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E.F. Verheul1

Bezit van een erfdienstbaarheid

NTBR 2019/17

In deze bijdrage wordt betoogd dat de gangbare eisen 
die worden gesteld aan het bezit van erfdienstbaar-
heden zich niet verdragen met de inhoud van het 
bezitsbegrip. Hierdoor ontstaan verschillen tussen 
de invulling van de bezitseis bij erfdienstbaarheden 
en bij ‘gewoon’ bezit. Het gevolg is bovendien dat de 
door de wetgever gecreëerde mogelijkheid van ver-
krijging van een erfdienstbaarheid door verjaring op 
de voet van artikel 3:105 BW minder ruimte krijgt. 
Dit vergroot de kans op ‘schemersituaties’, waarin 
de eigenaar niet kan optreden tegen een met zijn ei-
gendomsrecht strijdige toestand maar deze toestand 
wel onrechtmatig blijft, terwijl de wetgever met ar-
tikel 3:105 BW dergelijke situaties juist heeft willen 
voorkomen.

1. Inleiding

Een erfdienstbaarheid kan blijkens artikel 5:72 BW niet al-
leen ontstaan door vestiging, maar ook door verjaring. In 
het Ontwerp-Meijers was het, evenals onder het Oud BW, 
enkel mogelijk een erfdienstbaarheid door verjaring te ver-
krijgen indien sprake was van bezit te goeder trouw (ver-
krijging ex art. 3:99 BW). Nadien heeft de wetgever deze 
beperking uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat een 
erfdienstbaarheid ook kan worden verkregen als gevolg van 
het feit dat de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit 
verjaart (art. 3:105 BW). Noodzakelijk is slechts dat sprake 
is van bezit van een erfdienstbaarheid gedurende een pe-
riode van twintig jaren (art. 3:306 BW jo art. 3:314 BW). Ook 
in dergelijke gevallen moet het recht zich volgens de wet-
gever – overeenkomstig de ratio van artikel 3:105 BW – op 
den duur aansluiten bij de feiten, hetgeen uitmondt in de 
verkrijging van een erfdienstbaarheid na verloop van twin-
tig jaren.

Wanneer men echter kennisneemt van de literatuur over het 
bezit van erfdienstbaarheden, ontstaat de indruk dat deze 
door de wetgever gecreëerde mogelijkheid van verkrijging 
van een erfdienstbaarheid op de voet van artikel 3:105 BW 
een dode letter is. Dit heeft te maken met de strenge eisen 
die aan het bezit van een erfdienstbaarheid worden gesteld. 
De verkrijging van een erfdienstbaarheid wordt vrijwel uit-
sluitend voor mogelijk gehouden in het geval dat sprake is 
van een mislukte vestiging van een erfdienstbaarheid, zodat 
het bezit (mede) kan worden afgeleid uit het bestaan van een 
titel tot vestiging. In het bijzonder wordt het enkele verrich-
ten van gedragingen of in stand houden van een toestand 
corresponderend met de uitoefening van een erfdienstbaar-

1 Citeerwijze: E.F. Verheul, ‘Bezit van een erfdienstbaarheid’, NTBR 2019/17, 
afl. 5. Emil Verheul is universitair docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

heid niet voldoende geacht voor het aannemen van bezit. In 
deze bijdrage wordt betoogd dat deze terughoudende bena-
dering van het bezit van erfdienstbaarheden onterecht is. 
De bijzondere, additionele eisen die aan het bezit van een 
erfdienstbaarheid worden gesteld, stroken namelijk niet 
met het bezitsbegrip van het BW. Hierdoor dreigt de unifor-
miteit van het bezitsbegrip, inhoudende dat voor elk type 
goed dezelfde bezitseisen worden gesteld, verloren te gaan. 
Het gevolg van deze terughoudende benadering is boven-
dien dat hierdoor onnodig veel ‘schemersituaties’ ontstaan, 
waarin de rechthebbende weliswaar de onbezwaarde ei-
gendom behoudt, maar niet meer kan optreden tegen de on-
rechtmatige toestand, terwijl de wetgever met artikel 3:105 
BW dergelijke situaties juist heeft willen voorkomen. 

2. De gangbare eisen aan bezit van een 
erfdienstbaarheid

‘Ook erfdienstbaarheden kunnen in bezit genomen wor-
den’, zo valt te lezen in de Toelichting-Meijers bij artikel 
3:113 BW.2 Vervolgens wordt beschreven dat dit, anders dan 
onder het oude recht, ook geldt voor niet-voortdurende of 
niet-zichtbare erfdienstbaarheden. Weliswaar zal inbezit-
neming in dergelijke gevallen niet gauw voorkomen, met 
name wanneer het gaat om een erfdienstbaarheid om niet 
te doen (zoals de erfdienstbaarheid van niet-bebouwing), 
maar uitgesloten is bezit van dergelijke erfdienstbaarheden 
niet. Gaat het daarentegen, aldus nog altijd de Toelichting-
Meijers, om een erfdienstbaarheid om iets te dulden, zoals 
het recht van overpad of de verplichting om de aanwezig-
heid van een boom of venster te dulden, ‘kan reeds veel ge-
makkelijker door een regelmatige uitoefening van de erf-
dienstbaarheid tot een bezit besloten worden’.3

De algemene tendens in de literatuur is daarentegen dat het 
ook in dergelijke gevallen helemaal niet zo gemakkelijk is om 
bezit van een erfdienstbaarheid aan te nemen, omdat strenge 
eisen (moeten) worden gesteld aan dergelijk bezit. Per saldo 
komen deze eisen erop neer dat het verrichten van gedragin-
gen of in stand houden van een toestand corresponderend met 
de uitoefening van een erfdienstbaarheid onvoldoende is voor 
het aannemen van het bezit, omdat daarenboven vereist is dat 
naar buiten blijkt dat deze gedragingen worden verricht of de 
toestand in stand wordt gehouden vanwege een gepretendeer-
de erfdienstbaarheid. Zo merkt Van Es op dat voor het bezit 
van een erfdienstbaarheid vereist is ‘dat de bezitter zich krach-
tens erfdienstbaarheid bevoegd acht bepaalde handelingen te 
verrichten of een bepaalde toestand te laten voortduren’.4 Vol-
gens Rank-Berenschot is – toegespitst op de erfdienstbaarheid 

2 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 433.
3 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 433.
4 P.C. van Es, Verkrijging door verjaring, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018, 

p. 26. Zo ook A.C. van Schaick, Rechtsgevolgen van bezit en houderschap 
(Mon. BW A14), Deventer: Kluwer 2014, nr. 8, p. 14 en H.J. Snijders & E.B. 
Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 648.
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tot het hebben van bomen – noodzakelijk dat de bomen zijn 
geplant ‘in de veronderstelling dat men daartoe krachtens erf-
dienstbaarheid (...) gerechtigd is’.5

