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1 Inleiding 
Weinigen zullen zich hebben afgevraagd of 
de neergeschoten soldaat een goederenrech-
telijk recht kan laten gelden op de kogel 
die zijn lijf is binnengedrongen. Heinrich 
Wallenfang behoort tot die weinigen. Hij 
wijdde in 1917, midden in de Eerste Wereld-
oorlog, een monografie aan dit onderwerp 
getiteld Die Rechtslage der Kugel im Körper 
des Verwundeten und nach ihrer Entfernung 
aus demselben.1 

Weinigen zullen 
zich hebben afgevraagd of 
de neer geschoten soldaat 
een goederenrechtelijk 
recht kan laten gelden 
op de kogel die zijn lijf is 
binnengedrongen

Wallenfangs monografie is voor de door een 
kogel getroffen soldaat geen opbeurende 
kost. Volgens Wallenfang is eigendoms-
verkrijging door inbezitneming van een 
aan niemand toebehorende zaak, een res 
nullius, uitgesloten nu de schutter geen 
eigenaar van de kogel is en er dus geen 
afstand van kan doen.2 Wordt de soldaat 
dan eigenaar van de kogel door natrekking? 
Trekt het lichaam van de soldaat als hoofd-
zaak de eigendom van de kogel als bestand-
deel na? Wallenfang is van oordeel dat het 
leerstuk natrekking niet toegepast kan 
worden omdat ofwel het lichaam niet als 

een zaak geldt en dus geen hoofdzaak kan 
zijn,3 of geldt dat het lichaam weliswaar 
een zaak is, maar een zaak zonder eige-
naar.4 De kogel blijft dus eigendom van het 
leger waartoe de schutter behoort. Chirur-
gische verwijdering van de kogel verandert 
evenmin iets aan de goederenrechtelijke 
positie van de kogel: de kogel is geen res 
nullius en kan dus niet door inbezitneming 
in eigendom worden verkregen, niet door 
de soldaat noch door de arts die de kogel 
verwijdert.5 

Wanneer de soldaat van (verschillen)de  
kogel(s) een dasspeld of een kettinkje 
maakt, ontstaat volgens Wallenfang geen 
nieuwe zaak zodat van eigendomsverkrij-
ging door zaaksvorming geen sprake is.6 
Evenmin wordt de soldaat eigenaar doordat 
de ketting of speld de kogel natrekt: volgens 
Wallenfang wordt de kogel geen bestand-
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1 H. Wallenfang, Die Recht-
slage der Kugel im Körper des 
Verwundeten und nach ihrer 
Entfernung aus demselben, 
Berlijn: Puttkammer und 
Mühlbrecht 1917. 

2 Wallenfang 1917, p. 21.
3 Wallenfang 1917, p. 24: ‘Bezüg-

lich des menschlichen Körpers 
besteht in der Literatur kein 
Streit darüber, dass ihm die 
Sachqualität fehlt.’

4 Wallenfang 1917, p. 31: ‘Man 
kann sich nicht selbst in Eigen-
tum haben. Wenn man aber an 
seinem Körper kein Eigentum 
haben kann, so ist es auch 
nicht möglich an wesentlichen 
Bestandteilen des Körpers 
Eigentum zu haben.’ Zelfs als 
aangenomen wordt dat de kogel 
bestanddeel van het lichaam is, 
(hetgeen Wallenfang bestrijdt, 
1917, p. 30) kan daarom van 
natrekking geen sprake zijn.

5 Wallenfang 1917, p. 31-36. 
Omdat veel Duitse soldaten 
‘nach schwerem Leiden Ruhe 
und Erholung gefunden haben’ 
in het neutrale Zwitserland, 
besteedt Wallenfang voor 
wat betreft deze vraag ook 
aandacht aan Zwitsers recht, 
p. 19, p. 63-64.

6 Wallenfang 1917, p. 41: ‘Bei 
der Verarbeitung war man ja 
gerade darauf bedacht, die 
Eigentum des Metallstückes 
als Kugel bezw. Granatsplit-
ter beibehalten und durch die 
Herrichtung als Vorstecknadel 
lediglich eine Möglichkeit erhal-
ten, ausser Erinnerungszeichen 
auch zugleich Gebrauchs- und 
Schmuckgegenstand zu sein.’ 

Kogels uit Duitsland, Frankrijk, Rusland en 
 Oostenrijk
Het grootste gedeelte van Wallenfangs monografie 
beslaat Duits recht. Omdat volgens Wallenfang (p. 11-18) 
het land waar de kogel de soldaat trof, bepaalt welk 
recht geldt, bespreekt Wallenfang ook Frans (p. 53-58), 
Russisch (p.  58-63) en Oostenrijks recht (p. 47-53). Aan 
Belgisch recht besteedt hij geen afzonderlijke aandacht 
nu het Belgische recht met het Franse overeenstemt 
(p. 47). Overigens is het volgens Wallenfang mogelijk dat 
de vraag naar de status van de kogel door twee stelsels 
wordt beheerst. Zo’n geval doet zich bijvoorbeeld voor 
wanneer de kogel vanaf Duits gebied is gelost en op 
Frans grondgebied een soldaat treft. Dan gelden Duits en 
Frans recht (p. 18): ‘Das Abschiessen ist nach dem Recht 
des Abschussortes, die Rechtslage bei Verwundung oder 
Tötung nach dem des Treffortes (…) zu beurteilen.’
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deel van de ketting of de speld.7 Omdat de 
getroffen soldaat volgens Wallenfang weet 
dat hij geen eigenaar is geworden of althans 
aan zijn eigendomsverkrijging zou moeten 
twijfelen, is hij niet te goeder trouw. Eigen-
domsverkrijging is dus slechts mogelijk wan-
neer het recht van het land waar de schot-
wond werd opgelopen verkrijgende verjaring 
kent die in het voordeel werkt van bezitters 
te kwader trouw. Alleen soldaten die op Rus-
sisch of Frans territoir door een kogel zijn 
getroffen, kunnen de eigendom van de kogel 
verkrijgen. Degene die op Russisch grond-
gebied is getroffen, verkrijgt na tien jaar 
openlijk en ongestoord bezit de eigendom, 
degene die op Frans grondgebied is getrof-
fen, verkrijgt na dertig jaar ondubbelzinnig 
en openbaar bezit de eigendom van de kogel 
(zie kader). 

