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Stellingen behorend bij het proefschrift

DOORBREKING VAN DE NATREKKING
in rechtsvergelijkend perspectief

1. Doorbreking van de natrekking is – een enkele wettelijke uitzondering 
ten gunste van een specifiek object daargelaten – enkel mogelijk door 
het object dat duurzaam met het grondstuk is verenigd fysiek van het 
grondstuk af te scheiden.

2. Doorbreking van de natrekking kan leiden tot doorbreking van de 
rechtszekerheid.

3. De vestiging van een recht van opstal dient evenals de vestiging van 
ieder ander beperkt zakelijk gebruiksrecht ‘slechts’ als een overdracht 
van bevoegdheden te worden aangemerkt.

4. Vestiging van een opstal- respectievelijk erfpachtrecht kan leiden 
tot overdracht van de met het beperkt zakelijke recht bezwaarde 
onroerende zaak, wanneer de door de beperkt gerechtigde verkregen 
bevoegdheden zo verstrekkend zijn dat ze gelijkgesteld kunnen 
worden aan overdracht.

5. De wetgever dient zich (nogmaals) te beraden over de vraag of 
het naast elkaar bestaan van opstal- en erfpachtrecht nog langer 
noodzakelijk en wenselijk is.

6. Hoewel de aanwezigheid van open normen binnen het goederen-
recht onvermijdelijk is, is het bestaan van deze open normen binnen 
het goederenrecht in strijd met een van de fundamentele beginselen 
van het goederenrecht, namelijk rechtszekerheid.

7. Een nadere invulling van de in het goederenrecht gebezigde open 
normen kan leiden tot uitkomsten die strijdig zijn met de in het 
maatschappelijk verkeer bestaande opvattingen. 

8. Het wegneemrecht is een bron van rechtsonzekerheid.

9. De absoluutheid van het eigendomsrecht is relatief. 

10. Een proefschrift is als een opgroeiend kind: op een gegeven moment 
moet je het loslaten.

11. Zo lang er chocolade is, is er hoop.


