law regulation on
the installation, maintenance and removal of networks as well would have been
the obvious thing to do. A general regulation on the rights and obligations
between network owner and land owner might fit very well in the legislature on
neighbourhood (Title 5.4 of the Civil Code). The authority requirement might
also be incorporated into this title.

Registration problems

As a result of the establishment of the immovable status of networks, the trans-
fer of a network must be registered in the public registers. Previously, networks
were identifiable in the public registers when they were laid on land of other
persons and rights of superficies or rights under the Public Works (Removal
of Impediments in Private Law) Act were involved. Registration of said rights
meant that the network was indirectly identifiable in the public registers. Af-
ter the Dutch Supreme Court’s rulings in 2003, it became possible to register
networks by stating in the deed all the parcels the network cuts across. Menti-
oning all these parcels had various disadvantages, and therefore the cable and
pipeline sector, civil-law notaries and scientists came to an agreement to in-
troduce registration by means of a network drawing. Initially, networks were
registered using reference parcels. These reference parcels were necessary in or-
der to be able to retrieve networks ‘administratively’. After the introduction of
a separate cadastral indication for networks, the reference parcels were no lon-
ger required. The current registration procedure for networks commences with
the application for a network indication. Together with a network drawing,
this application needs to be submitted to the Land Registry. When a (digital)
drawing has been made of the network, this network drawing will be stored.
The network will then be registered after submission of a notarial declaration of
registry. This declaration states the network indication and the number under
which the (digital) drawing of the network has been filed by the Land Registry.
‘Authorized installation’ is not a requirement for registration. If the registrar
has doubts in this respect, he may warn the parties in accordance with Article
3:19, paragraph 4, of the Civil Code. If a civil-law notary has doubts about
whether the network was rightfully laid, he or she may register a declaration in
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the registry of provisional notations in accordance with Article 37, paragraph
1, subparagraph c, of the Land Registry Act, so that interlocutory proceedings
may be instituted pursuant to Article 3:20 of the Civil Code. Seizure of a
network is possible by following the regular procedure for seizure. Seizure of
non-registered networks is also possible. By mentioning at least one parcel that
has been cut across, a cadastral network indication may be allocated to the net-
work (Article 60 of the Land Registry Regulations). Seizure of non-registered
network can be risky. If the network is not adequately described in the peti-
tion for seizure, there is a chance that the seizure will ultimately not be served.
There is one procedure in the acquisition of information on registered networks
that differs from other procedures and that is that, for reasons of public order
and safety, the registered network drawings are not made available to third
parties, with the exception of civil-law notaries and bailiffs. Third parties may
obtain information on the ownership of a registered network on parcel level.
This limited access to network drawings is not regulated by law.

The significant role of the Land Registry in the registration of network owner-
ship will be clear. Since the early part of the 20th century, the Land Registry
has been regularly mentioned in relation to the creation of a central pipeline
registry. Recently, the Land Registry was assigned a new role in the context
of ‘safe digging’ as referred to in the Underground Cables and Pipelines Infor-
mation Exchange Act. In this context, the Land Registry acts as intermediary
in the information exchange process. There are several differences between the
registration of network ownership and the registration of location data within
the framework of the Underground Cables and Pipelines Information Exchange
Act; these two types of registration serve different purposes and ownership re-
gistration is organized centrally, while location data are maintained separately
by all the pipeline managers. It will be examined in the near future whe-
ther central registration of location data is feasible within the framework of
the Underground Cables and Pipelines Information Exchange Act. Ultimately,
the two types of registration may be merged into one, but that will require
a number of technical adjustments, as well as additional or new legislation.
The advantage of one unified system for the registration of both ownership
and location data is, for example, that the registration of ownership can be
fully processed at one time. Registration of network ownership in the public
registers is currently still not compulsory. Perhaps, as a result of the provisions
for the protection of third parties, network owners will register their ownership
voluntarily, but it is more likely that the registration of network ownership in
the public registers will remain incomplete for a long time. Merging the two
systems of registration into one may therefore fulfil an important condition in
property law (identification of immovable property in public registers).
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Conclusions

The focus of this study was the new regulation on ownership in Article 5:20,
paragraph 2, of the Civil Code. From various perspectives, a detailed overview
was given of the effect of the new regulation on current practice and also on
property law. Three questions were central in this study, and it is on the basis
of these questions that the following conclusions were drawn.

Did the new regulation on ownership provide clarity or
solutions with regard to network ownership as intended?