Afgezien van het feit dat men zich kan afvragen op welke 
wijze een dergelijke veronderstelling überhaupt naar buiten 
kan blijken, is problematisch aan deze benadering dat geen 
scherp onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag of spra-
ke is van bezit van een erfdienstbaarheid en de vervolgvraag 
of dit bezit al dan niet te goeder trouw is.6 Wanneer men als 
eis stelt dat de pretense bezitter zich krachtens erfdienst-
baarheid bevoegd moet achten tot bepaalde gedragingen 
of in de veronderstelling moet verkeren dat hij daartoe 
krachtens erfdienstbaarheid gerechtigd is, wordt in feite de 
mogelijkheid van bezit te kwader trouw van een erfdienst-
baarheid ontkend. Degene die weet dat hij niet gerechtigd is 
tot een erfdienstbaarheid, kan zich immers niet krachtens 
erfdienstbaarheid bevoegd achten bepaalde handelingen 
te verrichten of een bepaalde toestand te laten voortduren. 
Voor de vraag of iemand bezitter is speelt evenwel geen rol 
of hij in de (al dan niet gerechtvaardigde) veronderstelling 
verkeert of hij rechthebbende is. Dit is enkel van belang voor 
de vraag of het bezit ook te goeder trouw is, waarvoor ver-
eist is dat iemand zich niet alleen als rechthebbende van 
een erfdienstbaarheid beschouwde, maar zich ook redelij-
kerwijs al zodanig mocht beschouwen.

Ter onderbouwing van de eis dat voor bezit van een erf-
dienstbaarheid vereist is dat de bezitter zich krachtens 
erfdienstbaarheid bevoegd beschouwt, wordt steevast 
verwezen naar het arrest Huizing/NSAW.7 Hierbij is echter 
van belang dat het arrest betrekking heeft op het Oud BW, 
waarin een erfdienstbaarheid enkel door verjaring kon wor-
den verkregen in het geval van bezit te goeder trouw. Om 
die reden werd onder het oude recht in literatuur en recht-
spraak niet altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen 
beide elementen. Dit geldt ook voor het arrest Huizing/
NSAW, waarin de Hoge Raad overweegt:

‘Voor het ontstaan van een erfdienstbaarheid door ver-
jaring is vereist bezit te goeder trouw van de erfdienst-
baarheid gedurende de voor verkrijging door verjaring 
benodigde termijn. Dat wil in een geval als het onder-
havige zeggen — in de bewoordingen van art. 3:118 lid 1 
BW, die ook het op dit punt vóór 1 januari 1992 geldende 
recht weergeven — dat vereist is dat degene bij wie het 
bezit is aangevangen zich krachtens erfdienstbaarheid 
bevoegd beschouwde en zich ook redelijkerwijs bevoegd 
mocht beschouwen de desbetreffende toestand te doen 
voortduren (vgl. HR 16 december 1942, NJ 1943, 61).’8

5 E.B. Rank-Berenschot, Bezit (Mon. BW B7), Deventer: Kluwer 2012, nr. 6, 
p. 8.

6 Vgl. F.A.J. van der Ven, ‘Het ‘recht van overvaart te Bedum’ ofwel enige op-
merkingen over het Rooms-Groningse recht’, Groninger Opmerkingen en 
Mededelingen 2005, p. 90.

7 Zo bijv. Rank-Berenschot 2012, nr. 6, p. 8, Van Schaick 2014, nr. 8, p. 14 en 
Van Es 2018, p. 26.

8 HR 3 mei 1996, NJ 1996/501, rov. 5.1.3.

In deze overweging wordt welbeschouwd niet zozeer in-
gegaan op de bezitseis bij een erfdienstbaarheid, maar op 
de eis dat dit bezit onder het oude recht te goeder trouw 
moest zijn, hetgeen onder meer kan worden afgeleid uit 
de verwijzing naar artikel 3:118 lid 1 BW. De noodzaak dat 
de bezitter zich krachtens erfdienstbaarheid bevoegd be-
schouwde (en zich ook redelijkerwijs bevoegd mocht be-
schouwen), is aldus geen onderdeel van het bezitsvereiste, 
maar is enkel van belang voor de vervolgvraag of het bezit 
te goeder trouw is.

Andere auteurs verlangen voor het bezit van een erfdienst-
baarheid dat uit de machtsuitoefening ook daadwerkelijk 
blijkt dat een recht van erfdienstbaarheid wordt uitgeoe-
fend. Zo merken verscheidene auteurs op dat slechts sprake 
is van bezit van een erfdienstbaarheid, wanneer er feitelijke 
omstandigheden aanwezig zijn ‘waaruit naar verkeersop-
vattingen een wilsuiting kan worden afgeleid om een be-
voegdheid als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid uit te 
oefenen’.9 In vergelijkbare zin schrijft Van Vliet dat voor 
bezit van een erfdienstbaarheid vereist is dat ‘uit de feiten 
niets anders kan worden afgeleid dan dat diegene die in-
breuk pleegt op het eigendomsrecht van zijn buurman de 
bedoeling heeft een erfdienstbaarheid uit te oefenen’.10 Vet-
ter lijkt deze bedoeling zelfs als een psychisch vereiste op te 
vatten, aangezien hij opmerkt: 

‘Wie gebruik maakt van het erf van een ander kan wel 
iets heel anders in zijn hoofd hebben dan de gedachte 
een erfdienstbaarheid te bezitten.’11

Toegesneden op het recht van overpad resulteert dit bij 
Bartels in de – enigszins spottende – vaststelling dat nood-
zakelijk is dat iemand over het pad wandelt ‘met de wel-
bekende bijzondere bezitterstronie en met het speciale 
bezittersloopje’.12

Het komt erop neer dat volgens deze auteurs noodzakelijk is 
dat de bedoeling c.q. de wil om een erfdienstbaarheid uit te 
oefenen zich daadwerkelijk manifesteert in de machtsuit-
oefening: degene die dicht op de erfgrens een boom plant 
moet bij wijze van spreken in de handeling van het planten 
tot uitdrukking brengen dat hij de boom plant als bezitter 
van een erfdienstbaarheid tot het hebben van de boom in de 
verboden zone. Dit leidt in de literatuur vaak tot de vaststel-
ling dat het enkele feit dat de bomen zich aldaar ‘sinds men-
senheugenis’ bevinden, onvoldoende is voor het bezit van 

9 A.C. Wibbens-de Jong, ‘Geen verwatering van de bezitseis bij verkrijging 
door verjaring’, WPNR 1995 (6204), p. 831, A-G De Vries Lentsch-Kostense 
in punt 13 van haar conclusie voor HR 31 oktober 2003, NJ 2004/38 
(Keesmeekers/Driessen), A.C. Wibbens-de Jong, Mandeligheid en erfdienst-
baarheden (Mon. BW B27), Deventer: Kluwer 2006, nr. 18, Asser/Bartels & 
Van Mierlo 3-IV 2013/541 en J.G. Gräler, Mandeligheid en erfdienstbaarhe-
den (Mon. BW B27), Deventer: Kluwer 2014, nr. 42.3.