Alleen soldaten die op 
Russisch of Frans territoir 
door een kogel zijn getroffen, 
kunnen de eigendom van de 
kogel verkrijgen

Wallenfangs boekje mag obscuur zijn: het 
roept allerlei goederenrechtelijke vragen op. 
Draagt de kapper eigendom van het afge-
knipte haar over aan de pruikenmaker? Kan 
de chirurg de eigendom van de verwijderde 
blindedarm overdragen aan een medische op-
leiding? Wat is de goederenrechtelijke status 
van een pacemaker? Zowel voor de vraag wat 
de status is van wat ik hier zal noemen door 
of van het lichaam afgescheiden objecten (een 
blindedarm, haren, nagels)8 als wat ik hier zal 
noemen eraan of erin aangebrachte objecten 
(pacemaker, ingeslikte kwartjes), is de goede-
renrechtelijke status van het lichaam door-
slaggevend. Als het menselijk lichaam een 
zaak is waarvan de mens eigenaar is, ligt toe-
passing van leerstukken als natrekking voor 
de hand. Het lichaam is dan de hoofdzaak die 
eraan gevoegde bestanddelen natrekt. 

Zowel voor de vraag wat de 
status is van door of van 
het lichaam afgescheiden 
objecten als eraan of erin 
aangebrachte objecten, is de 
goederenrechtelijke status van 
het lichaam doorslaggevend

Wanneer het menselijke lichaam geen zaak 
is, of wanneer de mens er geen eigenaar 
van is, kunnen leerstukken als natrekking 
en inbezitneming enkel per analogiam gel-
den. Wanneer zaakskwaliteit of eigendom 
van het lichaam of lichaamsdelen om ethi-
sche redenen wordt ontkend, staat de vraag 
of het goederenrecht geldt – per analogiam 
of direct – überhaupt ter discussie. In deze 
bijdrage staan deze twee vragen centraal. 
Allereerst de vraag naar de goederenrech-
telijke status van het menselijk lichaam 
(par. 2), ten tweede de vraag wat de goede-
renrechtelijke status is van door of van het 
lichaam afgescheiden objecten en eraan of 
erin aangebrachte objecten (par. 3).

Artikel 3:2 BW definieert 
een zaak als een stoffelijk 
object dat voor menselijke 
beheersing vatbaar is. Het 
menselijk lichaam voldoet 
aan deze eisen, toch neemt 
de heersende leer aan dat 
het menselijk lichaam 
geen zaak is

2 De goederenrechtelijke status van 
het menselijk lichaam 
Artikel 3:2 BW definieert een zaak als een 
stoffelijk object dat voor menselijke be-
heersing vatbaar is. Het menselijk lichaam 
voldoet aan deze eisen,9 toch neemt de 
heersende leer aan dat het menselijk li-
chaam geen zaak is. Daarvoor worden twee 
argumenten gegeven. Zaakskwaliteit van 
het menselijk lichaam wordt in de litera-
tuur ten eerste ontkend omdat het vermo-
gensrecht een fundamenteel onderscheid 
maakt tussen personen en zaken. Personen 
zijn de dragers of subjecten van vermo-

7 Wallenfang 1917, p. 42: ‘Ein 
geschickter Goldschmied wird 
aber beide Teile, Kugel und 
Nadel oder Kettchen, derart 
trennen können, ohne dass die 
Substanz beider Teile zerstört 
wird. Eine völlige Änderung 
der bisherigen körperlichen 
Beschaffenheit der Nadel oder 
Kugel tritt nicht ein.’ 

8 In de geneeskunde is voor wat 
betreft de verwijdering van 
een orgaan of gezwel de term 
extirpatie gebruikelijk. Ik ge-
bruik hier als overkoepelende 
term afscheiding. 

9 J.C. van der Steur, Grenzen van 
rechtsobjecten. Een onderzoek 
naar de grenzen van objecten 
van eigendomsrechten en 
intellec tuele  eigendomsrechten 
(diss. Leiden), Deventer: 
Kluwer 2003, p. 211-212. Zie 
ook B.C. van Beers, Persoon en 
lichaam in het recht. Menselijke 
waardigheid en zelfbeschikking 
in het tijdperk van de medische 
bio-technologie (diss. Amster-
dam VU), Den Haag: Boom 
2009, p. 89.

Mala fide bezit en verjaring in de Code Civil 
Wallenfang 1917, p. 62. Volgens Wallenfang verkrijgt 
degene die op Frans territoir wordt getroffen langs de 
weg van art. 2279 Cc (intussen 2276 Cc) de eigendom 
van de kogel na drie jaar (p. 58). Wallenfang gaat 
er ten onrechte vanuit dat voor de verkrijging van 
art. 2279/2276 Cc geen goede trouw vereist is. Dat 
is wel zo. Eigendomsverkrijging zonder goede trouw 
is alleen mogelijk langs de weg van de dertigjarige 
verkrijgende verjaring die de Code Civil ook voor 
roerende zaken kent, vgl. J.E. Jansen, Bezit te kwader 
trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Den Haag: 
Boom 2011, p. 209-217.
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gensrechten, zaken zijn er de objecten van. 
De mens kan niet tegelijkertijd rechtssubject 
en rechtsobject zijn.10 Het menselijk lichaam 
is geen zaak, eigendom van het lichaam is 
daarom evenmin mogelijk: het eigendoms-
recht is immers het meest omvattende 
recht dat men op een zaak kan laten gelden 
(art. 5:1 BW). Dit betekent niet dat de mens 
geen zeggenschap over zijn lichaam heeft. 
De zeggenschap over het eigen lichaam is 
volstrekt, zij vloeit voort uit een zogenoemd 
persoonlijkheidsrecht dat de mens niet zo-
zeer heeft, maar is.11

Het staat voor het huidige 
recht buiten kijf dat het 
onmogelijk is dat iemand enig 
recht kan laten gelden op een 
ander. Dat is vanuit ethisch 
oogpunt onaanvaardbaar