This question can in principle be answered affirmatively. Considering the pre-
vious debates, the new regulation has brought clarity with regard to network
ownership; networks do not accede vertically to the land, but are owned by the
authorized installer. A major condition for the application of the new regu-
lation is that a network needs to be a fully independent immovable thing. If
this condition is not fulfilled, the ownership will in most cases be determined
by horizontal accession. The network will then accede as a dependent sub-
network to the main network. Although the legislature seems to think that
it is virtually impossible, vertical accession may still occur in some cases. If
horizontal accession does not provide a solution, the main rule in Article 5:20,
paragraph 1, of the Civil Code will apply, particularly if the land owner has
a reasonable interest in having control over the network, for example, if the
network frustrates the profitable use of the land.

The regulation on ownership has introduced new concepts such as ‘network’
and ‘authorized installer’. As mentioned above, the regulation on ownership
will only apply if it is an independent network. The concept of network has
not been defined in the regulation on ownership so that the definitions in sec-
toral legislation and, if these are lacking, common opinion will serve as guiding
principle(s). The scope of a network, together with all its components, will
therefore depend on the prevailing views in the sector concerned. This is in
principle not objectionable because a single narrow definition of the concept of
network may thwart the existing ideas in various sectors. Less admirable was
that, at the same time, the private-law description of the concept of network
was taken up in the Underground Cables and Pipelines Information Exchange
Act, together with the necessary additions (including cable pipes, supportive
and protective structures) and exceptions (excluding networks above ground
and domestic connections).

The regulation on ownership has not brought complete clarity as desired, and
that is mainly attributable to the introduction of the concept of ‘authorized
installer’. That is why I stated at the beginning of this section that the question
can in principle be answered affirmatively. This element of the regulation has
led to many new debates. In practice, it will be clear who the installer of a
network is. However, the question as to whether the installer also qualifies
as authorized installer may cause problems, particularly if a network was laid
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quite a long time ago. The legislature also realized this and has made proposals
for provisions to be included in new transitional legislation (Article 155a of the
New Civil Code Transition Act) in order to meet the practical objections to
the establishment of whether or not networks (particularly the older ones)
were rightfully laid. Legal practice will have to make clear whether this new
transitional regulation is also practically feasible and whether ‘to act as owner’
offers the solution to the authority requirement that is sometimes quite hard
to fulfil due to lack of proof. In this sense, it may be concluded that the
regulation on ownership will offer the desired clarity on network ownership
only after the proposed new transitional provision has come into force and
proves to be applicable in practice.

On the basis of the comparison between the new regulation on ownership and a
number of foreign legal systems, it may be concluded that a separate regulation
on network ownership is a good (and desirable) instrument to create clarity.
In Swiss law, there is a separate regulation; in Belgian and German law, such
a separate regulation is lacking. In Belgian law, there is much fragmented sec-
toral legislation, and the various parts are not always in harmony. According
to Sagaert8 it is in itself clear that ‘utility pipelines belong to the energy dis-
tributor that laid them, but the foundation gives cause for uncertainty’, so that
a separate regulation on this in the Belgian Civil Code would be desirable. In
German law, court rulings provided explanations of a number of basic principles
of German property law in a more practical way. According to Mahne9, these
basic principles have been stretched unnecessarily, whereas a clear and unequi-
vocal interpretation of the principles of ‘land ownership’ and ‘movable things’
should prevail in property law. A separate regulation on network ownership
would also be desirable in German law, says Mahne.

Is the new regulation in line with the existing system of
property law and does it have any effect on property law?

The current regulation in Article 5:20, paragraph 2, of the Civil Code is in
fact a hybrid regulation. Although it appears to be a separate independent
ownership right that in some way can be considered a form of ‘original allocation
of ownership’, it also has features of a real right. After all, the installer needs
permission from the land owner to lay the network, as otherwise the acquisition
of ownership will be thwarted. Comparison of law does show that the element
of ‘authorized installation’ per se is not an ‘improper’ element in the context
of the regulation on ownership. It remains, however, rather peculiar in Dutch
law that the authority requirement has been incorporated into the regulation
on ownership itself. A more obvious choice would have been to transfer this
element to the legislation on neighbourhood, because the authority to install
pertains to the legal relation between two owners, and in this sense should not
be linked as a requirement to the property itself.

8Sagaert, 2004, p. 1398.
9Mahne, 2009, p. 212.
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Furthermore, with this regulation on ownership, the legislature has introduced
a new type of immovable property that is entirely independent from land. It
is therefore understandable in this respect that the legislature has not opted
for the introduction of a new real right on networks. With the introduction
of such a real right, it might very well have been that a link would be sought
with the right of superficies, because this legal concept is the only alternative in
our legal system (not counting horizontal accession) that can interrupt vertical
accession. If a right of superficies exists, land ownership is the ‘mother right’
whereof the boundaries determine the right of superficies. In this sense, the
right of superficies cannot be separated from land ownership as the legislature
intended with regard to network ownership. The legislator subsequently did not
elaborate this starting point (network = independent immovable property). If
this starting point really had taken precedence, the more obvious choice would
have been to introduce a new regulation in Book 3 of the Civil Code as well.
In a new third paragraph to Article 3:4 of the Civil Code, it might have been
regulated that a network is not considered a component of the land on or above
which it is laid and therefore does not automatically come to belong to the land
owner (in view of Article 3:3 and Article 5:20, par. 1, of the Civil Code). The
addition to Article 3:4 of the Civil Code would at least have established that a
network that has entirely been laid on the installer’s land cannot be considered
a component of that land.

