
INLEIDING

Het Romeinse recht wordt wel als de grootmoeder
van het moderne privaatrecht gezien, met name
van het vermogensrecht. Dit geldt niet enkel voor
het Nederlandse recht, maar voor alle rechtsstelsels
van continentaal Europa. Eeuwenlang, dat wil
zeggen vanaf de tijd van de Glossatoren tot aan de
vooravond van de codificaties, heeft het Romeinse
recht de rechtswetenschap beheerst. Het is bepa-
lend geweest voor het ontstaan van een gemeen-
schappelijke Europese rechtscultuur en bovendien
werd Romeins recht vanaf de vijftiende eeuw in ge-
heel continentaal Europa gerecipieerd, zij het niet
overal in dezelfde omvang. Als wij het vermogens-
recht van de verschillende Europese landen met el-
kaar vergelijken, valt op dat er nog altijd een grote
overeenstemming bestaat wat betreft rechtsbegin-
selen, rechtsfiguren en rechtsregels, die voor een
deel kan worden toegeschreven aan de eeuwenlan-
ge gemeenschappelijke voedingsbodem van het
Romeinse recht. Het valt daarom des te meer op,
wanneer blijkt dat de nationale wetgevers in fun-
damentele vragen van het vermogensrecht totaal
verschillende oplossingen hebben gekozen.

Deze bijdrage behandelt een voorbeeld van een
dergelijk uiteenvallen van de Europese rechtscul-
tuur in de negentiende eeuw en stelt de vraag cen-
traal of eigendom alleen kan worden overgedragen
als er een rechtsgrond is die deze eigendomsover-
dracht kan rechtvaardigen of dat enkel de bedoe-
ling van partijen om eigendom te doen overgaan
toereikend is. Het Oud Burgerlijk Wetboek van
1838 bepaalde in artikel 639, dat om eigendom

over te dragen de leveringshandeling diende plaats
te vinden ‘ten gevolge van eenen regtstitel’. Dat die
rechtstitel alleen een objectief geldige titel kan zijn,
werd eerst later beslist door de Hoge Raad in zijn
arrest Damhof/Staat (HR 5 mei 1950, NJ 1951,
1)1 en met zoveel woorden vastgelegd in het op 1
januari 1992 van kracht geworden derde boek van
het huidige Burgerlijk Wetboek (art. 3:84 lid 1
BW).2 De Duitse wetgever koos in het Bürgerliches
Gesetzbuch van 1900 echter voor een geheel ande-
re regel. Volgens § 925 en 929 BGB is voor eigen-
domsoverdracht naast de leveringshandeling geen
contractuele of andere rechtsgrond nodig, maar
slechts de gemeenschappelijke wil van partijen
daartoe, de zogenaamde zakelijke overeenkomst
(der dingliche Vertrag).3

Als wij het vermogensrecht van de

verschillende Europese landen met

elkaar vergelijken, valt op dat er 

een grote overeenstemming bestaat 

wat betreft rechtsbeginselen, 

rechtsfiguren en rechtsregels

Zowel de causale als de abstracte eigendomsover-
dracht hebben hun eigen doctrinaire achtergrond.
Het is echter de vraag hoe de leer van de titulus do-
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1 De Hoge Raad volgde de uitleg van art. 2014 door Paul
Scholten (1875-1946), dat de bezitter te goeder trouw slechts
is beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid van de ver-
vreemder, niet ook tegen een gebrekkige titel, zoals verdedigd
door Eduard Maurits Meijers (1880-1954). Reeds in 1939 had
de Hoge Raad bepaald, dat een geldige titel is vereist voor ces-

sie. Zie HR 9 februari 1939, NJ 1939, 865 (Woldijk/Nijman).
2 Ook het Oostenrijkse ABGB (1812), § 380 en de Spaanse

Código civil (1889), art. 609 vereisen een titel, terwijl in
Zwitserland in de jurisprudentie werd aanvaard, dat dit land
een causaal stelsel van eigendomsoverdracht heeft.

3 Ook Schotland kent een abstract stelsel, dat echter niet iden-
tiek is aan het Duitse.
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minii transferendi, die ten grondslag ligt aan het
Nederlandse causale stelsel van eigendomsover-
dracht, en het Abstraktionsprinzip, dat ten grond-
slag ligt aan het Duitse abstracte stelsel van eigen-
domsoverdracht, zich hebben kunnen ontwikke-
len binnen dezelfde romanistische traditie en in
een rechtscultuur die werd overheerst door hetzelf-
de Romeinse recht.4 Wij zullen eerst de Romeinse
bronnen zelf laten spreken en zien wat de belang-
rijkste teksten zijn in het Corpus Iuris Civilis, de
wetgeving van keizer Justinianus (482-565), die
een aanknopingspunt kunnen vormen voor hetzij
een causaal hetzij een abstract stelsel van eigen-
domsoverdracht. Het Justiniaanse recht vormt der-
halve het uitgangspunt. Vervolgens zal worden be-
zien welke rol dit Justiniaanse recht heeft gespeeld
in de leer van de titulus dominii transferendi in zijn
middeleeuwse vorm en in die van het Abstraktions-
prinzip uit de negentiende eeuw. 