10 L.P.W. van Vliet, ‘Verjaring en erfdienstbaarheid’, NTBR 2004, p. 211.
11 H.J. Vetter, ‘Verkrijging via verjaring van het recht van overpad door de 

bezitter-niet te goeder trouw’, WPNR 1995 (6194), p. 602.
12 S.E. Bartels op p. 598 van diens noot onder HR 2 februari 2010, AA 2010, 

p. 596 (Rodewijk/Bouwman).
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een erfdienstbaarheid.13 Ook in dat verband wordt dikwijls 
verwezen naar het arrest Huizing/NSAW, maar het komt mij 
voor dat ook op dit punt sprake is van een mislezing van het 
arrest. De Hoge Raad overweegt:

‘Bij beantwoording van de vraag of zodanige erfdienst-
baarheid door verjaring is ontstaan dient voorop te wor-
den gesteld dat de enkele omstandigheid dat de bomen 
reeds sedert mensenheugenis ter plaatse waren daartoe 
niet voldoende is. Voor het ontstaan van een erfdienstbaar-
heid door verjaring is vereist bezit te goeder trouw van de 
erfdienstbaarheid gedurende de voor verkrijging door ver-
jaring benodigde termijn. Dat wil in een geval als het on-
derhavige zeggen — in de bewoordingen van art. 3:118 lid 
1 BW, die ook het op dit punt vóór 1 januari 1992 geldende 
recht weergeven — dat vereist is dat degene bij wie het bezit 
is aangevangen zich krachtens erfdienstbaarheid bevoegd 
beschouwde en zich ook redelijkerwijs bevoegd mocht be-
schouwen de desbetreffende toestand te doen voortduren 
(vgl. HR 16 december 1942, NJ 1943, 61).’14

De eerste zin, waarin wordt vooropgesteld dat voor het ont-
staan van een dergelijke erfdienstbaarheid door verjaring on-
voldoende is dat de bomen sedert mensenheugenis ter plaatse 
waren, wordt impliciet geherinterpreteerd tot de vaststelling 
dat voor bezit van een erfdienstbaarheid onvoldoende is dat 
de bomen sinds mensenheugenis ter plaatse waren. De over-
weging heeft daarentegen betrekking op het feit dat de enkele 
aanwezigheid van die bomen sedert mensenheugenis voor 
het ontstaan door verjaring niet voldoende is, waarvoor – on-
der het oude recht – bezit als zodanig niet voldoende was. De 
vooropstelling moet dan ook in verband worden gelezen met 
de daaropvolgende zinnen: voor verkrijging door verjaring is 
het enkele feit dat de bomen sinds mensenheugenis aanwe-
zig zijn niet voldoende omdat daarvoor (onder het oude recht) 
vereist is dat sprake is van bezit te goeder trouw. Ook hier gaat 
het derhalve om de eis van de goede trouw en niet om het bezit 
als zodanig. De gevolgtrekking in de literatuur dat de enkele 
aanwezigheid van bomen ‘sinds mensenheugenis’ ook niet 
voldoende is voor het aannemen van het bezit, volgt aldus in 
het geheel niet uit deze overweging.

3. Kritiek op de gangbare bezitseisen

De opvatting dat voor bezit van een erfdienstbaarheid ver-
eist is dat de bedoeling c.q. de wil om een erfdienstbaarheid 
uit te oefenen zich moet manifesteren in de machtsuitoefe-
ning berust echter niet enkel op een verkeerde lezing van 
het arrest Huizing/NSAW, maar is om een drietal redenen 
ook dogmatisch onjuist. Zij berust op een verkeerde inter-
pretatie van de figuur van het rechtsbezit, een overstrek-

13 A.C. Wibbens-de Jong, ‘Bomen over het burenrecht’, WPNR 1997/6266, 
p. 266, S.E. Bartels op p. 598 van diens noot onder HR 2 februari 2010, AA 
2010, p. 596 (Rodewijk/Bouwman), W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, 
Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Klu-
wer 2012, nr. 335a en nr. 344a en J.A.J. Peter, GS Zakenrecht, art. 5:72 BW 
(online bijgewerkt tot 15 mei 2018), aant. 3.1.

14 HR 3 mei 1996, NJ 1996/501, rov. 5.1.3.

king van het wilselement van bezit en een te ruime inter-
pretatie van het ondubbelzinnigheidsvereiste. Ik werk deze 
drie aspecten hieronder achtereenvolgens uit.

3.1 Rechtsbezit
De gedachte dat ‘niet voldoende [is] dat bepaalde handelin-
gen worden verricht die corresponderen met de uitoefening 
van een erfdienstbaarheid of dat er een bepaalde hiermee 
corresponderende toestand in stand wordt gehouden’,15 maar 
dat daarenboven vereist is dat naar buiten blijkt dat deze ge-
dragingen worden verricht of de toestand in stand wordt ge-
houden krachtens erfdienstbaarheid, lijkt samen te hangen 
met een onjuiste benadering van de figuur van het rechtsbezit. 
Men lijkt ervan uit te gaan dat een dergelijke eis logischerwijs 
voortvloeit uit het feit dat noodzakelijk is dat ‘de erfdienstbaar-
heid in bezit wordt genomen’. Aangezien voor het bezit van 
een zaak vereist is dat naar buiten voldoende blijkt dat men 
de zaak bezit, ligt het vervolgens voor de hand voor bezit van 
een erfdienstbaarheid te verlangen dat voldoende naar buiten 
blijkt dat men daadwerkelijk de erfdienstbaarheid bezit.