Het tweede argument dat tegen zaaks-
kwaliteit van de mens wordt aangevoerd, is 
niet leerstellig maar ethisch. Het staat voor 
het huidige recht buiten kijf dat het onmo-
gelijk is dat iemand enig recht kan laten 
gelden op een ander. Dat is vanuit ethisch 
oogpunt onaanvaardbaar.12 Een mens kan 
voor een ander nooit enige vermogensrech-
telijke waarde vertegenwoordigen: een mens 
kan geen eigenaar van een ander zijn. De 
mens kan evenmin eigenaar van zichzelf 
zijn omdat het lichaam dan als zaak geldt 
waarop eigendom rust. Het lichaam wordt zo 
voorwerp van het vermogensrecht hetgeen in 
strijd is met het respect voor de geestelijke 
waarde van de mens: 

‘Praktisch is dit vooral van belang voor de rechtspositie van 
het menselijke lichaam en de integrerende delen daarvan. 
Deze kunnen niet als ‘zaak’ in de zin van de wet gelden. 
De eerbied voor de geestelijke waarde van de mens heeft 
tengevolge, dat zijn stoffelijke verschijning geen voorwerp 
van vermogensrecht kan zijn.’13

Aan dit argument komt naar mijn mening 
geen kracht toe. Enerzijds is het in strijd 
met de menselijke waardigheid om aan te 
nemen dat de zeggenschap die de mens over 
zijn lichaam heeft uit zijn eigendomsrecht 
voortvloeit. Anderzijds is het niet in strijd 
met de menselijke waardigheid om aan te 
nemen dat de zeggenschap die de mens over 
zijn lichaam heeft voortvloeit uit een per-
soonlijkheidsrecht, dat de mens niet zozeer 
op zichzelf kan laten gelden, maar dat hij 
is. Door aan te nemen dat het menselijk li-

chaam een zaak is, wordt in het geheel geen 
oordeel gegeven over de vraag in hoeverre 
aan het lichaam eerbied en respect verschul-
digd is. Door aan te nemen dat het menselijk 
lichaam een zaak is, wordt evenmin bepleit 
dat het lichaam een zaak als alle andere 
zaken is die vatbaar is voor pandrechten, be-
slag enzovoorts. Door aan te nemen dat het 
menselijk lichaam een zaak is, wordt enkel 
mogelijk aan te nemen dat de mens eigenaar 
is van zijn eigen lichaam. Meer niet. Daarte-
gen zijn enkel leerstellige argumenten in te 
brengen.14

Is het leerstellige argument dat tegen 
zaakskwaliteit van het menselijk lichaam 
pleit doorslaggevend? Een korte blik in de 
rechtsgeschiedenis leert dat dat niet per se 
zo hoeft te zijn. Naar Romeins recht werd 
net als naar Nederlands recht aangenomen 
dat de mens geen eigenaar van zijn lichaam 
was.15 De pandektisten16 geven hiervoor 
hetzelfde leerstellige argument dat in de 
Nederlandse literatuur wordt genoemd: het 
lichaam maakt deel uit van het rechtssub-
ject.17 Dit argument is niet voor alle pandek-
tisten doorslaggevend. Vangerow stelt zich 
op het standpunt dat het menselijk lichaam 
een zaak is die altijd een eigenaar heeft. Een 
slaaf behoort in eigendom toe aan een ander, 
een vrij mens aan zichzelf:

‘Jeder Mensch ist in Betreff des Physischen an ihm Objekt des 
Eigentumsrechts, und zwar steht er entweder in dem Eigen-
tum eines Andern, oder er hat sich selbst in Eigentum.’18 

Het aantrekkelijke van 
de zienswijze waarin de 
mens eigenaar is van zijn 
lichaam is gelegen in een 
grote goederenrechtelijke 
duidelijkheid

Ook in de Nederlandse literatuur zijn er ver-
schillende schrijvers die over de leerstellige 
bezwaren heenstappen en aannemen dat de 
mens eigenaar is van zijn eigen lichaam.19 
Het aantrekkelijke van de zienswijze waarin 
de mens eigenaar is van zijn lichaam is 
gelegen in een grote goederenrechtelijke 
duidelijkheid. De goederenrechtelijke status 
van door en van het lichaam afgescheiden 
objecten kan gemakkelijk worden bepaald 
met behulp van het gebruikelijke goede-
renrecht. Hetzelfde geldt voor het bepalen 
van de goederenrechtelijke status van aan 

10 Zie bijvoorbeeld Asser/Mijns-
sen, De Haan & Van Dam, Al-
gemeen goederenrecht, 3-I 2006, 
nr. 49: ‘Tegenover het rechtssub-
ject, degene aan wie het recht 
toekomt, staat het rechts object, 
datgene waarop het recht 
betrekking heeft. Tegenover de 
persoon, waarover in de eerste 
delen van de Asser-serie wordt 
gesproken, staat het voorwerp.’ 
Zie ook W.H.M. Reehuis, A.H.T 
Heisterkamp, Goederenrecht, 
Deventer: Gouda Quint 2001, 
p. 3: ‘Mensen zijn geen zaken, 
zij zijn rechtssubject.’

11 Zie H.J.J. Leenen, J.K.M. 
Gevers, J. Legemaate, Hand-
boek gezondheidsrecht, deel 
I Rechten ven mensen in de 
gezondheidszorg, 5e druk Hou-
ten: Bohn Stafleu Van Loghum 
2007, p. 52. Zie verder bijvoor-
beeld A.J. Verheij, Vergoeding 
van immateriële schade wegens 
aantasting in de persoon, 
Nijmegen: Ars Aequi 2002, 
p. 64, en Van der Steur 2003, 
p. 223. S.D. Lindenbergh ‘De 
positie en de handhaving van 
persoonlijkheidsrechten in het 
Nederlandse privaatrecht’, 
Tijdschrift voor Privaatrecht 
1999-3, p. 71-108. Uitgebreid 
ook Van Beers 2009, p. 80-90. 
In de literatuur wordt de 
volstrekte zeggenschap die 
de mens over zijn lichaam 
heeft ook wel verklaard uit 
het in talloze grondrechten 
tot uitdrukking gebrachte 
zelfbeschikkingsrecht, Van der 
Steur 2003, p. 212. Zij wijst 
onder andere op art. 6, 8 en 10 
GW en op art. 8 EVRM. 