Het is de vraag hoe het Nederlandse

causale stelsel en het Duitse abstracte

stelsel van eigendomsoverdracht  zich

hebben kunnen ontwikkelen binnen

dezelfde romanistische traditie

AANKNOPINGSPUNTEN IN HET CORPUS
IURIS CIVILIS

Om eigendom te kunnen overdragen diende vol-
gens het Romeinse recht aan drie vereisten te zijn
voldaan.5 In de eerste plaats moest de vervreemder
beschikkingsbevoegd zijn, dat wil zeggen dat hij
zelf eigenaar was6 of door de eigenaar tot ver-
vreemden was gemachtigd. Dit laatste deed zich
voor wanneer hij als lasthebber handelde in op-
dracht van de eigenaar of wanneer hij als pandcre-

diteur, daartoe stilzwijgend door de debiteur ge-
machtigd, overging tot executoriale verkoop van
het pand. Aan dit vereiste van beschikkingsbe-
voegdheid wordt in het Corpus Iuris veel strenger
vastgehouden dan in het moderne recht, dat onder
bepaalde omstandigheden de derde-verkrijger be-
schermt tegen de beschikkingsonbevoegdheid van
de vervreemder. In het Romeinse recht prevaleert
het bekende adagium ‘niemand kan meer rechten
overdragen dan hij zelf heeft’, zoals te vinden (l.
54) in de laatste titel van de Digesten ‘over de re-
gels van het oude recht’ (D. 50,17).7 Als tweede
vereiste voor eigendomsoverdracht vindt men in
het Corpus Iuris de leveringshandeling, bestaande
in de overhandiging van de zaak (traditio).8

De causa is bepalend voor 

de vraag welke feitelijke macht de

ontvanger verkrijgt

Dan was er het vereiste van de iusta causa of titu-
lus.9 De causa is de ‘reden’ (‘oorzaak’ of ‘grond’)
waarom iemand een zaak overhandigt of een ander
in de feitelijke macht van een zaak stelt. Zij is be-
palend voor de vraag welke feitelijke macht de ont-
vanger dan verkrijgt. In geval iets in bewaring of
bruikleen wordt gegeven of als een verhuurde zaak
wordt overhandigd aan de huurder, zal de ontvan-
ger deze zaak gaan houden voor degene die hem
overhandigde. De laatste blijft (middellijk) bezit-
ter. Er zijn echter redenen voor de overhandiging
waarmee de vervreemder beoogt aan de ontvanger
een feitelijke macht voor zichzelf en, zo de ver-
vreemder eigenaar was, tevens de eigendom van de
zaak over te dragen. In dergelijke gevallen is er
sprake van een iusta causa, een reden die recht-
vaardigt dat de ontvanger bezitter en eigenaar
wordt. De iusta causa kan bestaan in een verplich-
ting die voortvloeit uit contract of quasi-contract
of in andere rechtsfeiten als geven als bruidschat,
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4 Betreffende de vereisten voor eigendomsoverdracht bestaat er
nog een tweede fundamenteel verschil tussen de rechtsstelsels
in continentaal Europa. De meeste codificaties vereisen een
separate leveringshandeling om eigendom te doen overgaan
(traditionalisme), terwijl naar Frans recht als hoofdregel het
contract zelf, bijvoorbeeld de koopovereenkomst of de schen-
king, de eigendom al doet overgaan (consensualisme).

5 Het vereiste van de prijsbetaling bij koop (Inst. 2,1,41) wordt
hier buiten beschouwing gelaten. 

6 Alleen de tot de bruidschat behorende grond kon door de man
niet worden vervreemd zonder de toestemming van zijn echt-
genote, hoewel deze grond zijn eigendom was. Zie C.
5,13,1,15 en Inst. 2,8, pr. 

7 D. 50,17,54 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet. 

8 Deze overhandiging kon in verzwakt corporele vorm plaatsvin-
den, brevi manu of per constitutum possessorium, of zelfs sym-
bolisch, maar slechts in een enkele tekst in de Digesten gaat bij
uitzondering de eigendom over van de vervreemder op de ver-
krijger zonder dat de zaak wordt overhandigd, namelijk in
Tryph D. 23.5.16. Waarschijnlijk ging het hier oorspronkelijk
om een eigendomsoverdracht door mancipatio. In het klassieke
recht was mancipatio een formele leveringswijze om eigendom
van onder meer grond in Italië over te dragen. Daarbij was het
niet noodzakelijk ook het bezit over te dragen. In het Corpus
Iuris komt de later in onbruik geraakte mancipatio niet meer
voor. 

9 In teksten die dateren uit de klassieke periode wordt veelal over
iusta causa gesproken. 
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schenking van hand tot hand, ruil, testament, etc.
In het Corpu Iuris Civilis is niet zonder meer dui-
delijk of een objectief geldige iusta causa in alle ge-
vallen vereist is om bezit en eigendom te doen
overgaan op de ontvanger. Sommige teksten wij-
zen in de richting van een streng causale leer, an-
dere lijken genoegen te nemen met een putatieve
titel, dat wil zeggen een reden voor overhandiging
die wordt verondersteld, maar in werkelijkheid
niet bestaat, terwijl er ook teksten zijn die de wil
van de vervreemder om eigendom over te dragen
op de voorgrond stellen of waarin de eigendom
overgaat ondanks het feit dat de reden die dat zou
kunnen rechtvaardigen is komen te vervallen. In
een tekst (l. 31pr) uit de Digestentitel ‘eigendoms-
verkrijging van zaken’ (D. 41,1) wordt de iusta
causa met zoveel woorden genoemd als een vereiste
om door overhandiging ook bezit en eigendom van
de zaak over te dragen.