Aldus wordt echter uitgegaan van een oneigenlijke tegen-
stelling tussen rechtsbezit en ‘gewoon’ bezit (bezit van een 
zaak), dat ter onderscheiding ook wel wordt aangeduid als 
zaaksbezit. Dit zaaksbezit is in zekere zin namelijk ook een 
vorm van rechtsbezit, namelijk het bezit van het eigendoms-
recht met betrekking tot een zaak.16 Bij dit bezit gaat het na-
melijk om de feitelijke afspiegeling van het eigendomsrecht, 
die wordt beoordeeld aan de hand van de gedragingen die 
worden verricht ten aanzien van de zaak. De macht die over 
de zaak wordt uitgeoefend moet corresponderen met de 
macht van een eigenaar. In zoverre kan men ook omgekeerd 
zeggen dat het bezit van een erfdienstbaarheid ook een vorm 
van zaaksbezit is, aangezien het daarbij gaat om de feitelijke 
afspiegeling van de erfdienstbaarheid, die wordt vastgesteld 
aan de hand van gedragingen die worden verricht ten aan-
zien van de zaak, waarop de erfdienstbaarheid betrekking 
heeft.17 Het bezit van een erfdienstbaarheid is derhalve net 
zomin – of zo men wil: net zozeer – een vorm van bezit van 
het desbetreffende recht als het bezit van een zaak bezit is 
van het eigendomsrecht. ‘Gewoon’ bezit en rechtsbezit zijn 
in werkelijkheid dus geen andersoortige figuren, maar ver-
schillen slechts in zoverre van elkaar dat de machtsuitoe-
fening bij bezit van beperkte rechten – overeenkomstig de 
aard van beperkte rechten – minder verstrekkend is dan bij 
bezit van (het eigendomsrecht ten aanzien van) de zaak. 

In beide gevallen gaat het om de vraag of iemand zich fei-
telijk gedraagt als gerechtigde, hetgeen wordt afgemeten 
aan de machtsuitoefening ten aanzien van het object van 
dat recht. Het is om die reden niet juist om bij het bezit van 
een erfdienstbaarheid additionele eisen te stellen vanuit de 
gedachte dat de machtsuitoefening ook duidelijk moet ma-

15 Van Es 2018, p. 26.
16 Zo bijv. L. Hofmann, Het Nederlandsch zakenrecht, Groningen: Wolters 1933, 

p. 40 en Rank-Berenschot 2012, nr. 6.
17 Zie Th.F. de Jong, De Structuur van het Goederenrecht (diss. Groningen), 

[s.l.]: [s.n.] 2006, p. 213.
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ken dat het desbetreffende recht wordt bezeten. Zoals voor 
het bezit van (het eigendomsrecht ten aanzien van) een 
zaak enkel vereist is dat iemand zich gedraagt als eigenaar 
en niet wordt verlangd dat ook naar buiten moet blijken dat 
hij deze gedragingen (meent te) verricht(en) krachtens ei-
gendomsrecht, is ook voor bezit van een erfdienstbaarheid 
niet meer vereist dan dat iemand zich feitelijk gedraagt als 
gerechtigde van de erfdienstbaarheid.

3.2 Het wilselement bij bezit
De terughoudendheid bij het aannemen van bezit van een 
erfdienstbaarheid hangt daarnaast samen met de nadruk 
op een wilselement als onderdeel van het bezitsvereiste. 
Er wordt verlangd dat naar buiten blijkt van een wilsuiting 
om een bepaalde bevoegdheid (daadwerkelijk) als gerech-
tigde tot een erfdienstbaarheid uit te oefenen.18 Nu kan men 
zich afvragen of uit het feit dat iemand gedragingen verricht 
die corresponderen met de uitoefening van een erfdienst-
baarheid of dat een bepaalde hiermee corresponderende 
toestand in stand wordt gehouden niet reeds een derge-
lijke wilsuiting blijkt, maar kennelijk houdt deze eis méér 
in. Ook hier blijkt uit een vergelijking met het bezit van een 
zaak naar mijn mening dat een dergelijke verderstrekkende 
wilseis zich niet verdraagt met het bezitsbegrip.

Zoals hiervoor is opgemerkt, is bezit de feitelijke afspiege-
ling van het eigendomsrecht, zodat voor de vraag of iemand 
bezitter is beslissend is of iemand zich feitelijk gedraagt als 
eigenaar.19 Kernachtig samengevat vormt bezit daarmee de 
‘feitelijke uitoefening van den eigendom’.20 Van bezit is om 
die reden sprake indien uit de wijze waarop iemand met de 
zaak omgaat kan worden afgeleid dat diegene bevoegdhe-
den uitoefent die zijn verbonden aan het eigendomsrecht. 
Geenszins is vereist dat diegene daarenboven ook blijk geeft 
van een wil om deze bevoegdheden ook daadwerkelijk als 
eigenaar uit te oefenen. Noodzakelijk, maar ook afdoende 
is derhalve dat iemand een zodanige macht of heerschappij 
over de zaak heeft, die correspondeert met de macht van de 
eigenaar, omdat hij zich aldus als eigenaar gedraagt.

Voor bezit van een erfdienstbaarheid geldt naar mijn mening 
niets anders.21 Vereist is derhalve dat iemand zich feitelijk 

18 Zie de auteurs genoemd in voetnoot 7.
19 Van Schaick 2014, nr. 3.
20 G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt. Zesde deel, Groningen: Wol-

ters 1886, p. 307 en p. 321. Zie ook Hofmann 1933, p. 40 en Asser/Bartels 
& Van Mierlo 3-IV 2013/104, alwaar het houden van een goed voor zich-
zelf wordt aangeduid als het uitoefenen van het desbetreffende recht. Vgl. 
voorts Asser/Beekhuis 3-I 1985/145. Deze benadering gaat terug op R. von 
Jhering, Über den Grund des Besitzesschutzes, Jena 1868, p. 179 e.v.

21 Vgl. HR 15 november 1935, NJ 1936/121, waarin in verband met de verkrij-
ging van een erfdienstbaarheid door verjaring wordt overwogen ‘dat voor 
verkrijging van een recht door verjaring noodig is uitoefening van dat recht 
gedurende den vereischten tijd’, en – in verband met de eis van de goede 
trouw – ‘in de althans bij den aanvang op redelijke gronden steunende mee-
ning, dat men daartoe gerechtigd is.’ Zie ook L.P.W. van Vliet, ‘Verkrijgende 
verjaring van een erfdienstbaarheid van overpad’, NTBR 2010/37 (p. 310): 
‘het bezit van een erfdienstbaarheid bestaat (…) uit de uitoefening van dit 
recht.’ In die zin ook Diephuis 1886, p. 321 en Hofmann 1933, p. 40. Zie 
voorts Van Schaick 2014, nr. 8 die opmerkt dat het bezit van een recht tot 
uitdrukking komt in de ‘feitelijke uitoefening van het recht voor zichzelf.’

gedraagt als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid, hetgeen 
wil zeggen dat diegene feitelijk een erfdienstbaarheid uitoe-
fent, doordat zijn gedragingen – daaronder begrepen het in 
het leven roepen of in stand houden van een bepaalde toe-
stand – corresponderen met de heerschappij van de gerech-
tigde tot een erfdienstbaarheid. Toepassing van dit criterium 
heeft tot gevolg dat degene die in de verboden zone een boom 
plant of een venster aanbrengt of op regelmatige basis over 
andermans erf loopt door die enkele gedragingen wel dege-
lijk als bezitter van een erfdienstbaarheid kan worden aan-
gemerkt. Hierdoor gedraagt men zich namelijk bij uitstek 
als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid, omdat dergelijke 
gedragingen zijn voorbehouden aan de gerechtigde tot een 
erfdienstbaarheid. Juist door deze gedragingen te verrichten, 
ondanks het feit dat men daartoe niet gerechtigd is, preten-
deert men rechthebbende van een erfdienstbaarheid te zijn.