12 Vergelijk bijvoorbeeld art. 4 
lid 1 EVRM: Niemand mag 
in slavernij of dienstbaar-
heid worden gehouden. Zie 
ook art. 8 IVBPR. Zie ook het 
Handvest van de grondrech-
ten van de EU, art. 1. De 
menselijke waardigheid is 
onschendbaar en art. 5 (sla-
vernijverbod). Wanneer de ene 
mens vermogensrechtelijke 
rechten op een ander zou kun-
nen laten gelden, zou dit een 
ontoelaatbare inbreuk op zijn 
rechtssubjectiviteit betekenen.

13 Mr. C. Assers handleiding 
tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, 
Zakenrecht, Algemeen deel, 
J.H. Beekhuis, F.H.J. Mijnssen, 
P. de Haan, Zwolle: Tjeenk 
Willink 1985, p. 53. Vgl. verder 
bijvoorbeeld Van der Steur 
2003, p. 211, Leenen-Gevers-
Legemaate 2007, p. 52.

14 Vgl. Leenen-Gevers-Lege-
maate 2007, p. 53. Zij geven 
de bezwaren tegen eigendom 
van het eigen lichaam als volgt 
weer: ‘Zonder lichaam bestaat 
er in het recht geen persoon. 
(...) De persoon als totaliteit is 
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of in het lichaam aangebrachte materia-
len. De beantwoording van deze vragen is 
lastiger wanneer aangenomen wordt dat de 
zeggenschap over het menselijke lichaam 
voortvloeit uit een persoonlijkheidsrecht. 
Het ligt voor de hand dat het persoonlijk-
heidsrecht aangenomen wordt omdat de 
hiervoor genoemde vragen naar de goe-
derenrechtelijke status van door en van 
het lichaam afgescheiden of eraan of erin 
aangebrachte objecten op een bevredigen-
der wijze worden beantwoord, dan wanneer 
aangenomen wordt dat de mens eigenaar is 
van zijn lichaam. Hieronder wordt bekeken 
in hoeverre de antwoorden op deze vragen 
verschillen al naar gelang men aanneemt 
dat de zeggenschap over het eigen lichaam 
voortvloeit uit een persoonlijkheidsrecht of 
een eigendomsrecht. 

De wetgever heeft de wijze 
waarop de eigendom van 
afgescheiden objecten wordt 
verkregen ongeregeld gelaten 
voor die gevallen waarin de 
afgescheiden zaken geen 
vruchten zijn

3 De goederenrechtelijke status van 
door en van het menselijk lichaam 
afgescheiden en eraan of erin 
aangebrachte objecten 
Wanneer het menselijk lichaam een zaak is 
waarvan de mens eigenaar is, kan de vraag 
naar de goederenrechtelijke status van er-
aan of erin aangebrachte en ervan of erdoor 
afgescheiden objecten gemakkelijk worden 
beantwoord. Als de mens eigenaar is van zijn 
lichaam is hij ook eigenaar van zaken die af-
gescheiden worden van of door het lichaam. 
Nagels, haren, en ook nieren, sperma en 
bloed behoren in eigendom toe aan degene 
uit wiens lichaam ze afkomstig zijn. De 
wetgever heeft de wijze waarop de eigendom 
van afgescheiden objecten wordt verkregen 
ongeregeld gelaten voor die gevallen waarin 
de afgescheiden zaken geen vruchten zijn. 
Eigendomsverkrijging van afgescheiden 
vruchten is geregeld in de artikelen 5:1 lid 
3 en 5:17 BW: de eigendom van de vruchten 
komt toe aan de eigenaar of de beperkt ge-
notsgerechtigde. Eigendomsverkrijging van 
afgescheiden niet-vruchten is ongeregeld. 
In de literatuur wordt aangenomen dat ook 
wanneer de afgescheiden zaak geen vrucht 

is, de eigenaar van de zaak waaruit de afge-
scheiden zaak afkomstig is, eigenaar wordt.20 
Wanneer bijvoorbeeld dakpannen van het 
dak worden gehaald, wordt de eigenaar van 
het huis eigenaar van de dakpannen die 
door afscheiding zaken zijn geworden.21 

Eigendomsverkrijging door afscheiding moet 
niet verward worden met eigendomsverkrij-
ging door toe-eigening (art. 5:4 BW). Artikel 
5:4 BW kent de eigendom toe aan degene 
die een aan niemand toebehorende zaak 
in bezit neemt. Er zijn drie verschillen. Bij 
eigendomsverkrijging door toe-eigening gaat 
het om een aan niemand toebehorende zaak, 
bij eigendomsverkrijging door afscheiding 
gaat het om een zaak met eigenaar. Wanneer 
A de door B bij het grofvuil geplaatste stoel 
van de bekleding ontdoet, kan geen sprake 
zijn van eigendomsverkrijging door afschei-
ding door A. B is niet langer eigenaar van de 
stoel, de stoel behoort aan niemand toe.22 A 
wordt in een dergelijk geval eigenaar van de 
bekleding door toe-eigening. Bij eigendoms-
verkrijging door toe-eigening is ten tweede 
vereist dat de zaak in bezit wordt genomen, 
bij eigendomsverkrijging door afscheiding 
volstaat afscheiding. Als door een zware 
storm de dakpannen van A’s dak van het dak 
afvallen, wordt A eigenaar van de dakpan-
nen op het ogenblik dat ze van zijn huis 
worden afgescheiden. Ten derde wordt door 
toe-eigening degene die een zaak in bezit 
neemt eigenaar terwijl bij afscheiding de ei-
gendom toekomt aan de eigenaar van wiens 
zaak een zaak is afgescheiden. Als een dief 
een dakpan steelt, verkrijgt de huiseigenaar 
de eigendom van de dakpan op het ogenblik 
dat de dief de dakpan van het huis scheidt. 