D. 41,1,31,pr
Nooit doet enkele overhandiging eigendom overgaan,
maar alleen dan, wanneer er een verkoop of andere iusta
causa aan vooraf is gegaan, op grond waarvan de
overhandiging volgde.10

Het causa-vereiste wordt in de Digesten echter niet
altijd op een identieke wijze gehanteerd. In een
tekst (l. 18, pr) uit de titel ‘over toevertrouwde za-
ken, als een certum wordt geëist en over de condic-
tie’ (D. 12,1) is de streng causale leer te vinden. Bij
overhandiging van munten gaat de eigendom niet
over, wanneer de tradens (gever) dacht te schenken
en de accipiens (ontvanger) dacht in leen te krijgen.
Door het gebrek aan consensus tussen partijen over
de reden van de betaling komt er noch schenking
noch geldleen tot stand en ontbreekt derhalve de
iusta causa die eigendomsoverdracht van de mun-
ten zou kunnen rechtvaardigen. 

D. 12,1,18,pr
Indien ik jou geld zal hebben gegeven als ware het
schenking en jij het in ontvangst neemt als ware het
geldleen, schrijft Julianus dat dit geen schenking is. Maar

of er geldleen is moet worden bezien en ik meen dat er
evenmin geldleen is en dat de munten veeleer niet van de
ontvanger zijn geworden, omdat hij ze in een andere
veronderstelling heeft aangenomen. (…).11

Een minder streng causale leer is weer te vinden in
een tekst (l. 36) uit de titel ‘eigendomsverkrijging
van zaken’ (D. 41,1). Hierin wordt in dezelfde ca-
sus als beschreven in D. 12,1,18, pr een andere
dogmatische oplossing gegeven. De twee teksten
(D. 12,1,18, pr en D. 41,1,36), vormen daarmee
tezamen een antinomie, dat wil zeggen een tegen-
spraak binnen de Digesten. Volgens D. 41,1,36
gaat eigendom van de munten over op de accipiens,
ondanks het feit dat er tussen tradens en accipiens
geen consensus bestaat over de reden van de beta-
ling. Direct voorafgaand aan dit geval wordt een
vergelijkbaar geval ter sprake gebracht. Iemand
denkt uit hoofde van een legaat een perceel grond
te moeten geven, terwijl de accipiens denkt te ont-
vangen uit hoofde van stipulatie.

D. 41,1,36 
Als wij het eens zijn over het object dat wordt gegeven,
maar het oneens zijn over de redenen daartoe, ontgaat het
mij waarom die overdracht van de feitelijke macht geen
uitwerking zou hebben, bijvoorbeeld wanneer ik meen op
grond van testament aan jou verschuldigd te zijn een stuk
grond te geven en jij denkt dat het door mij aan jou uit
hoofde van stipulatie moet worden gegeven. Want ook als
ik jou contant geld overhandig als schenking en jij het in
ontvangst neemt alsof het geldleen is, staat het vast dat de
eigendom op jou overgaat, en dat het feit dat wij het oneens
waren over de reden van het geven en ontvangen, dat niet
in de weg staat.12

Het is duidelijk dat in D. 41,1,36 het causa-ver-
eiste, zoals geformuleerd in D. 41,1,31, pr, minder
stringent wordt toegepast dan in D. 12,1,18,pr.
Kennelijk kan eigendom ook overgaan zonder dat
er volledige consensus bestaat over de reden waar-
om overhandiging plaatsvindt.13 De tradens meent
te geven op grond van een reden die in werkelijk
niet bestaat, de vermeende of putatieve titel. De ac-
cipiens denkt te ontvangen op grond van een reden
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10 D. 41,1,31,pr Paulus libro trigensimo primo ad edictum
Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si vendi-
tio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio
sequeretur. Het woord praecesserit (vooraf is gegaan) wordt in
de regel niet temporeel opgevat, maar in de zin dat de causa
voorhanden is op het moment van de leveringshandeling. Zo
kan ook naar klassiek recht de schenking van hand tot hand al
een iusta causa zijn. 

11 D. 12,1,18,pr Ulpianus libro septimo disputationum Si ego
pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam
accipias, Iulianus scribit donationem non esse: sed an mutua
sit, videndum et puto nec mutuam esse magisque nummos
accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. (…). 

12 D. 41,1,36. Iulianus libro tertio decimo digestorum Cum in
corpus quidem quod traditur consentiamus, in causis vero
dissentiamus, non animadverto, cur inefficax sit traditio, veluti
si ego credam me ex testamento tibi obligatum esse, ut fundum

tradam, tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi. nam et si
pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi
creditam accipias, constat proprietatem ad te transire nec
impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiendi
dissenserimus. 