Steun voor deze benadering biedt de jurisprudentie over het 
bezit van buurwegen. De figuur van de buurweg (art. 719 
BW (oud)) is in het huidige wetboek niet meer opgeno-
men, onder meer vanwege het feit dat een dergelijke buur-
weg – anders dan onder het oude recht – naar huidig recht 
als erfdienstbaarheid door verjaring kan ontstaan.22 Tot op 
zekere hoogte is de functie van de buurweg daarmee door 
de figuur van de erfdienstbaarheid overgenomen. Van bezit 
van een buurweg is volgens de Hoge Raad sprake indien ie-
mand de ‘naar verkeersopvattingen te beoordelen, feitelijke 
macht over de desbetreffende weg uitoefent die past bij het 
gebruik van die weg als buurweg’.23 Voor bezit van een der-
gelijke buurweg is derhalve geenszins vereist dat ook sprake 
is of blijkt van een wil om de buurweg als rechthebbende 
uit te oefenen. Deze rechtspraak strookt aldus met de hier-
boven weergegeven definitie van bezit: beslissend is enkel 
of de feitelijke macht correspondeert met de bevoegdheden 
die zijn verbonden aan het gepretendeerde recht. Voor een 
vergelijkbare invulling van het bezitsbegrip bij erfdienst-
baarheden pleit niet alleen de uniformiteit van het bezits-
begrip, maar ook de omstandigheid dat de functie van de 
buurweg naar huidig recht tot op zekere hoogte is overge-
nomen door de erfdienstbaarheid.

Dat in de literatuur voor het bezit van een erfdienstbaar-
heid desondanks veelal een additionele wilsuiting wordt 
verlangd, lijkt samen te hangen met een inmiddels achter-
haalde interpretatie van het bezitsbegrip, dat nog nawerkt 
bij het bezit van erfdienstbaarheden. Dit bezitsbegrip gaat 
terug op de negentiende-eeuwse Duitse pandektisten, die 
in het bezit twee elementen meenden te ontwaren: de fei-
telijke macht over de zaak (corpus) en de wil (animus) waar-
mee deze feitelijke macht wordt uitgeoefend.24 Volgens deze 

22 T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 175.
23 HR 15 september 2006, NJ 2006/506, rov. 3.4 en HR 3 februari 2012, NJ 

2012/97, rov. 3.4-3.5.
24 Zie o.m. F.C. von Savigny, Das Recht des Besitzes, Wien 1865, p. 108 e.v., G.F. 

Puchta, Pandekten, Leipzig 1877, p. 184 en A. Randa, Der Besitz, Leipzig 
1879, p. 2-3. Zie voor Nederland bijv. C.W. Opzoomer (bew. J. Goudeket), 
Het Burgerlijk Wetboek, ’s-Gravenhage: Belinfante 1911, p. 196 en p. 279 e.v. 
en Hofmann 1933, p. 51-52.
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auteurs moest in het animus-vereiste het verschil tussen 
bezit en houderschap worden gezocht. Bezitters en hou-
ders hebben met elkaar gemeen dat zij beiden de feitelijke 
macht (het corpus) over de zaak uitoefenen, maar enkel de 
bezitter heeft de wil om de feitelijke macht als eigenaar uit 
te oefenen (animus domini) terwijl de houder de wil heeft 
om de feitelijke macht voor een ander uit te oefenen (animus 
alieno nomine possidendi). Deze leer is in het bijzonder door 
Jhering bestreden,25 wiens kritiek in Nederland tot gevolg 
heeft gehad dat veelal afstand wordt genomen van het wils-
element als onderdeel van het bezitsbegrip.26 Het voert te 
ver om deze discussie hier uitgebreid te behandelen.27 De 
kern van de kritiek komt op het volgende neer.

De onderliggende suggestie van de wilsleer is dat houder-
schap en bezit van elkaar verschillen doordat houders en 
bezitters een andersoortige wil hebben en dat deze anders-
luidende wil ook blijkt uit de wijze waarop met de zaak 
wordt omgegaan.28 Deze gedachte is echter terecht be-
streden, omdat uit de wijze waarop een bezitter of houder 
met de zaak omgaat, in de regel niet kan worden afgeleid 
of iemand bezitter of houder is.29 Zoals Suijling terecht op-
merkt, maakt iedere houder ‘naar buiten den indruk voor 
zich te willen houden’.30 Degene die een zaak huurt of leent 
of een stuk grond als erfpachter onder zich heeft, geeft ge-
woonlijk door de wijze waarop hij met de zaak omgaat geen 
blijk van een andere wil dan de bezitter van een zaak. Uit 
de machtsuitoefening kan derhalve niet worden afgeleid of 
iemand bezitter of slechts houder is.31 Dat het verschil tus-
sen bezit en houderschap niet kan worden gezocht in een 
andersoortige wil die zich manifesteert in de machtsuit-
oefening ten aanzien van de zaak, kan ook worden afgeleid 
uit het hierna nog uitgebreider te bespreken arrest van de 
Hoge Raad over de ondubbelzinnigheidseis van het bezit. 
Hierin overweegt de Hoge Raad dat aan het aannemen van 
bezit van een strook grond niet in de weg staat dat de macht 
over de strook op eenzelfde wijze door een houder zou kun-
nen worden uitgeoefend.32 Ook wanneer de uiterlijke feiten 
derhalve niet zonder meer op bezit wijzen – en dus van een 

25 Zie R. von Jhering, Der Besitzwille, Jena 1889, passim.
26 Zie voor deze ontwikkeling uitgebreid E.F. Verheul, ‘Die Rezeption des Be-

sitzbegriffs Jherings im niederländischen Recht’, (te verschijnen). Zie i.h.b. 
T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 428, alwaar wordt opgemerkt dat een ani-
mus domini ‘voor het zijn van bezitter van geen betekenis is’.