Eigendomsverkrijging 
door afscheiding moet 
niet verward worden met 
eigendomsverkrijging door   
toe-eigening

Wanneer het lichaam een zaak is waarvan 
de mens eigenaar is, wordt de vraag naar de 
goederenrechtelijke status van in of aan het 
lichaam aangebrachte objecten beantwoord 
door de regels van het leerstuk natrekking 
toe te passen. De eigendom van een roe-
rende zaak die bestanddeel wordt van een 
andere roerende zaak die hoofdzaak is, gaat 
krachtens artikel 5:14 BW op in de eigen-
dom van de hoofdzaak. De verkeersopvat-

rechtssubject en heeft persoon-
lijkheidsrechten. De conceptie 
eigendom is niet geschikt om 
de levende menselijke persoon 
in zijn stoffelijkheid te defini-
eren.’ Persoon en lichaam zijn 
anders gezegd onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

15 Zie D. 9,2,13pr.
16 Met de term pandektis-

tiek wordt gedoeld op de 
19e eeuwse (voornamelijk) 
Duitse stroming die uit het 
casusgerichte Romeinse recht 
de begrippen wilde afleiden, 
waarmee in de toekomst kon 
worden overgegaan tot een 
codificatie van het privaat-
recht. Over de pandektistiek 
bijvoorbeeld F. Brandsma, 
‘De Historische School in het 
Privaatrecht’, Ars Aequi 2009-
6, p. 417-420 (1AA20090417). 
Vgl. ook G.C.J.J. van den 
Bergh, Geleerd recht, bewerkt 
door C.J.H. Jansen, Deventer: 
Kluwer 2011, p. 119-130.

17 Zie bijvoorbeeld F. Regelsber-
ger, Pandekten, Leipzig 1893, 
p. 413 en H. Dernburg, Lehr-
buch der Pandekten I, Berlijn 
1900, p. 163-164.

18 K.A. Vangerow, Lehrbuch der 
Pandekten, 7e druk Marburg 
1863, §34, p. 72. Vangerow licht 
niet toe waarom hij afwijkt van 
de meerderheid der pandektis-
ten en eigendom van het eigen 
lichaam mogelijk acht. 

19 Bijvoorbeeld A-G Van Asch 
van Wijk in zijn conclusie bij 
HR 25 juni 1946, NJ 1946, 
503 (kronen en stifttanden), 
over deze uitspraak hieronder 
nr. 4. Verder E. Polak, W. 
11416 (9 november 1925), A. 
van Praag ‘De rechtspositie 
van het stoffelijk overschot’, 
RMThemis 1932, p. 88-98. N. 
De Beneditty ‘Geoorloofde of 
verboden lijkschennis?’, NJB 
1931, p. 290-293.

20 H.J. Snijders-E.B. Rank-Beren-
schot, Goederenrecht, Deventer: 
Kluwer 2007, nr. 245, p. 212-
213. Kritisch ten aanzien van 
het gegeven dat de wetgever dit 
ongeregeld liet, J.E. Wichers, 
Natrekking, vermenging en 
zaaksvorming (diss. Gronin-
gen), Deventer: Kluwer 2002, 
p. 210, p. 273-276, p. 319-320. 
Ten overvloede zij opgemerkt 
dat het kind niet als vrucht in 
de zin van art. 5:1 lid 3 BW kan 
worden beschouwd wanneer 
geldt dat de mens eigenaar 
is van zijn lichaam. Dat zou 
er immers toe leiden dat de 
moeder eigenaar van het kind 
wordt, hetgeen vanuit ethisch 
oogpunt onmogelijk is. Zie 
daarover hiervoor onder nr. 2. 

21 Snijders-Rank-Berenschot 
2007, nr. 245 en Van der Steur 
2003, p. 233.

22 Vgl. art. 5:18 BW.
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tingen bepalen of een zaak bestanddeel is 
van een andere zaak (art. 3:4 BW). De mens 
wordt daarom eigenaar van een pacemaker, 
kunstnier en een borstimplantaat. Van een 
oorbel, piercing of een ingeslikt kwartje 
wordt de mens geen eigenaar, omdat zij naar 
verkeersopvatting geen bestanddeel zijn van 
het lichaam. De eigendom ervan gaat niet op 
in de eigendom van het lichaam waarin of 
waaraan zij zich bevinden. 

Van een oorbel, piercing of 
een ingeslikt kwartje wordt 
de mens geen eigenaar, omdat 
zij naar verkeersopvatting 
geen bestanddeel zijn van 
het lichaam

De heersende leer stelt zoals gezegd dat de 
zeggenschap over het eigen lichaam niet uit 
het eigendomsrecht voortvloeit, maar uit het 
persoonlijkheidsrecht. Hoe functioneert het 
persoonlijkheidsrecht voor wat betreft een 
pacemaker of afgenomen bloed? Voor wat 
betreft aan of in het lichaam aangebrachte 
objecten functioneert het persoonlijkheids-
recht grosso modo op gelijke wijze als het 
eigendomsrecht op een zaak.23 Leenen, 
Gevers en Legemaate stellen dat de per-
soonlijkheidsrechten de doorslag geven voor 
wat betreft ‘de in het lichaam van de mens 
functionerende kunstorganen en ingebrachte 
materialen’.24 Een beademingsapparaat valt 
niet onder de persoonlijkheidsrechten omdat 
het geen deel van de mens wordt: de patiënt 
wordt veeleer aan het apparaat ‘gekoppeld’.25 
Over een kunstbeen en ingeslikte kwartjes 
verschillen de meningen.26 

Voor wat betreft aan of in 
het lichaam aangebrachte 
objecten functioneert het 
persoonlijkheidsrecht grosso 
modo op gelijke wijze als het 
eigendomsrecht op een zaak