With regard to the question of which position the regulation occupies in pro-
perty law, it may be concluded that the fact that the regulation only features
in Book 5 of the Civil Code does not really do justice to the legislature’s envi-
saged starting point. In this sense, the focus of the debate (‘Who is the owner
of a network laid on land of other persons’) has become so dominant that cer-
tain elements of the regulation in ownership (authorized installation; on land
of other persons) have undesirable effects on the system of property law. In
the context of property law, it would have made more sense if not only Article
5:20 but also Article 3:4 of the Civil Code had been adjusted.

Moreover, it must be concluded that the regulation on ownership in its current
form is rather incomplete. The regulation on the ownership of networks laid
on land of other persons will become functional only after certain general rules
would have been laid down on the use of someone else’s land if maintenance
is required or in case of calamities. In order for the regulation on network
ownership to have full practical effect, a number of other general aspects will
have to be regulated. Various adjustments of Title 5.4 of the Civil Code are
therefore much desirable.

In which way has the immovable status of networks chan-
ged the procedure for registration in the public registers?

A new procedure was developed for the registration of networks. By submitting
a drawing of the network, the ownership of a network can be registered in a
relatively easy way. By means of a (digital) drawing of the network and the
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opportunity to zoom in at parcel level, the requirement of determinability in
Article 3:84, par. 3, of the Civil Code is met in a practical and effective manner.

Another result of the regulation on ownership is that networks have now been
given a separate cadastral indication so that networks can also administratively
be unlinked from land. This corresponds with the legislature’s starting point
that networks constitute a new type of independent immovable property. What
the legislature subsequently left out – on the basis of ‘practical’ considerations
– is a first registration requirement for this new type of independent immova-
ble property. The provisions for the protection of third parties and the new
transitional provision (Article 155a of the New Civil Code Transition Act) may
encourage network owners to register their networks for the first time, but it
would dogmatically have been more consistent if first registration of networks
had been made compulsory. In the interest of legal certainty, and in view of
one of the basic principles of property law, it is desirable, if not necessary, that
this new type of immovable property is identifiable in the public registers.

Finally, in terms of public access, network drawings differ from other property
subject to registration. For reasons of public order and safety, fully registered
network drawings are not made available to third parties, with the exception
of civil-law notaries and bailiffs. Third parties can only obtain information on
the location of network ‘in the field’ on parcel level.

The conclusion is that the regulation on ownership and the introduction of
a new type of independent immovable property have had various effects on
the procedure for registration in the public registers. These effects have been
integrated into the existing system by means of practical solutions and by
changing the legislation, so that registration of networks has now become a
relatively simple process. The limitation of public access to registered drawings
as currently applied will have to be given a legal basis.
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Bijlage A
Casus overgangsrecht

Hieronder wordt ter illustratie een casus beschreven inzake de toepassing van
artikel 155, tweede lid Overgangswet NBW die op basis van het (nieuwe) over-
gangsrecht zich voor heeft gedaan.

De (eerste) overgangsregeling zoals vastgelegd in artikel 155, tweede lid Over-
gangswet NBW hield in dat de werking van artikel 5:20, tweede lid BW uitge-
steld werd indien de partij op wiens kosten een net in zijn grond is aangelegd en
ten behoeve van wie het net wordt gebruikt, binnen 2 jaar na inwerkingtreding
van de wetswijziging een eis heeft ingesteld tot vaststelling van de eigendom
van dat net en dit (= het indienen van de eis) heeft ingeschreven in de openbare
registers. In de toelichting op dit artikel is gesteld dat (mogelijke) onteigening
van het net van de grondeigenaar voorkomen moet worden voor zover sprake
is van netten waarbij de grondeigenaar een concreet belang heeft. Van een
dergelijk concreet belang is sprake wanneer de aanleg is gëınitieerd door de
grondeigenaar, het net door hem wordt gebruikt en hij de kosten voor dit net
direct of indirect heeft betaald. Dit tweede lid is tot stand gekomen door een
amendement van de leden Hessels, Van Dam en Aptroot naar aanleiding van
mededelingen van de minister dat het een misverstand was om te denken dat
grondeigenaren, die thans geacht moeten worden door natrekking enkel juri-
disch eigenaar te zijn van het deel van het net dat door hun perceel loopt,
door de doorknip ook maar enig vermogensnadeel zouden leiden. Zij hadden
immers nooit een financiële tegenprestatie geleverd voor de verkrijging van hun
eigendom.