27 Zie hierover J.C. van Oven, De bezitsbescherming en hare functies (diss. Am-
sterdam), Amsterdam: De Bussy 1905, p. 173 e.v., J. van Kan, Bezitsverhou-
dingen (diss. Amsterdam), Amsterdam: De Bussy 1913, passim, i.h.b. p. 20-
88 en Rank-Berenschot 2012, nr. 15. Vgl. ook A. Pitlo, Het zakenrecht naar 
het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Haarlem: Tjeenk Willink 1951, p. 67.

28 Zo bijv. Rank-Berenschot 2012, nr. 15 en Snijders & Rank-Berenschot 2017, 
nr. 131. Vgl. ook Asser/Beekhuis 3-I 1985/171-173 en A.J. van der Lelij, Leve-
ring van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier 
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1996, p. 21-22.

29 Von Jhering 1889, p. 178-179 en Asser/Scholten 1945, p. 49-50. Vgl. ook 
Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/118: ‘Uit de machtsuitoefening moet 
doorgaans worden afgeleid dat de houder bezit heeft.’

30 J.Ph. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht. 5e stuk. Zakenrecht, Haarlem: 
De Erven F. Bohn 1940, nr. 101.

31 Zie ook Van Schaick 2014, nr. 8, p. 15 die opmerkt dat houderschap en bezit 
op dezelfde wijze tot uitdrukking komen.

32 HR 18 september 2015, NJ 2016/78 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Vogelzang c.s./
Landgraaf), rov. 3.4.3.

naar buiten blijkende bezitswil in het geheel niet kan wor-
den gesproken – omdat de gedragingen evengoed door een 
houder kunnen worden verricht, kan desondanks wel dege-
lijk sprake zijn van bezit.

Bezitters en houders verschillen dan ook niet van elkaar om-
dat zij een afwijkende wil zouden hebben, maar enkel door-
dat een houder niet pretendeert rechthebbende te zijn.33 Van 
belang is dat deze ontbrekende rechtspretentie zich niet zo-
zeer manifesteert in een bepaalde wil of machtsuitoefening 
met betrekking tot de zaak, maar in de aanwezigheid van 
een rechtsverhouding met een ander, waarin besloten ligt 
dat de houder het betere recht van die andere erkent. Het 
bestaan van een dergelijke rechtsverhouding is echter niet 
zichtbaar en manifesteert zich in de regel evenmin in de 
wijze waarop met de zaak wordt omgegaan. Niet omdat de 
machtsuitoefening verschilt, maar omdat de rechtsverhou-
ding een erkenning van eens anders betere recht inhoudt, 
is derhalve geen sprake van bezit, maar slechts van houder-
schap. Treffend is dit verwoord door Scholten:

‘bezit is niet detentie met een bijzondere gezindheid, den 
wil om eigenaar te zijn, maar detentie is bezit dat niet als 
zoodanig wordt erkend, omdat een bijzondere rechtsver-
houding bewezen is.’34

Dit kan ook worden afgeleid uit de verhouding tussen de 
twee criteria die artikel 3:108 BW noemt voor de vaststel-
ling van bezit en houderschap: de verkeersopvatting en de 
‘navolgende regels’. Deze navolgende regels vormen een 
correctie op de verkeersopvatting, in die zin dat op grond 
van die wettelijke regels soms enkel houderschap intreedt, 
terwijl dit op grond van de verkeersopvatting niet het ge-
val zou zijn.35 Dit blijkt met name uit de artikelen 3:110 en 
3:111 BW, die tot gevolg hebben dat iemand – zelfs in weer-
wil van de uiterlijke feiten – als houder wordt aangemerkt, 
indien hij de zaak op grond van een rechtsverhouding on-
der zich heeft of krijgt. Juist vanwege het feit dat bezitters 
en houders zich doorgaans niet anders gedragen, zijn deze 
bepalingen nodig om enkel houderschap te laten intreden, 
omdat op basis van de verkeersopvatting in dergelijke ge-
vallen tot bezit zou moeten worden geconcludeerd. De be-
palingen illustreren daarmee de irrelevantie van de bezits-
wil als criterium ter afbakening van bezit van houderschap. 
Ook indien iemand die op grond van artikel 3:110 BW als 
houder wordt aangemerkt, een animus domini aan de dag 
legt en zich als bezitter manifesteert, blijft hij op grond van 

33 Zie Van Schaick 2014, nr. 8, p. 15 die opmerkt dat houderschap en bezit 
op dezelfde wijze tot uitdrukking komen, zij het dat houderschap gepaard 
gaat met de erkenning van het betere recht van een ander.

34 Asser/Scholten 1945, p. 52. In gelijke zin J.C. van Oven, ‘Bezit en bezitsbe-
scherming in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek’, WPNR 1958/4539, p. 242. 
Zo ook Van Kan 1913, p. 101: ‘De detentie schraagt niet het Bezitsbegrip, 
maar integendeel is het Bezitsbegrip primordiaal, de detentie het afgeleide 
begrip.’

35 Van Schaick 2014, nr. 10, p. 17: ‘Hier doet zich de situatie voor dat de uiter-
lijke feiten naar verkeersopvattingen worden beoordeeld als bezit, maar de 
wet eraan in de weg staat dat hier van bezit wordt gesproken.’
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artikel 3:111 BW desalniettemin houder.36 De rechtsverhou-
ding vormt aldus een negatieve afbakening, in die zin dat de 
aanwezigheid van een rechtsverhouding ertoe leidt dat een 
machtsverhouding die op bezit wijst, toch tot houderschap 
wordt gedegradeerd.37 Deze afbakening geldt op vergelijk-
bare wijze voor erfdienstbaarheden: wie feitelijk een erf-
dienstbaarheid uitoefent, door de aan dat recht verbonden 
bevoegdheden uit te oefenen, manifesteert zich als bezitter, 
tenzij sprake is van een rechtsverhouding die die machtsuit-
oefening degradeert tot een persoonlijk recht.38

Dat de ‘oude’ wilsleer nog altijd nawerkt bij het bezit van 
erfdienstbaarheden, terwijl zij bij het ‘gewoon’ bezit reeds 
lange tijd is verlaten, lijkt samen te hangen met de omstan-
digheid dat de schaarse jurisprudentie van de Hoge Raad 
over verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring 
gedeeltelijk stamt uit de tijd waarin de Hoge Raad het wils-
vereiste nog als zelfstandig onderdeel van het bezitsbegrip 
beschouwde.39 Zo oordeelde hij in 1901:

‘dat toch tot het ontstaan van eene erfdienstbaarheid 
door verjaring noodig is, dat hij, die op de verkrijging 
daarvan aanspraak maakt, of zijne rechtsvoorgangers 
de daaraan verbonden bevoegdheden gedurende den bij 
de wet bepaalden tijd hebben uitgeoefend alsof de erf-
dienstbaarheid hun toebehoorde, dat is met den wil om 
zulks als rechthebbende te doen.’40

Maar ook bij deze uitspraak moet worden bedacht dat de 
overweging niet zozeer betrekking heeft op het bezit,41 
maar op de verkrijging door verjaring. De door de Hoge 
Raad vereiste intentie lijkt dan ook vooral in verband te 
moeten worden gebracht met de eis van de goede trouw. Uit 
‘het enkel hebben van boomen op verboden afstand’ blijkt, 
aldus de Hoge Raad, immers nog niet ‘met welke bedoelin-
gen’ de bomen zich aldaar bevinden. Op basis van de enkele 
aanwezigheid van deze bomen kan immers nog niets wor-
den gezegd over de eventuele goede trouw van degene die 
pretendeert een erfdienstbaarheid door verjaring te hebben 
verkregen.