Er zijn twee wijzen waarop de vraag naar 
de goederenrechtelijke status van door of 
van het lichaam afgescheiden objecten kan 
worden beantwoord wanneer de zeggenschap 
over het eigen lichaam voortvloeit uit het 
persoonlijkheidsrecht. Deze twee wijzen ver-
schillen van elkaar in de ruimte die zij voor 
toepassing van het goederenrecht laten. De 

eerste opvatting laat naast het persoonlijk-
heidsrecht ruimte voor toepassing van het 
goederenrecht. Ik noem haar om die reden 
dualistisch. Enerzijds gedraagt het per-
soonlijkheidsrecht zich voor wat betreft een 
van of door het lichaam afgescheiden object 
net als het eigendomsrecht: het persoon-
lijkheidsrecht rust erop. Anderzijds geldt 
het gebruikelijke goederenrecht zoveel als 
mogelijk en is een van of door het lichaam 
afgescheiden object dat voor menselijke han-
tering vatbaar is een zaak waarop zakelijke 
rechten kunnen rusten. Het gevolg van deze 
dualistische zienswijze is dat de arts die een 
appendix verwijdert en deze in bezit neemt 
door toe-eigening eigenaar wordt van een 
met het persoonlijkheidsrecht van de patiënt 
‘bezwaarde’ zaak.27 

In de tweede opvatting laat het persoonlijk-
heidsrecht geen enkele ruimte voor toepas-
sing van het goederenrecht. Het persoon-
lijkheidsrecht sluit het goederenrecht uit. Ik 
noem deze opvatting daarom monistisch.28 
Het persoonlijkheidsrecht gedraagt zich voor 
wat betreft van of door het lichaam afge-
scheiden objecten op dezelfde wijze als het 
eigendomsrecht op een zaak, en sluit toepas-
sing van het goederenrecht zoveel mogelijk 
uit. De verwijderde nier is geen zaak, om die 
reden is eigendom ervan niet mogelijk. Het 
persoonlijkheidsrecht van de patiënt rust er 
wel op. Het goederenrecht wordt zoveel als 
mogelijk uitgesloten om zo tot uitdrukking 
te laten komen dat van of door het lichaam 
afgescheiden objecten een grote inherente 
waarde hebben en een grote instrumentele 
waarde hebben voor de gezondheid.29 De 
schrijvers die om deze reden zaakskwaliteit 
en eigendom ontkennen zijn kennelijk van 
mening dat aan deze uitgangspunten geen 
recht wordt gedaan als een van of door het 
lichaam afgescheiden object dat binnen de 
grenzen van het zaaksbegrip valt een zaak 
wordt genoemd waarvan eigendom moge-
lijk is. 

Door een bepaald 
object zaakskwaliteit toe 
te kennen wordt naar 
mijn mening geen oordeel 
gegeven over de vraag 
of het object bijzondere 
bescherming verdient of een 
sacraal karakter heeft

23 J.C. van der Steur bepleit voor 
wat betreft de werking van 
het persoonlijkheidsrecht aan 
te sluiten bij de theorie over 
bestanddeelvorming, Van der 
Steur 2003, p. 232. 

24 Leenen-Gevers-Legemaate 
2007, p. 55.

25 Leenen-Gevers-Legemaate 
2007, p. 54, Van der Steur 
2003, p. 232.

26 Leenen-Gevers-Legemaate 
stellen (2007, p. 54) dat een 
kunstbeen een afzonderlijke 
zaak blijft, J.C. van der Steur 
vindt van niet, Van der Steur 
2003, p. 232. Zij neemt aan dat 
ingeslikte kwartjes en bolletjes 
cocaïne integrerend onderdeel 
van het lichaam zijn zolang 
ze ermee verbonden zijn. Zij 
delen daarom in de status 
van het lichaam. Voor Leenen, 
Gevers en Legemaate lijkt 
het functioneren van de zaak 
doorslaggevend. Omdat cocaïne 
en kwartjes geen bijzondere 
functie gaan vervullen als ze 
ingeslikt worden, behouden ze 
zaakskwaliteit. Als de verkeers-
opvattingen doorslaggevend 
zouden zijn, zouden ingeslikte 
kwartjes en cocaïne naar mijn 
mening niet als bestanddeel 
worden aangemerkt en een 
kunstbeen wel. Over het Duitse 
recht op dit punt Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, F.J. Sacker (red.), 
Bd I, München: Beck 2006, G. 
Holch (bew.), par. 90 Anm. 31, 
p. 1125-1126. Maatgevend is 
of het object ‘fest verbunden’ is 
met lichaam. Een gemakkelijk 
te verwijderen kunstbeen 
deelt volgens het Münchener 
Kommentar niet in de status 
van het lichaam, een kunstknie 
bijvoorbeeld wel. 

27 In deze zin bijvoorbeeld 
Leenen-Gevers-Legemaate 
2007, 56-57: ‘Hoewel ten 
aanzien van afgescheiden 
lichaamsmateriaal van eigen-
dom kan worden gesproken, 
volstaat een alleen vermogens-
rechtelijke benadering niet. 
(..) Voorts wordt aangenomen 
dat persoonlijkheidsrechten in 
lichaamsmateriaal doorwer-
ken, ook na overlijden.’ 

28 Vgl. verder A.L.M. Broekhuij-
sen-Molenaar, ‘Civielrechte-
lijke aspecten van kunstma-
tige inseminatie’, Tijdschrift 
voor gezondheidsrecht 1985, 
p.  131-152, p. 135-136. Zij 
maakt een onderscheid tussen 
a. eigendomsvisie b. persoon-
lijkheidsrecht en c. tussenvisie. 
Wat ik hier de dualistische 
zienswijze noem, rangschikt zij 
onder c, wat ik de monistische 
zienswijze noem, rangschikt zij 
onder b. 

29 S. Perrick ontkent bijvoorbeeld 
zaakskwaliteit van orga-
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Dit overtuigt niet. Door een bepaald object 
zaakskwaliteit toe te kennen wordt naar 
mijn mening geen oordeel gegeven over de 
vraag of het object bijzondere bescherming 
verdient of een sacraal karakter heeft.30 Het 
is verder de vraag of alle van of door het 
lichaam afgescheiden objecten een dusdanig 
grote waarde vertegenwoordigen dat zaaks-
kwaliteit niet mogelijk zou moeten zijn. 
Waarom zouden nagels, urine en afgeknipte 
haren geen zaak kunnen zijn?31 Bovendien 
is in de monistische opvatting lastig te 
verklaren hoe van of door het lichaam afge-
scheiden objecten een vermogensrechtelijke 
rol kunnen spelen. Twee voorbeelden: het 
ziekenhuis staat A’s nier met diens toe-
stemming af aan C. Het is onwaarschijnlijk 
dat C A’s persoonlijkheidsrecht op de nier 
verkrijgt. Eigendomsverkrijging ligt in 
de rede. In de monistische opvatting zou 
gelden dat A’s persoonlijkheidsrecht eindigt 
doordat hij toestemming geeft de nier aan 
C af te staan, de nier wordt zaak, het zie-
kenhuis wordt eigenaar door toe-eigening 
en draagt de eigendom over aan C, of het 
ziekenhuis verschaft de eigendom van de 
tot dan toe aan niemand behorende nier 
aan C. 