Binnen de genoemde termijn van 2 jaar zijn drie dagvaardingen ingeschreven in
de openbare registers. Een van die casussen is die van de Universiteit Utrecht.
Tussen de Universiteit en de N.V. Stedin Netten Utrecht (rechtsopvolger van
het Gemeentelijke Energiebedrijf) bestond geruime tijd een geschil over de
juridische eigendom van het elektriciteitsnet op het terrein van de Universiteit.
Bij de totstandkoming van de nieuwe eigendomsregeling, inclusief de (eerste)
overgangsregeling, heeft de Universiteit haar kanttekeningen geplaatst bij het
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wetsvoorstel en hierover een brief geschreven aan de Vaste commissie voor
Economische Zaken van de Tweede Kamer omdat de Universiteit meende dat
de minister een te beperkte visie had op de positie van een grondeigenaar. Mede
naar aanleiding van deze brief is het amendement van Hessels c.s. tot stand
gekomen.

Het geschil tussen de Universiteit en het energiebedrijf ging over het volgende.
De (rechtsvoorganger van de) Universiteit Utrecht heeft in de jaren vijftig (van
de vorige eeuw) een terrein (het huidige complex van de Uithof) ontwikkeld
tot universitair centrum. In 1962 is met de gemeente Utrecht een koopovereen-
komst gesloten met betrekking tot het terrein. In 1988 is het terrein juridisch
geleverd. Tussen 1962-1988 heeft de Universiteit alle lasten en baten met be-
trekking tot het terrein, inclusief de opgerichte opstallen, gedragen.

De Universiteit heeft met het energiebedrijf afspraken gemaakt over de elek-
triciteitsvoorziening ten behoeve van het terrein. De afspraken hielden onder
meer in dat het terrein van de Universiteit als één complex zou worden be-
schouwd en daarom centraal gemeten zou worden waardoor de Universiteit
een gunstig tarief in rekening zou worden gebracht. Daartegenover stond dat
de Universiteit de kosten voor de aanleg van het elektriciteitsnet zou dragen.
Vanaf de jaren zestig is in opdracht van de Universiteit het elektriciteitsnet op
het terrein aangelegd. Het net bestaat onder meer uit drie middenspannings-
kabels met een lengte van meer dan negen kilometer, die elektriciteit over het
terrein van de Universiteit transporteren. Deze kabels zijn aangesloten op een
centraal meetstation van het energiebedrijf. Op deze middenspanningskabels is
een aantal onderverbindingen aangesloten die verschillende elektrische instal-
laties in gebouwen van de Universiteit van elektriciteit voorzien. Achter deze
onderverbindingen bevinden zich diverse transformatorstations die in verschil-
lende gebouwen van de Universiteit gesitueerd zijn. Achter die transformatoren
zijn weer divers onderaansluitingen van derden gerealiseerd. De transformator-
stations zijn in beginsel (deels) door het energiebedrijf bekostigd. Via de te
betalen energieprijzen heeft de Universiteit deze kosten terugbetaald en na de
aanleg van een eigen warmtekrachtcentrale (zie hierna) heeft de Universiteit de
vervangingswaarde van de stations aan het energiebedrijf vergoed.

In de jaren tachtig heeft de Universiteit op het terrein een eigen warmtekracht-
centrale aangelegd voor het opwekken van elektriciteit. Deze elektriciteit wordt
voor het gehele terrein aangewend en wordt via het op het terrein aangelegde
net (de middenspanningskabels) getransporteerd. In 2006 is in opdracht van de
Universiteit de warmtekrachtcentrale vervangen door een nieuwe centrale met
een nog groter vermogen. Tevens zijn in opdracht van de Universiteit nieuwe
middenspanningskabels aangelegd als aanvulling op de bestaande kabels.

Midden jaren tachtig is het energiebedrijf terug gekomen op de afspraken met
betrekking tot de centrale meting van het terrein van de Universiteit. Het ener-
giebedrijf is vervolgens sommige gebruikers op het terrein van de Universiteit
zelf gaan beleveren en tevens zelf gaan factureren. Sindsdien bestaat tussen
de Universiteit en het energiebedrijf een geschil over de juridische eigendom
van het net op het terrein van de Universiteit. Meer in het bijzonder gaat het
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geschil tussen partijen over de drie middenspanningskabels, omdat het College
van Beroep voor het Bedrijfsleven in 2007 heeft geoordeeld dat de transfor-
matoren en alle daarachter aangebrachte onderaansluitingen eigendom zijn van
de Universiteit. Het energiebedrijf stelt zich thans op het standpunt dat de
drie middenspanningskabels op het terrein van de Universiteit behoren tot het
openbare middenspanningsnet van het energiebedrijf en de Universiteit stelt
dat het net (dus inclusief de drie middenspanningskabels) dat is gelegen achter
het centrale meetstation van het energiebedrijf eigendom is van de Universiteit.