36 Door Snijders & Rank-Berenschot 2017, nr. 131 wordt dit beschouwd als 
een wettelijke uitzondering op het gewoonlijk wel degelijk beslissende 
wilscriterium, maar aldus wordt miskend dat het tevens deze wettelijke 
bepalingen zijn, die het bezitsbegrip nader vormgeven. Zie T.M., Parl. 
Gesch. Boek 3 BW, p. 425.

37 Vgl. Rank-Berenschot 2012, nr. 14, p. 18.
38 Ogenschijnlijk in deze richting J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, ver-

krijgende en bevrijdende verjaring (diss. Groningen), Den Haag: BJu 2011, 
p. 286-287, alwaar – toegespitst op een recht van overpad – wordt opge-
merkt dat sprake is van bezit van een erfdienstbaarheid, indien de daar-
mee corresponderende gedragingen worden verricht, zonder dat daarvoor 
toestemming is verleend.

39 Deze ‘wilsleer’ culmineerde in het arrest HR 12 juni 1908, W. 8722, waar-
over kritisch J.C. van Oven, ‘Een zonderlinge uitspraak’, WPNR 1908/2027, 
p. 550 die opmerkt dat de Hoge Raad zich in dit arrest overgeeft ‘aan die 
oude en verwerpelijke leer dat de animus een zelfstandig deel, een element 
van het bezit is’.

40 HR 20 december 1901, W. 7701. Vgl. ook HR 16 november 1934, NJ 1935, 
p. 446 en HR 16 december 1942, NJ 1943/61.

41 Zo echter P.C. van Es, De actio negatoria (diss. Leiden), Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2005, p. 295.

3.3 Ondubbelzinnig bezit
De strenge bezitseisen bij erfdienstbaarheden worden in 
de derde plaats veroorzaakt door een strikte benadering 
van de eis dat sprake moet zijn van ondubbelzinnig bezit. 
Terwijl het oude recht deze eis nog uitdrukkelijk aan (ver-
jarings)bezit stelde, wordt zij in het BW niet meer uitdruk-
kelijk genoemd. In de Toelichting-Meijers wordt in dit ver-
band opgemerkt dat dit vereiste, voor zover het reden van 
bestaan heeft, reeds in het hebben van bezit besloten ligt.42 
De eis dat sprake moet zijn van ondubbelzinnig bezit strekt 
ertoe de eigenaar te beschermen tegen rechtsverlies, dat hij 
niet had kunnen zien aankomen.43 De machtsuitoefening 
van de bezitter moet zodanig zijn dat de eigenaar hiervan op 
de hoogte kan zijn, zodat hij zijn rechtsverlies kan voorko-
men door tegen de bezitter op te treden. De Hoge Raad ver-
woordde het in het arrest Baaijens-Frunt/Wijers als volgt:

‘“Niet dubbelzinnig bezit” (…) is aanwezig wanneer de 
bezitter zich zodanig gedraagt dat de eigenaar, tegen wie 
de verjaring loopt, daaruit niet anders kan afleiden dan 
dat de bezitter pretendeert eigenaar te zijn.’44

Tot op zekere hoogte ligt de ondubbelzinnigheidseis daar-
mee inderdaad besloten in het vereiste bezit zelf. Bezit is 
immers rechtspretentie, in de zin dat vereist is dat iemand 
zich gedraagt alsof hij rechthebbende is.45 Dat de Hoge Raad 
verlangt dat ‘de bezitter pretendeert eigenaar te zijn’ is in 
zoverre pleonastisch. 

De eis van een rechtspretentie kan echter gauw worden mis-
verstaan. Pretenderen kan – blijkens de Van Dale – worden 
begrepen als ‘beweren dat je iets bent’ of als ‘doen voorko-
men dat je iets bent’. Een rechtspretentie in eerstgenoemde 
zin is voor bezit niet noodzakelijk: ook degene die op geen 
enkele wijze beweert rechthebbende te zijn – zoals degene 
die open en bloot opmerkt de zaak gisteren gestolen te heb-
ben – kan bezitter zijn.46 Beslissend is dus enkel of iemand 
‘doet voorkomen’ rechthebbende te zijn.47 Daarvan is sprake 
indien iemand zich gedraagt als rechthebbende, omdat hij 
aldus naar buiten de indruk wekt rechthebbende te zijn. 
Zoals hierboven is betoogd, houdt dit gedragen als recht-
hebbende niets anders in dan dat men feitelijk de bevoegd-
heden uitoefent die verbonden zijn aan het gepretendeerde 
recht, zonder dat men een beter recht van een ander erkent. 

De door de Hoge Raad gestelde eis dat deze pretentie ook 
zodanig moet zijn, dat de rechthebbende daaruit ‘niet an-
ders kan afleiden’ dan dat de bezitter pretendeert recht-
hebbende te zijn, suggereert daarentegen dat het ondub-
belzinnigheidsvereiste méér inhoudt dan de eis van een 

42 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 408.
43 N.K.F. Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. Tweede deel, Haarlem: 

De Erven F. Bohn 1901, p. 208, Jansen 2011, p. 273 en F.M.J. Verstijlen in 
punt 6 van diens noot onder HR 10 oktober 2008, NJ 2009/1 (Duijf/Bolt).