13 De Duitse romanist Otto Lenel (1849-1935) meende, dat Iul.
D. 41,1,36 was geïnterpoleerd door de compilatoren. In de
oorspronkelijke tekst van Julianus was het stuk grond niet
getradeerd, maar in eigendom overgedragen door mancipatio.
Zie O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, Vol. I, Leipzig 1889
(herdruk Graz 1960), Iul. nr. 222 (p. 355). Zie ook O. Lenel,
Quellenforschungen in den Edictcommentaren, ZSS Rom. Abt.
3 (1882), 104-120, 177-197, met name 178. Hoe waarschijn-
lijk dit is, wordt hier terzijde gelaten, omdat in het ius commu-
ne een mogelijke interpolatie van de tekst voor het gezag en de
rechtskracht van die tekst niet relevant was.
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die in werkelijkheid niet bestaat. Zowel bij het
schenken van geld als bij het geven als geldleen
wordt eigendom van de munten overgedragen.
Zowel tradens als accipiens verkeerden derhalve in
de veronderstelling dat eigendom werd overgedra-
gen. Daarover moeten zij het onderling eens zijn
geweest.14

Uit andere teksten in het Corpus Iuris blijkt, dat
naar het ius gentium, het recht van de volkeren, en
naar het ius naturale, het natuurlijke recht, ook de
wil van de tradens om eigendom te doen overgaan
de eigendomsoverdracht kan rechtvaardigen. In
één van deze teksten, ook te vinden (l. 9.3) in de
Digestentitel ‘eigendomsverkrijging van zaken’ (D.
41,1), wordt gesproken over ‘die zaken, welke de
onze worden door overhandiging’ en dat zijn naar
ius civile, naar het recht van de Romeinen, die za-
ken die worden overhandigd op grond van een
iusta causa. Uit deze tekst kan men dus niet aflei-
den dat een iusta causa niet vereist zou zijn. 

D. 41,1,9,3 
Ook die zaken welke de onze worden door overhandiging,
worden door ons verkregen volgens het recht van de
volkeren. Niets is immers zozeer in overeenstemming met
de natuurlijke billijkheid als wel, dat men zich houdt aan
de wil van de eigenaar die zijn zaak aan een ander wil
overdragen.15

Een tekst met een soortgelijke strekking is te vin-
den in de Instituten van Justinianus. Daar wordt
echter niet gesproken over ‘die zaken welke de on-
ze worden door overhandiging’, maar over ‘over-
handiging van zaken’. Dit impliceert, dat de aan-
wezigheid van een geschikte titel niet zomaar mag
worden verondersteld, hoewel de Instituten niet
met zoveel woorden zeggen, dat een geschikte titel
niet is vereist voor de eigendomsoverdracht. Cen-
traal staat echter het natuurrechtelijke beginsel, dat
de wil van de vervreemder bepalend is.

Inst. 2,1,40 
Ook door overhandiging verkrijgen wij zaken volgens het
natuurlijke recht. Niets is immers zozeer in overeen-

stemming met de natuurlijke billijkheid als wel dat men
zich houdt aan de wil van de eigenaar die zijn zaak aan een
ander wil overdragen. En daarom kan een lichamelijke zaak
van welke aard ook worden overhandigd en wordt zij, als
zij wordt overhandigd door de eigenaar, vervreemd.16

Historisch gezien, lijkt het niet de

bedoeling te zijn geweest van

Justinianus om het causa-vereiste

uitdrukkelijk terzijde te schuiven

Tenslotte is er nog een tekst (l. 7.1) uit de Diges-
tentitel ‘de condictie vanwege een reden, terwijl die
reden niet is gerealiseerd’ (D. 12,4), waarin aan-
vankelijk de feitelijke macht over een stuk grond
werd overgedragen als bruidschat, maar waarin,
toen later het huwelijk geen doorgang vond, de 
eigendom niet terugviel aan de vervreemder. De
laatste had slechts een persoonlijke actie, de 
condictio, om de achteraf gezien onverschuldigd
verrichte prestatie terug te vorderen. Het feit, dat
de eigendom niet van rechtswege terugvalt aan de
vervreemder, zodra de iusta causa die de overdracht
van bezit en eigendom kan rechtvaardigen komt te
vervallen, vormt een aanknopingspunt om te ver-
dedigen, dat het Romeinse recht ook een abstract
stelsel van eigendomsoverdracht heeft gekend.
Historisch gezien, lijkt het echter niet de bedoeling
te zijn geweest van Justinianus om het causa-ver-
eiste uitdrukkelijk terzijde te schuiven. Men neemt
veelal aan, dat de tekst oorspronkelijk geen betrek-
king heeft gehad op eigendomsoverdracht door
overhandiging van een zaak. Dat de tekst uitdruk-
kelijk spreekt over traditio, is het gevolg van 
een interpolatie door de compilatoren van de 
Digesten.17 Wellicht hebben zij zich daarbij on-
voldoende gerealiseerd dat door de interpolatie de
tekst zou kunnen gaan wijzen in de richting van
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14 Overigens komen beide teksten tot de conclusie, dat de acci-
piens niet kan worden gedwongen om het uitgegeven geld
terug te betalen aan de tradens. Volgens D. 12,1,18, pr heeft de
tradens wel een persoonlijke actie tegen de accipiens, maar die
kan op zijn beurt een exceptie van onbehoorlijkheid (exceptio
doli) tegenwerpen. Kennelijk wordt het als onbehoorlijk
gezien, wanneer de tradens het geld dat hij wilde schenken
achteraf terugvorderde, nu bleek dat de accipiens dacht dat het
om een geldlening ging. In D. 41,1,36 wordt volstaan met de
constatering dat eigendom is overgegaan op de accipiens. Het
ontbreken van een zakelijke actie (rei vindicatio) in D. 41,1,36
sluit het bestaan van een persoonlijke actie (condictio) in D.
12,1,18, pr niet uit. Toch lijkt het erop, dat de hoogklassieke
jurist Salvius Julianus (ca. 105-ca. 170) kiest voor een meer
praktische oplossing, terwijl de laatklassieke jurist Domitius
Ulpianus (ca. 170-223/224) vasthoudt aan een meer dogmati-
sche denkwijze, al komt hij langs procesrechtelijke weg tot het-

zelfde resultaat. De compilatoren (samenstellers) van de
Digesten hebben dit mogelijke verschil niet opgemerkt of zij
hebben het niet als bezwaarlijk gezien om beide teksten op te
nemen zonder eerst één ervan door interpolatie te harmonise-
ren met de ander. 