In de (door de Universiteit) opgestarte procedure stelt ze zich primair op het
standpunt dat de Universiteit als bevoegde aanlegger heeft te gelden van het
elektriciteitsnet in de zin van artikel 5:20, tweede lid BW omdat het net in de
grond én op kosten van de Universiteit is aangelegd ten behoeve van (enkel)
het terrein/complex van de Universiteit. Daarnaast heeft de Universiteit zelf
de uitbreiding van het middenspanningsnet medio 2006 gëınitieerd en bekos-
tigd. Subsidiair doet de Universiteit een beroep op het overgangsrecht. Indien
wordt vastgesteld dat de Universiteit niet als bevoegde aanlegger van het net
kan worden beschouwd, dan wordt in ieder geval voldaan aan de criteria van
artikel 155, tweede lid Overgangswet NBW (de Universiteit heeft het net be-
kostigd dat in haar grond is aangelegd en het net wordt ten behoeve van de
Universiteit gebruikt). Tevens voert de Universiteit aan dat zij onder het oude
recht als eigenaar van het net moet worden beschouwd op grond van de ver-
ticale natrekking. In casu betreft het een elektriciteitsnet waarvoor onder het
oude recht (in tegenstelling tot de Tw) geen aparte wettelijke regeling gold,
zodat de (hoofd)regel van de verticale natrekking van toepassing was. Tevens
voert de Universiteit aan dat het energiebedrijf geen beroep op horizontale na-
trekking kan doen omdat, volgens de Universiteit, het net is aangelegd om als
een zelfstandig geheel te kunnen dienen en specifiek is aangelegd voor de Uni-
versiteit. Tevens zou verticale natrekking (en dus de eigendom van het net bij
de Universiteit) niet tot versnippering van de eigendom leiden als ook dat de
eigendom in handen is van degene die het net heeft gefinancierd en die belang
heeft bij instandhouding en onderhoud van het net. Van horizontale natrekking
door het energiebedrijf zou dan ook geen sprake zijn, aldus de Universiteit.

De hiervoor genoemde feiten zijn afgeleid uit de dagvaarding zoals deze door de
Universiteit Utrecht is opgesteld en ingeschreven in de openbare registers. Na
het uitbrengen van de dagvaarding is deze zaak tussen partijen geschikt.
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Bijlage B
Voorstel algemene regeling
burenrecht

Een algemene regeling in het burenrecht zal als volgt vormgegeven kunnen
worden, althans artikelen van deze strekking zouden toegevoegd kunnen worden
aan titel 5.4:

Artikel 1 (Toestemming aanleg, onderhoud e.d.)

1. Een neteigenaar is bevoegd een net in, op of boven het erf van een ander
aan te leggen, te onderhouden of te verwijderen, voor zover hij daarvoor
toestemming heeft verkregen van de eigenaar van het naburige erf waarin,
-op of -boven het net wordt aangelegd, in stand gehouden of verwijderd,
of voor zover dat volgt uit de wet.

2. Onder de toestemming wordt mede begrepen het hebben van toegang tot
het naburige erf voor aanleg, instandhouding of verwijdering van het net.

Toelichting:

Het eerste lid bepaalt dat een neteigenaar mét toestemming van de grondeige-
naar bevoegd is om tot aanleg, onderhoud of verwijdering van een net over te
gaan. Door toevoeging van deze bepaling aan het burenrecht, wordt het - door
mij voorgestelde - verval van het bevoegdheidsvereiste in de eigendomsregeling
als het ware gecompenseerd. Immers de gedachte achter het bevoegdheidsver-
eiste in de eigendomsregeling is dat de neteigenaar niet zomaar in andermans
grond een net mag aanleggen, maar dat hij daarvoor toestemming nodig heeft
van de grondeigenaar. Door dit toestemmingsvereiste in het burenrecht op te
nemen (immers dat ziet op de relatie tussen eigenaren) én dus los te koppe-
len van de eigendomsverkrijging wordt alsnog recht gedaan aan eerder genoemd
uitgangspunt. De bevoegdheid tot aanleg e.d. kan voortvloeien uit zowel privaat-
rechtelijke toestemming (bijvoorbeeld uit overeenkomst) als uit een (publiekrech-
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telijke) gedoogplicht op grond van bijvoorbeeld de Tw. Beide mogelijkheden zijn
in deze voorgestelde bepaling opgenomen. Deze bepaling ziet op aanleg, instand-
houding en verwijdering van netten, waar bij instandhouding tevens wordt be-
grepen het inspecteren/controleren van netten, het verrichten van vervangings-,
verleggings- of voorbereidingswerkzaamheden. Omdat aanleg, instandhouding of
verwijdering van het net in, op of boven andermans erf niet goed mogelijk is
zonder het erf te betreden, is in het tweede lid onder de toestemming ook be-
grepen het hebben van toegang tot het naburige erf. Het hebben van toegang tot
andermans erf geschiedt echter alleen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is
voor aanleg, instandhouding of verwijdering van het net. Gelet op het feit dat
onder het begrip ’erf ’ elke onroerende zaak als bepaald in artikel 3:3 BW wordt
geschaard, houdt de toestemming ook in het betreden van evt. opstallen.

Artikel 2 (Vervangende toestemming)

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, kan de neteigenaar, indien de
eigenaar van het naburige erf toestemming weigert of niet reageert, ver-
vangende toestemming verkrijgen door een rechterlijke machtiging te vor-
deren dat het net in, op of boven het naburige erf wordt aangelegd, in
stand gehouden of verwijderd.

2. Bij toewijzing van de vordering moet rekening gehouden worden met het
belang van de neteigenaar om het net in, op of boven het betreffende erf
aan te leggen, te onderhouden of te verwijderen, en met het belang van
de eigenaar van het naburige erf om zo min mogelijk overlast te hebben
van de aanleg, instandhouding of verwijdering van het net.

Toelichting:

Het eerste lid regelt de situatie dat de bevoegdheid die de neteigenaar nodig heeft
om het net in, op of boven andermans grond aan te leggen e.d. niet wordt gege-
ven door de grondeigenaar. De neteigenaar kan dan vervangende toestemming
vragen door middel van een rechterlijke machtiging. In het tweede lid is gere-
geld dat bij de beoordeling van een dergelijke vordering de belangen van zowel
neteigenaar als grondeigenaar tegen elkaar afgewogen dienen te worden. De
systematiek van deze bepaling is deels overgenomen van artikel 5:106, zevende
lid BW, dat ziet op splitsing in appartementsrechten door een erfpachter of op-
staller en waarbij de eventuele toestemming van de grondeigenaar kan worden
vervangen door een machtiging, en deels van artikel 5:57, derde lid BW, dat
ziet op de aanwijzing van een zogenaamde ‘noodweg’ en de belangenafweging
die daarbij dient te worden gemaakt . Uitzondering op deze bepaling is moge-
lijk voor zover de wet dit bepaalt. Hiermee wordt onder meer de Tw en Bwp
bedoeld. De Tw legt immers een gedoogplicht op betreffende het gedogen van
kabels ten behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk (artikel
5.2 Tw). Indien partijen over de aanleg, instandhouding of verwijdering geen
overeenstemming hebben, kan de gedoogplichtige de OPTA nog verzoeken een
beschikking te geven over (‘enkel’) de wijze van uitvoering. Een gang naar de
rechter is in deze situatie niet mogelijk. Volgens de Bwp geldt dat wanneer
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partijen geen overeenstemming bereiken de minister van Verkeer en Waterstaat
een concessie kan verlenen indien het openbare belang van het werk is erkend
(zoals onder meer in artikel 20 Elektriciteitswet). Ook dan is de gang naar de
rechter niet nodig.

Artikel 3 (Spoedeisende werkzaamheden)

Indien bij ernstige belemmeringen en storingen spoedeisende werkzaamheden
noodzakelijk zijn ten behoeve van de instandhouding van het net, is artikel 56
van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

Wanneer in spoedeisende gevallen werkzaamheden moeten worden verricht aan
het net dan dient de neteigenaar deze werkzaamheden uit te kunnen voeren,
zonder dat daarvoor éérst toestemming moet worden gevraagd aan de eigenaar
van het naburige erf. De werkzaamheden mogen alleen betrekking hebben op
de instandhouding van het net, daaronder onder meer begrepen, controle en
inspectiewerkzaamheden, vervangings- en verleggingswerkzaamheden indien dit
gelet op de spoedeisendheid van de situatie nodig is. Door artikel 5:56 BW van
overeenkomstige toepassing te verklaren dient de eigenaar van het naburige erf
de spoedwerkzaamheden toe te staan wanneer de neteigenaar dit na behoorlijke
kennisgeving én tegen schadeloosstelling heeft gedaan, tenzij de eigenaar van
het naburige erf gewichtige redenen heeft deze werkzaamheden te weigeren of
tot een later tijdstip te doen uitstellen. In artikel 5.6 Tw is in het eerste lid een
bepaling met soortgelijke strekking opgenomen, alsmede in artikel 10, vierde
lid Bwp als het gaat om spoedeisende werkzaamheden met betrekking tot het
snoeien of in korten van wortels en takken. Deze bepalingen kunnen komen te
vervallen, althans kunnen aangepast worden indien de voorgestelde bepaling in
het burenrecht zou worden opgenomen.