Het nadeel van de dualistische 
zienswijze bestaat erin dat de 
eigendom in sommige gevallen 
bij de verkeerde persoon 
terecht dreigt te komen

Van de twee verschillende zienswijzen lijkt 
de dualistische zienswijze om deze redenen 
te verkiezen boven de monistische. Het na-
deel van de dualistische zienswijze bestaat 
erin dat de eigendom in sommige gevallen 
bij de verkeerde persoon terecht dreigt te 
komen. Het ligt voor de hand dat objec-
ten die zijn afgescheiden van of door het 
lichaam toebehoren aan degene uit wiens 
lichaam ze afkomstig zijn.32 Wanneer een 
van of door het lichaam afgescheiden object 
vatbaar is voor eigendomsverkrijging door 
inbezitneming33 wordt mogelijk van dit 
uitgangspunt afgeweken. Van Oven geeft 
een voorbeeld: 

‘Jaren geleden was een veel voorkomende stelling bij de 
promotie tot doctor in de rechtswetenschap op stellingen 
– zaliger nagedachtenis – dat hij die een meisje de haarvlecht 
afknipt ten einde deze te gelde te maken, geen diefstal pleegt. 
Immers, aldus de redeneering, zoolang de haarvlecht aan het 
lichaam verbonden is, mag zij nog geen zaak, geen goed, geen 
rechtsobject heeten, is zij deel van het rechtssubject; eerst 

door de scheiding van het lichaam komt zij in de wereld der 
rechtsobjecten; wijl zij daar voor het eerst verschijnt, geen 
‘vrucht’ is van een andere zaak, behoort zij aan niemand toe, 
is ‘res nullius’ en wordt aldus eigendom van hem die haar zich 
toeëigent, d.i. van den man die de vlecht afknipte.’34

Advocaat-generaal Van Asch van Wijk geeft 
in zijn conclusie bij het kronen en stifttan-
den-arrest een ingrijpender voorbeeld:

‘En welke strafbepaling beschermt den bewustelooze als 
hem buiten zijn goedvinden bloed wordt afgetapt of hij wordt 
ontdaan van zijn gouden kronen of tanden? Waarom zou hier 
geen diefstal van bloed zijn?’35

Dit nadeel kleeft de zienswijze waarin de 
mens eigenaar is van zijn lichaam niet aan. 
Degene uit wiens lichaam een object is 
weggenomen dat vatbaar is voor menselijke 
beheersing, wordt dan per definitie door 
afscheiding eigenaar.36

4 Tot slot 
Het menselijke lichaam neemt een bijzon-
dere positie in het goederenrecht in. Het 
menselijke lichaam gaat als het ware op in 
de persoon wiens fysieke verschijning het 
lichaam is. Dat neemt niet weg dat rondom 
het menselijke lichaam en lichamelijk ma-
teriaal allerlei goederenrechtelijke vragen 
spelen. 

Het menselijke lichaam 
neemt een bijzondere positie 
in het goederenrecht in. 
Het menselijke lichaam 
gaat als het ware op in 
de persoon wiens fysieke 
verschijning het lichaam is

Door persoonlijkheidsrechten aan te nemen, 
wordt maatwerk geleverd. Uit het voor-
gaande is gebleken dat het aannemen van 
persoonlijkheidsrechten voor wat betreft 
aan of in het lichaam aangebrachte en ervan 
of erdoor afgescheiden materialen vanuit 
goederenrechtelijk oogpunt niet noodzakelijk 
is. Met gebruikmaking van het gebruikelijke 
goederenrecht is voor wat betreft deze ob-
jecten een alleszins bevredigend en boven-
dien overzichtelijk resultaat mogelijk. De 
leerstukken natrekking en afscheiding zijn 
bepalend voor het goederenrechtelijke lot 
van het afgeknipte haar en het kunstbeen. 
Voorwaarde voor de toepassing van deze 
leerstukken is de gedachte dat het menselij-

nen, vanwege wat hij noemt 
het sacrale karakter van 
organen. Zie zijn ‘Schenking 
van organen’, Tijdschrift voor 
gezondheidsrecht 1979, p. 141-
147, p. 142: ‘Naar mijn mening 
verzet ook daar (het aannemen 
van zaakskwaliteit, JEJ) het 
sacrale karakter van een 
orgaan zich tegen.’ Perrick ver-
wijst naar J.M.M. Maeijer die 
min of meer hetzelfde betoogde 
in zijn ‘Transplantatie van 
organen en het privaatrecht’, 
Tijdschrift voor Privaatrecht 
1969, p. 153-174, p. 157. 
Maeijer verdedigde dat een 
glijdende schaal van intimiteit 
of vitaliteit moest bepalen of 
een object zaak kon zijn of 
niet. Het minst intieme deel 
zou een zaak zijn, het meest 
intieme niet. Afgeknipt haar 
was zo bezien een zaak, maar 
ingevroren sperma niet. Van 
der Steur wijst erop dat omdat 
nagenoeg ieder van of door het 
lichaam afgescheiden object 
informatie bevat over het 
lichaam waaruit het afkomstig 
is, een glijdende schaal van in-
timiteit niet bepalend kan zijn, 
Van der Steur 2003, p. 223. 

30 Om soortgelijke redenen wordt 
zoals wij zagen zaakskwaliteit 
van de mens ontkend, zie 
daarover hiervoor nr. 2.

31 Zie ook noot 29.
32 Vgl. bijvoorbeeld Leenen-

Gevers-Legemaate 2007, 
p. 56: ‘Het ligt voor de hand 
de eigendom van afgeschei-
den lichaamsmateriaal toe te 
kennen aan degene van wie 
het lichaamsdeel of materiaal 
afkomstig is.’