15 D. 41,1,9,3 Gaius libro secundo rerum cottidianae sive aureorum
Hae quoque res, quae traditione nostrae fiunt, iure gentium
nobis adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali
equitati quam voluntatem domini volentis rem suam in alium
transferre ratam haberi.

16 Inst. 2,1,40. Per traditionem quoque iure naturali res nobis
adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali aequitati,
quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium trans-
ferre, ratam haberi. et ideo cuiuscumque generis sit corporalis
res, tradi potest et a domino tradita alienatur. 

17 Lenel, Palingenesia I, Iul. nr. 266 (p. 363).
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een abstract stelsel van eigendomsoverdracht door
overhandiging.18

D. 12,4,7,1 Julianus in het 16e boek van zijn Digesten 
Een perceel grond, waarvan de feitelijke macht is over-
gedragen als bruidsschat, kan wanneer er geen huwelijk is
gevolgd, met de condictie worden teruggevorderd. Ook de
vruchten kunnen worden gecondiceerd. Hetzelfde is
rechtens ten aanzien van een slavin en haar kind.19

In het Corpus Iuris Civilis lijkt het beginsel dat een
iusta causa vereist is om eigendom over te dragen
te prevaleren. Er zijn in de Digesten echter ook tek-
sten die erop wijzen, dat dit causa-vereiste niet
werd opgevat in de moderne zin, namelijk dat er
een geldige verbintenis tot eigendomsoverdracht
aan de leveringshandeling vooraf diende te gaan.
Er moest wel een reden voorhanden te zijn die be-
oogde om bezit en eigendom over te dragen, daar-
onder ook begrepen een putatieve titel. Er zijn ook
teksten die het natuurrechtelijke beginsel bena-
drukken, dat de wil van de eigenaar om over te dra-
gen moet worden gerespecteerd en in een enkele
tekst doet het achteraf wegvallen van de titel de ei-
gendom niet van rechtswege terugvallen aan de
vervreemder.

Het causale karakter van de eigendomsover-
dracht brengt met zich, dat hetgeen onverschul-
digd is betaald of gepresteerd in de regel kan wor-
den gerevindiceerd. Toch kent het Romeinse recht
ook een persoonlijke actie uit onverschuldigde be-
taling of prestatie, de condictio indebiti. De ver-
vreemder kon immers zijn eigendomsrecht hebben
verloren, zodat de revindicatie niet langer voor-
handen was. De overgedragen zaak kon zijn teniet
gegaan. Eigendom van soortzaken, zoals geld, kon
eenvoudig verloren gaan, wanneer het geld werd
vermengd met ander geld of in circulatie gebracht,
zodat het niet langer individualiseerbaar was.

NAAR CAUSALE STELSELS VAN EIGENDOMS-
OVERDRACHT; HET ROMEINSE RECHT EN
DE ONTWIKKELING VAN DE LEER VAN DE
TITULUS DOMINII TRANSFERENDI

Zoals reeds gezegd, aan de causale eigendomsover-
dracht, zoals wij die vandaag kennen, ligt de leer

van de zogenaamde titulus dominii transferendi (ti-
tel van het overdragen van eigendom) ten grond-
slag. Deze leer is in eerste aanleg ontwikkeld in de
school van de Glossatoren, de academische juristen
die in de periode van rond 1120 tot het midden
van de dertiende eeuw het Corpus Iuris Civilis heb-
ben bestudeerd, geïnterpreteerd en gedoceerd.
Aanvankelijk gebeurde dat alleen te Bologna, later
ook aan andere faculteiten en rechtsscholen. De
leer van de titulus dominii transferendi heeft zijn be-
slag gekregen in de standaard glosse op het Corpus
Iuris van Accursius (1182-ca. 1263), die tot aan de
tijd van de codificaties bijzonder gezagvol is ge-
weest.

In zijn leer over de iusta causa als vereiste voor ei-
gendomsoverdracht bouwt Accursius voort op de
opvattingen van zijn voorgangers.20 De Glossato-
ren hebben het Corpus Iuris Civilis willen opvatten
als geldend recht en geldend recht moet consistent
zijn. Dit verklaart het streven om tegenstrijdighe-
den binnen het Corpus Iuris of binnen de Digesten
zoveel mogelijk te harmoniseren. Dit geldt ook
voor de antinomie van D. 12,1,18,pr en D.
41,1,36. Accursius doet dat op twee manieren. In
de eerste plaats meent hij dat de tradens in D.
12,1,18,pr slechts de eigendom op de accipiens
wilde doen overgaan uit hoofde van schenking en
niet op grond van een andere titel, terwijl het de
tradens in D. 41,1,36 om het even was hoe eigen-
dom zou overgaan. Als tweede verklaring ver-
onderstelt Accursius, dat in het geval van D.
41,1,36 aan de overhandiging een schenkingsbe-
lofte (of schuld) was vooraf gegaan. Hoewel de ver-
vreemder dacht deze schenkingsbelofte na te ko-
men, terwijl de verkrijger dacht in geldleen te ont-
vangen, ging in dit geval toch de eigendom over. In
het geval van D. 12,1,18,pr was er geen schen-
kingsbelofte aan de overhandiging voorafgegaan
en bij deze overhandiging bedoeld als schenking
van hand tot hand, is het mogelijk dat door wils-
gebreken van partijen er in het geheel geen sprake
meer is van een geldig contract, zodat eigendom
niet overgaat. 