Artikel 4 (Oude staat terugbrengen)

Na beëindiging van de werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding
of verwijdering van het net, brengt de neteigenaar het erf op zijn kosten te-
rug in de oude staat, tenzij met de eigenaar van het naburige erf anders is
overeengekomen.

Toelichting:

Het in oude staat terugbrengen van het erf zal in beginsel door de neteigenaar
én voor zijn rekening moeten worden uitgevoerd, tenzij de eigenaar van het
naburige erf aangeeft dit zelf te willen doen tegen vergoeding van de daarvoor te
maken kosten. Aangezien het burenrecht van regelend recht is, kunnen partijen
zelf bepalen wie en onder welke voorwaarden het erf terugbrengt in oude staat.
In de Tw (artikel 5.7, derde lid) en de Bwp (artikel 9, tweede lid) zijn bepalingen
van gelijksoortige strekking opgenomen, die na invoering van deze bepaling in
het burenrecht, zouden kunnen vervallen.

Artikel 5 (Bomen en beplantingen)

1. Bij aanleg, instandhouding of verwijdering van een net moeten aanwezige
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bomen en beplantingen zoveel als mogelijk beschermd worden en mag de
mogelijkheid tot groei niet worden ontnomen.

2. Indien doorschietende wortels van bomen en beplantingen redelijkerwijze
hinderlijk zijn of worden voor instandhouding van het net, dient de eige-
naar van het naburige erf waarin de doorschietende wortels zich bevinden
en nadat hij hierom schriftelijk is verzocht, binnen een redelijke termijn
de wortels in te korten of weg te nemen.

Toelichting:

Het eerste lid van deze bepaling is overgenomen uit artikel 5.10 Tw en ziet op
het ongehinderd laten van aanwezige bomen of beplantingen. Dit is een ver-
plichting die rust op de neteigenaar. Het tweede lid is een verplichting die rust
op de eigenaar van het naburige erf en betreft het wegnemen of in korten van
doorschietende wortels van bomen en beplantingen voorzover deze wortels de
instandhouding van het net redelijkerwijze hinderen. De neteigenaar dient de
eigenaar van het naburige erf schriftelijk te verzoeken de wortels weg te nemen
of in te korten binnen een daarvoor in acht te nemen redelijke termijn. In-
dien de eigenaar van het naburige erf geen gehoor geeft aan het schriftelijke
verzoek van de neteigenaar, kan de neteigenaar de doorschietende wortels zelf
weghalen of in korten op grond van de hiervoor onder 3. voorgestelde bepaling
inzake spoedeisende werkzaamheden. De neteigenaar dient in dat geval de ei-
genaar van het naburige erf schriftelijk in kennis te stellen van de spoedeisende
werkzaamheden. De voorgestelde bepaling is te beschouwen als een specialis van
artikel 44 dat ziet op het wegnemen van overhangende beplanting en doorschie-
tende wortels die afkomstig zijn van een ander erf. In de Tw (artikel 5.11) en
de Bwp (artikel 10) zijn bepalingen met soortgelijke strekking opgenomen die,
wanneer hiervoor voorgestelde bepaling zou worden opgenomen in het buren-
recht, kunnen vervallen.

Artikel 6 (Vergoeding schade)

De neteigenaar vergoedt aan de eigenaar van het naburige erf de schade die
voortvloeit uit de werkzaamheden die betrekking hebben op de aanleg, instand-
houding of verwijdering van het net zoals bedoeld in de voorgaande artikelen.

Toelichting:

Deze bepaling regelt dat de neteigenaar de schade die de eigenaar van het nabu-
rige erf lijdt door (het gedogen van de) aanleg, instandhouding of verwijdering
van het net, dient te vergoeden. Hieronder wordt mede verstaan de schade die
door spoedeisende werkzaamheden én de schade die door het wegnemen of in
korten van doorschietende wortels worden veroorzaakt. In de Tw (artikel 5.7)
is bepaald dat de schadevergoeding zich beperkt tot de marktconforme kosten (=
kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een
markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt). Het staat partijen
vrij om vrijwillig forfaitaire bedragen vast te stellen die vergoed zullen worden
[TK 2004-2005, 29 834, nr. 3, p. 57]. De voorgestelde bepaling laat partijen
vrij om over de hoogte van de schadevergoeding nadere afspraken te maken.
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Omdat in deze bepaling geen beperking wordt opgelegd in de hoogte van de scha-
devergoeding kan het bepaalde in artikel 5.7 Tw, als specialis op de voorgestelde
bepaling, blijven gelden.