33 In deze zin A.L.M. Broekhui-
sen-Molenaar, ‘Civielrechte-
lijke aspecten van kunstma-
tige inseminatie’, Tijdschrift 
voor gezondheidsrecht 1985, 
p.  131-152, p. 134-135. 

34 J.C. van Oven, ‘Het recht op 
eigen lichaam’, Nederlands 
Juristenblad 1926, p. 17-23, 
p. 18.

35 A-G Van Asch van Wijk bij 
HR 25 juni 1946, NJ 1946, 
503, p. 649. Zie over dat arrest 
hieronder nr. 4. 

36 A.L.M. Broekhuijsen-Molenaar 
ziet dit verschil tussen 
eigendomsverkrijging door 
afscheiding en toe-eigening 
over het hoofd als zij stelt 
dat het voor het uiteindelijk 
gevolg niet uitmaakt of nu 
eigendomsverkrijging door af-
scheiding of toe-eigening wordt 
aangenomen, ‘Civielrechtelijke 
aspecten van kunstmatige 
inseminatie’, Tijdschrift voor 
gezondheidsrecht 1985, 
p.   131-152, p. 135. Over de 
verschillen tussen eigendoms-
verkrijging door afscheiding en 
toe-eigening hiervoor nr. 3.
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Ik zou willen betogen dat 
de soldaat die een kogel 
op de vijand afvuurt de 
bevoegdheid afstand te 
doen van de eigendom van 
de kogel ontleent aan de 
arbeidsovereenkomst die 
hij met de eigenaar van 
de kogel heeft

Ik zou daarom willen betogen dat de sol-
daat die een kogel op de vijand afvuurt de 
bevoegd heid afstand te doen van de eigendom 
van de kogel ontleent aan de arbeidsovereen-
komst die hij met de eigenaar van de kogel 
heeft. De getroffene wordt dan door toe-eige-
ning eigenaar van de kogel. 

Een mogelijk nadeel van de zienswijze dat ethische 
en leerstellige bezwaren overboord kunnen, bestaat 
uit een te drieste toepassing van het vermogens-
recht. Dat gevaar lijkt mij niet groot. Leerstukken 
als derdenbescherming en vruchttrekking zullen 
niet op mensen worden toegepast als zij als voor ei-
gendom vatbare zaken gelden. De vermogensrech-
telijke rol die de mens speelt als zij als een voor 
eigendom vatbare zaak geldt, is als gevolg van de 
goede zeden de openbare orde (art. 3:40 BW) en het 
publiekrecht (vgl. art. 3:14 BW) uiterst gering. Al-
leen eigendom van het eigen lichaam is denkbaar. 
Een ander nadeel is wellicht gelegen in het gegeven 
dat de erfgenamen de eigendom van een lijk ver-
krijgen als geldt dat de mens eigenaar is van zijn 
lichaam. Dat nadeel kan gemakkelijk worden voor-

komen door aan te nemen dat de goede zeden eraan 
in de weg staan dat een lijk vatbaar is voor eigen-
dom. Het menselijk lichaam wordt dan met de dood 
res extra commercium: het eigendomsrecht eindigt 
met de dood van de mens. Zie voor een overzicht 
van diegenen die dit verdedigen Van der Steur 
2003, p. 213. Asser/Mijnssen, De Haan & Van Dam, 
3-I, 2010, nr. 59 gaan een stap verder, zij stellen dat 
het in strijd met de aan de mens verschuldigde eer-
bied is wanneer een lijk een zaak is. Het lijkt mij 
onjuist om deze reden zaakskwaliteit te ontkennen. 
Door een bepaald object een zaak te noemen wordt, 
het zij herhaald, niets gezegd over de vraag hoe 
ermee om gegaan dient te worden enzovoorts. Een 
nadeel van de onmogelijkheid van eigendom van 
lijken bestaat er weer in dat onzeker is of lijken 

gestolen kunnen worden. Omdat naar Duits recht 
voor diefstal vereist is dat men een zaak wegneemt 
die aan een ander in eigendom behoort, oordeelde 
het OLG Bamberg (Urteil vom 29. 1. 2008 (2 Ss 
125/07) Neue Juristische Wochenschrift 2008, 1543) 
dat medewerkers van een crematorium die met 
behulp van een magneet de resten van gouden 
tanden aan de as van overledenen onttrokken, geen 
diefstal pleegden. De Hoge Raad oordeelde in zijn 
arrest van 25 juni 1946, NJ 1946, 503 (kronen en 
stifttanden) dat diefstal van een lijk wel mogelijk 
was omdat een lijk in enigerlei mate toebehoort 
aan de nabestaanden. Daarmee was voldaan aan 
de omschrijving van diefstal die art. 310 WvSr 
geeft. De Hoge Raad liet in het midden in welke 
zin een lijk aan een ander toebehoort. 

ke lichaam een zaak is waarvan de drager de 
eigenaar is. Het voorgaande leert dat vanuit 
goederenrechtelijk perspectief bezien met 
goede grond betoogd kan worden de (naar 
mijn mening onjuiste) ethische37 en leerstel-
lige bezwaren tegen eigendom van het eigen 
lichaam overboord te zetten (zie kader). 

Het is de vraag of de zienswijze waarin de 
mens eigenaar is van zijn lichaam de door 
een kogel getroffen soldaat helpt. Een kogel 
wordt krachtens verkeersopvattingen geen 
bestanddeel van het menselijk lichaam. Wel-
licht dat natrekking tot de mogelijkheden 
behoort wanneer de kogel alleen verwijderd 
kan worden met schade van betekenis aan 
het lichaam van de soldaat (art. 3:4 lid 2 
BW)? Het zou dan verschil maken of de kogel 
gemakkelijk te verwijderen is of niet. Dat 
lijkt mij niet billijk. 

Ethische en leerstellige bezwaren tegen eigendom van het eigen lichaam kunnen overboord 

37 Daarover uitgebreid 
 hiervoor nr. 2. 