D. 12,1,18, pr 
Het lijkt juist of ze wél van de ontvanger zijn geworden,
aangezien wij het eens zijn over de zaak en over de
overdracht van eigendom, hoewel wij het oneens zijn over
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18 In de oorspronkelijke tekst van de hoogklassieke jurist Julianus
betrof het waarschijnlijk een perceel grond dat was geleverd
door mancipatio, een formele leveringshandeling waarmee
onder meer grond in Italië kon worden overgedragen. Een iusta
causa was daarvoor niet vereist. Het komen te vervallen van de
iusta causa kon na een mancipatio derhalve geen verandering
brengen in de goederenrechtelijke positie van partijen. De ver-
krijger behield het door mancipatio overgedragen eigendoms-
recht. Op last van Justinianus hebben de compilatoren van de
Digesten het woord mancipatio vervangen door traditio en het
woord mancipare door tradere (zie C. 7,31,1,5). 

19 D. 12,4,7,1 Iulianus libro sexto decimo digestorum Fundus dotis
nomine traditus si nuptiae insecutae non fuerint, condictione
repeti potest: fructus quoque condici poterunt. idem iuris est
de ancilla et partu eius.

20 Dankzij de uitgave van een vroeg glossenapparaat op het
Digestum Novum door Gero Dolezalek zijn de commentaren
van een aantal vroege Glossatoren op D. 41,1,31, pr en D.
41,1,36 thans goed toegankelijk. Zie G. Dolezalek, ‘Der
Glossenapparat des Martinus zum Digestum Novum’, ZSS
Rom. Abt. 84 (1967), 245-349, i.h.b. 304 en 308.
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de reden, zoals in D. 41,1,36, die tegengesteld is.
Oplossing: hier (in D. 12,1,18, pr) wilde men alleen op
grond van één bepaalde reden de eigendom overdragen,
namelijk schenking, en men wilde niet dat de zaak op
grond van een andere reden de ander zou toebehoren. Daar
(in D. 41,1,36) wilde men, dat de zaak ook op een andere
wijze van de ontvanger zou worden. Of zeg, dat daar (in D.
41,1,36) een schenkingsbelofte of een schuld aan de
overhandiging was voorafgegaan, zodat, hoewel werd
overhandigd bij wijze van schenking, jij het echter in
ontvangst neemt als geleend: toch wordt de zaak van jou,
zoals in D. 12,1,2,3. Hier (in D. 12,1,18, pr) wordt de
tekst echter begrepen alsof hij spreekt over een nog te
verrichten schenking en hier kun je zeggen dat er
dwalingen zijn die de contracten ongeldig maken, zoals ik
hieronder heb gezegd in D. 18,1,9.21

In deze glosse wordt een middeleeuwse interpreta-
tiemethode gehanteerd om tegenstrijdige teksten
te harmoniseren. De in de teksten beschreven ca-
sus worden verondersteld zich in uiteenlopende
omstandigheden te hebben afgespeeld, ook al is
daarvoor geen enkele aanwijzing te vinden in de
teksten zelf. Daardoor worden de gevallen, hoewel
in de Digesten identiek beschreven, onvergelijk-
baar en kan eenvoudig worden verklaard waarom
de verschillende oplossingen elkaar niet tegenspre-
ken. De eerste verklaring van de oplossing van D.
41,1,36, legt een sterke nadruk op wil van de tra-
dens om eigendom over te dragen, zoals wij die ook
zagen in Inst. 2,1,40. Dat betekent echter niet, dat
die wil alleen toereikend zou zijn. Ook in het geval
het de tradens om het even is op grond van welke
titel eigendom overgaat, zal hij altijd zelf een be-
paalde iusta causa voor ogen hebben gehad. Er was
derhalve in ieder geval een putatieve titel aanwezig.

Anders dan in het Corpus Iuris hebben de Glos-
satoren expliciet gesteld, dat een vermeende titel
toereikend kan zijn om eigendom over te dragen.
Reeds de vroege Glossatoren rekenden ook de on-
verschuldigde betaling tot de redenen die over-
dracht van eigendom kunnen rechtvaardigen.
Naar Romeins recht is er sprake van een onver-
schuldigde betaling (solutio indebiti), indien de tra-
dens bij vergissing presteert (zie D. 12,6,1,1), een

vereiste dat door het Nederlandse BW niet langer
wordt gesteld. Met andere woorden, de tradens zal
hebben gedacht iets verschuldigd te zijn. In navol-
ging van de vroege Glossatoren, meent Accursius
derhalve als algemene regel te kunnen stellen, dat
ook een vermeende (putatieve) iusta causa toerei-
kend is om eigendom te doen overgaan. Als argu-
ment daarvoor voert hij aan, dat de gehele titel
over de condictio indebiti zijn bestaan dankt aan het
feit dat door overhandiging op grond van een ver-
meende iusta causa eigendom overgaat.22 Het en-
kele bestaan van deze titel zou zich daarom tegen
de gedachte verzetten, dat overhandiging op grond
van een putatieve iusta causa geen eigendom doet
overgaan.