Artikel 7 (Verleggen netten)

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, kan de eigenaar van het naburige
erf de neteigenaar verzoeken het net dat in het naburige erf gelegen is, te
verplaatsen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken of
oprichting van gebouwen door de eigenaar van het naburige erf, dan wel
door een derde jegens wie de eigenaar van het naburige erf gehouden is het
erf vrij van enige belemmering voor uitvoering van werken of oprichting
van gebouwen op te leveren.

2. Indien de eigenaar van het naburige erf de noodzaak tot verplaatsing kan
onderbouwen, zal de neteigenaar het net op zijn kosten verplaatsen.

3. Wanneer binnen 3 jaar na verplaatsing van het net op grond van het eerste
en tweede lid, de uitvoering van werken of oprichting van gebouwen niet
heeft plaatsgevonden, dient degene die om de verplaatsing verzocht heeft
de door de neteigenaar gemaakte kosten te vergoeden.

4. De eigenaar van het naburige erf kan om andere redenen, dan genoemd in
het eerste lid, een verzoek doen tot verplaatsing van het net. De kosten
voor verplaatsing zullen dan door de eigenaar van het naburige erf worden
gedragen.

5. Indien de neteigenaar niet reageert of meewerkt aan een verzoek tot ver-
plaatsing op grond van het eerste of vierde lid, kunnen partijen zich tot de
rechter wenden waarbij rekening moet worden gehouden met de belangen
van beide partijen.

Toelichting:

In artikel 5.8 Tw en artikel 5 Belemmeringenwet privaatrecht is een regeling
opgenomen tot verplaatsing van een elektronisch communicatienetwerk, respec-
tievelijk een (werk) net dat op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht is
aangelegd. Het nieuwe artikel 7 laat voornoemde artikelen onverlet en geeft
een algemene regeling voor het verplaatsen van netten die niet onder genoemde
regimes vallen. Bij dit algemene artikel is in beginsel als uitgangspunt genomen
dat verplaatsing noodzakelijk moet zijn voor het uitvoeren van werken of oprich-
ten van gebouwen. Indien de eigenaar van het naburige erf kan aantonen dat
verplaatsing van het net noodzakelijk is, zal de neteigenaar over moeten gaan
tot verplaatsing van het net op zijn kosten. In het geval de eigenaar van het
naburig erf de noodzaak tot verplaatsing echter niet kan aantonen of andere re-
denen heeft om verplaatsing van het net te verzoeken, dan zullen de kosten voor
verplaatsing voor rekening van de eigenaar van het naburige erf komen. Wan-
neer een geschil over de al dan niet noodzakelijke verplaatsing ontstaat tussen
partijen, kan de rechter om een oordeel worden gevraagd over de verplaatsing
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van het net, waarbij de belangen van zowel de neteigenaar als de eigenaar van
het naburige erf tegen elkaar moeten worden afgewogen.
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Meier-Hayoz, 1977
A. Meier-Hayoz, Schweizerisches Privatrecht, Sachenrecht V/I, Basel &
Stuttgart, Kelbing und Lichtenhahn Verlag AG, 1977

Meijers, 1912
E.M. Meijers, WPNR 1912/2193-2194, p. 14-16

Memelink, 2005
P. Memelink, Rechtseenheid en het onderscheid tussen roerende en
onroerende zaken, in: Rechtseenheid en Vermogensrecht, E.M.
Hoogervorst e.a., Deventer, Kluwer, 2005, p. 65-96

Michiels, 2007
D. Michiels, Het accessoir opstalrecht, Tijdschrift voor Notarissen, 2007,
p. 213

Van Neste, 1990
F. van Neste, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Deel V, Zakenrecht,
boek 1, 2e druk, Brussel, 1990

Noorduijn en Textor, 2006
N. Noorduijn en V.A. Textor, Nieuwe regeling eigendom van netten en
herziening graafrechtenregeling Telecommunicatiewet, BR, 2006/45, p.
226-235

Van Oostrom, 2006
N.C. van Oostrom-Streep, De kwalitatieve verplichting (diss. Utrecht),
Boom Juridische Uitgevers, 2006

Oudelaar, 2000
H. Oudelaar, Recht halen, inleiding in het executie- en beslagrecht,
Deventer, Kluwer, 2000

De Page en Dekkers, 1953
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