D. 41,1,31, pr
Een iusta causa: een werkelijk bestaande of een vermeende.
Anders, dat wil zeggen als je zegt dat op grond van een
vermeende reden geen eigendom wordt overgedragen, dan
zou de gehele titel over de condictie van het onverschuldigd
gepresteerde daarmee in tegenspraak zijn, welke titel van
toepassing is wanneer de eigendom van een of andere zaak
is overgedragen op grond van een vermeende reden. (…).23

Al met al, blijft de glosse dicht dus bij het Corpus
Iuris zelf. De Accursische leer van de titulus domi-
nii transferendi is nog steeds causaal in de zin dat er
een iusta causa wordt vereist om eigendom over te
dragen. Echter, volgens de glosse hoeft die iusta
causa niet altijd objectief geldig te zijn, als de tra-
dens maar veronderstelt dat de vereiste causa be-
staat.24 Daarnaast moet de tradens tevens de wil
hebben om eigendom te doen overgaan op de ac-
cipiens.

NAAR ABSTRACTE STELSELS VAN EIGEN-
DOMSOVERDRACHT; HET ROMEINSE
RECHT EN HET ABSTRAKTIONSPRINZIP

Het abstracte stelsel van eigendomsoverdracht
heeft zijn wortels in het zogenaamde Abstraktions-
prinzip dat in de negentiende eeuw werd ontwik-
keld door Friedrich Carl von Savigny (1779-
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21 glossa non fieri ad D. 12,1,18, pr: Imo uidetur fieri, quia in
corpore consentimus et in dominii tranlatione, licet in causa
dissentiamus, ut infra de acq. re. do. l. Cum in corpus, quae est
contra. Sol.: hic erat certa causa, ex qua sola uolebat dominium
transferre, scilicet donatio; nec ex alia causa uolebat rem ad
alium pertinere; ibi etiam aliter fieri uolebat rem accipientis.
Vel dic quod ibi donandi promisio uel debitum praecesserat
traditionem, unde licet uno modo ut donum tradatur, tu uero
ut creditam accipias: tamen tua fit, ut infra e. l. ii § fi.; hic
autem de donatione futura intelligitur et potes hic dicere quot
sunt errores qui uitient contractus, ut dixi infra de contrahen.
emp. l. In venditionibus. 

22 Of dat juist is, kan worden betwijfeld. Zoals hierboven reeds
duidelijk gemaakt, zijn er nog een aantal andere gevallen waar-
in de tradens eigendom verliest van wat hij onverschuldigd
heeft gepresteerd en derhalve geen beschikking meer heeft over

de revindicatie.
23 glossa iusta causa ad D. 41,1,31, pr: Iusta causa: uera uel puta-

tiua. Alioquin, idest si dicas ex putatiua non transferri domini-
um, totus titulus de condictione indebiti repugnaret, qui titu-
lus habet locum quando transfertur dominium alicuius rei ex
putatiua causa. (…).

24 De glossen locum habet bij D. 4,3,7, pr en tradita est bij C.
4,50,6 (daarbij verwijzend naar D. 4,3,7, pr en C. 4,21,17)
stellen dat eigendom ook kan overgaan als het contract inutilis
is. Het is niet duidelijk of de glosse hierbij enkel de putatieve
titel op het oog heeft of ook de situatie, waarin beide partijen
zicht bewust zijn van het ontbreken van een iusta causa.  Zo het
laatste het geval is, zou men in deze glossen zelfs de grondslag
voor een abstract stelsel van eigendomsoverdracht kunnen
lezen.
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1861), die doceerde in Marburg en vanaf 1810 te
Berlijn. Von Savigny leerde, dat de overhandiging
ter nakoming van een koopovereenkomst of een
ander contract dat is gericht op een wisseling van
eigenaar, zelf een overeenkomst is, namelijk een za-
kelijke overeenkomst (der dingliche Vertrag).

F.C. von Savigny, Systeem van het hedendaagse Romeinse
recht § 140
De bezitsoverdracht is een waarachtige overeenkomst,
omdat alle kenmerken van het begrip ‘overeenkomst’
daarin kunnen worden waargenomen: want zij bevat van
beide partijen de wilsverklaring die is gericht op de
onmiddellijke overdracht van bezit en eigendom en daar-
door worden de rechtsverhoudingen van de handelende
personen opnieuw bepaald; dat deze wilsverklaring op
zichzelf niet toereikend is voor een volwaardige bezits-
overdracht, maar dat ook de daadwerkelijke verkrijging van
het bezit, als een uitwendige handeling, daarop moet
volgen, doet niets af aan het wezen van de overeenkomst
die er aan ten grondslag ligt.25

De geldigheid en de rechtsgevolgen van deze zake-
lijke overeenkomst werden door Von Savigny ge-
abstraheerd van de geldigheid van de rechtshande-
lingen die eraan ten grondslag liggen. Dat bete-
kent, dat wanneer vanwege dwaling of een ander
wilsgebrek van één der partijen de obligatoire over-
eenkomst nietig is of vernietigbaar, de eigendom
desalniettemin wordt (en blijft) overgedragen door
de bezitsoverdracht, als er tussen de tradens en ac-
cipiens maar consensus bestaat om eigendom over
te dragen. Deze laatste consensus is dus niet de
contractuele of obligatoire wilsovereenstemming,
gericht op het in het leven roepen van verbintenis-
sen, maar de zakelijke wilsovereenstemming, ge-
richt op het doen overgaan van de eigendom. De
iusta causa die de eigendomsoverdracht kan recht-
vaardigen, was daarmee niet langer een constitutief
vereiste voor de eigendomsoverdracht, al kon zij
wel dienen om het bewijs te leveren, dat partijen
inderdaad de wil hadden om eigendom over te dra-
gen. Von Savigny zocht steun voor zijn leer in het
Romeinse recht en vond die in D. 41,1,9,3 en Inst.
2,1,40, omdat in deze teksten alleen de wil van de
tradens om eigendom over te dragen wordt ge-
noemd en over een iusta causa niet wordt gespro-
ken. In het Abstraktionsprinzip is die wil echter ver-

zelfstandigd, dat wil zeggen geheel afgescheiden
van de contractuele wil van partijen.26

De geldigheid en de rechtsgevolgen van

deze zakelijke overeenkomst werden

door Von Savigny geabstraheerd van de

geldigheid van de rechtshandelingen die

eraan ten grondslag liggen

Het Abstraktionsprinzip kreeg navolging in Duits-
land, werd door vele juristen aanvaard en heeft er-
toe geleid dat het BGB van 1900 de geschikte
rechtsgrond als vereiste voor eigendomsoverdracht
niet meer vermeldt en het Duitse privaatrecht
daardoor tot op heden een abstract stelsel van ei-
gendomsoverdracht kent (§§ 925 en 929 BGB).
Het Abstraktionsprinzip beheerst het gehele Duitse
zakenrecht en geldt ook voor de cessie. Daarmee
samenhangend, neemt het verrijkingsrecht in het
Duitse recht een veel belangrijker plaats in dan in
het Nederlandse.

HARMONISATIE?

Indien de Europese stelsels van eigendomsover-
dracht in de toekomst moeten worden geharmoni-
seerd lijkt het wellicht voor de hand liggend een
keuze te maken tussen hetzij een causaal hetzij een
abstract stelsel van eigendomsoverdracht. Toch
hebben wij gezien, dat zowel het Romeinse recht
als de middeleeuwse interpretatie daarvan elemen-
ten bevat voor een tussenoplossing tussen enerzijds
de objectief geldige titel zoals vandaag vereist door
het Nederlandse BW en anderzijds het Duitse Ab-
straktionsprinzip. In Inst. 2,1,40 werd gesteld, dat
op grond van de natuurlijke billijkheid de intentie
van de tradens om eigendom over te dragen moet
worden gerespecteerd. De Glossatoren hielden wel
vast aan het vereiste van een iusta causa, maar die
kon ook putatief zijn.
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25 F.C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. III,
Berlijn 1840, 312: So ist die Tradition ein wahrer Vertrag, da
alle Merkmale des Vertragsbegriffs darin wahrgenommen wer-
den: denn sie enthält von beiden Seiten die auf gegenwärtige
Übertragung des Besitzes und des Eigenthums gerichtete
Willenserklärung, und es werden die Rechtsverhältnisse der
Handelnden dadurch neu bestimmt; daß diese Willens-
erklärung für sich allein nicht hinreicht zur vollständigen
Tradition, sondern die wirkliche Erwerbung des Besitzes, als
äußere Handlung, hinzutreten muß, hebt das Wesen des zum

Grund liegenden Vertrags nicht auf. 
26 F.C. von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen

Römischen Rechts, Bd. II, Berlijn 1853, 257 (§  78). Leopold-
August Warnkönig (1794-1866) beriep zich ook op Diocl. C.
4,50,6, in welke tekst naar zijn mening eigendom overgaat
door traditio zonder dat er zelfs een causa putativa voorhanden
is. Beide partijen weten dat er geen geldige titel is om eigen-
dom over te dragen; zie L.A. Warnkönig, Bemerkungen über
den Begriff der iusta causa bei der Tradition, Archiv für die civi-
listische Praxis 6 (1823), 111-134, i.h.b. 118-119. 
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In de literatuur is wel verdedigd dat bij harmoni-
satie een consequente doorwerking van de wilsge-
breken een doorslaggevende rol zou moeten spe-
len. In dit opzicht vertoont het Duitse abstracte
stelsel van eigendomsoverdracht ernstige manke-
menten. Wie een contract is aangegaan onder de
invloed van een wilsgebrek, kan de vernietigbaar-
heid van de aangegane overeenkomst inroepen
(BGB § 119 en 123), maar ten gevolge van het
Abstraktionsprinzip zal de eigendom daarmee niet
aan hem terugvallen. Hij zal niet over de revin-
dicatie beschikken, maar slechts over een persoon-
lijke actie wegens onverschuldigde prestatie. Daar-
om wordt wel gepleit voor een theoretische
middenweg, zoals ook al verdedigd in het verleden,
waarbij de intentie (animus) van partijen om
eigendom over te dragen doorslaggevend is. Deze
intentie is toereikend om eigendom te doen over-
gaan, ook bestaat de onderliggende rechtsgrond
slechts putatief of in het geheel niet, maar anders
dan bij het Abstraktionsprinzip tast een beroep op

een wilsgebrek niet enkel de obligatoire overeen-
komst aan, maar komt daarmee tevens de eigen-
domsoverdracht te vervallen.27
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27 Zie L.P.W. van Vliet, Transfer of movables in German, French,
English and Dutch law, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, 

p. 204-205.

Opmaak 3/2006  23-02-2006  10:11  Pagina 181