44 HR 15 januari 1993, NJ 1993/178, rov. 3.2.
45 De Jong 2006, p. 210-211 en Van Schaick 2014, nr. 10.
46 Vgl. Jansen 2011, p. 271-272.
47 P.C. van Es, ‘Boekbespreking’, WPNR 2011/6896, p. 657.
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rechtspretentie, omdat het bezit als zodanig niet voldoende 
is, maar het voor de rechthebbende ook glashelder moet zijn 
dát iemand bezitter is. Een dergelijke verderstrekkende be-
nadering van het ondubbelzinnigheidsvereiste heeft ertoe 
geleid dat in de literatuur niet gauw wordt aangenomen dat 
sprake is van bezit van een erfdienstbaarheid, omdat veel 
gedragingen die corresponderen met een erfdienstbaarheid 
evengoed op andere grond zouden kunnen worden verricht. 
Illustratief is de benadering van Heisterkamp:

‘Als iemand zonder toestemming dagelijks over het erf van 
zijn buurman naar de bushalte loopt, gedraagt hij zich dan 
als bezitter van een erfdienstbaarheid van overpad, als ge-
rechtigde tot een kwalitatieve verplichting, als persoonlijk 
gerechtigde of is hoogstens sprake van handelen krach-
tens gedogen? Aangezien dit gedrag zodanig dubbelzinnig 
is dat een buitenstaander – en ook de buurman – er nog 
geen juridisch etiket op kan plakken, zal deze inbreuk op 
het recht van de buurman niet worden beschouwd als een 
handelen met de meest vergaande pretenties.’48

Ook Van Es merkt op dat van bezit van een erfdienstbaarheid 
geen sprake is wanneer de gedragingen ook ‘krachtens ge-
dogen of (stilzwijgende) toestemming [kunnen] plaatsvin-
den’.49 Hij verwijst in dit verband naar de Toelichting-Meijers, 
waarin wordt opgemerkt dat bij het bezit van erfdienstbaar-
heden ‘een onderscheid gemaakt moet worden tussen het als 
gunst toelaten van het gebruik en het uitoefenen van de erf-
dienstbaarheid als rechthebbende’.50 Deze passage heeft ech-
ter betrekking op een vergelijking tussen het geval waarin 
het gebruik daadwerkelijk als gunst is toegelaten en het geval 
waarin een erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend en niet op 
het geval waarin op zichzelf denkbaar is dat het gebruik ook 
als gunst zou kunnen zijn toegestaan. In dergelijke gevallen 
is weliswaar voor buitenstaanders niet duidelijk of al dan 
niet sprake is van bezit, maar wel voor de eigenaar. De eige-
naar kan zelf immers beoordelen of hij bepaald gebruik als 
gunst heeft toegelaten. Een ruimere benadering, waarin de 
enkele mogelijkheid dat het gebruik als gunst wordt toege-
laten reeds aan het aannemen van bezit in de weg zou staan, 
zou ook niet stroken met de eisen die aan ‘gewoon’ bezit wor-
den gesteld. Wanneer iemand een roerende zaak onder zich 
heeft, staat toch aan het aannemen van het bezit geenszins 
in de weg dat iemand met een persoonlijk recht zich op ver-
gelijkbare wijze zou kunnen gedragen of dat dit gebruik als 
gunst zou kunnen zijn toegestaan? Beslissend kan in derge-
lijk gevallen enkel zijn of een dergelijk persoonlijk recht be-
staat, omdat dan geen sprake is van bezit.51

Een dergelijke ruime interpretatie van het ondubbelzinnig-
heidsvereiste is naar mijn mening dan ook terecht verwor-
pen door de Hoge Raad. Hij casseerde een arrest van het hof 
waarin werd geoordeeld dat van bezit van een strook grond 

48 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, nr. 631. Vgl. ook Pitlo/Reehuis & 
Heisterkamp 2012, nr. 335a.

49 Van Es 2018, p. 27.
50 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 433.
51 Vgl. Jansen 2011, p. 287.

geen sprake kon zijn, omdat de door de (pretense) bezitter 
verrichte gedragingen – het plaatsen van een stenen huis-
nummerbord en de aanleg van een pad – evengoed door een 
huurder hadden kunnen worden verricht. Die redenering 
wordt door de Hoge Raad terzijde geschoven:

‘De theoretische mogelijkheid dat ook een huurder op 
deze wijze de feitelijke macht over de bewuste strook 
grond kon uitoefenen, leidt nog niet tot ontkennende be-
antwoording van de vraag of Vogelzang c.s. deze strook 
grond in bezit hebben genomen. Die mogelijkheid is pas 
van belang indien er — in het bijzonder voor de Gemeente 
als rechthebbende — objectieve aanwijzingen waren om 
de machtsuitoefening door Vogelzang ook daadwerkelijk 
als die van een huurder aan te merken.’52

De in de literatuur wel voorgestane ruimere interpretatie 
van het ondubbelzinnigheidsvereiste verdraagt zich ook 
niet met de ratio van dit vereiste. De eis dat het bezit ‘on-
dubbelzinnig’ is, strekt ertoe de eigenaar te beschermen te-
gen onzichtbaar rechtsverlies. De machtsuitoefening moet 
derhalve zodanig zijn, dat de eigenaar zich bewust is of kan 
zijn van de noodzaak om op te treden. Daarmee strookt niet 
om categorisch geen bezit aan te nemen in gevallen waarin 
iemand in de verboden zone een boom plant of een venster 
aanbrengt of op regelmatige basis over andermans erf loopt. 
Dit zijn immers voldoende naar buiten blijkende gedragin-
gen die voor de eigenaar wel degelijk een signaal opleveren 
dat zijn recht door verjaring wordt bedreigd, zodat hij in de 
gelegenheid is tijdig op te treden.53

Het ondubbelzinnigheidsvereiste heeft dan ook een beperkte 
reikwijdte.54 Het ziet op gevallen waarin de machtsuitoefening 
de eigenaar geen aanleiding geeft om op te treden, omdat deze 
machtsuitoefening strookt met een rechtmatige toestand. In 
dergelijk gevallen bestaat er voor de eigenaar geen indicatie 
om aan te nemen dat zijn recht door verjaring wordt bedreigd. 
Een fraai voorbeeld biedt het arrest Van der Vegte/Nederlandsche 
Hervormde Gemeente,55 waarin een aantal erfpachters be-
weerde door verjaring eigenaar te zijn geworden van het in erf-
pacht uitgegeven perceel grond. Problematisch was echter dat 
de erfpachters jaarlijks ƒ 45,- betaalden aan de Nederlandsche 
Hervormde Gemeente, die vanwege deze betaling van de canon 
geen enkele aanleiding had om te veronderstellen dat haar ei-
gendomsrecht door verjaring werd bedreigd. De erfpachters 
stelden zich echter op het standpunt dat zij in de veronderstel-
ling verkeerden het bedrag niet als canon, maar als grondrente 
verschuldigd te zijn, zodat volgens hen wel degelijk sprake was 

52 HR 18 september 2015, NJ 2016/78 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Vogelzang c.s./
Landgraaf), rov. 3.4.3.

53 Vgl. ook A-G Rank-Berenschot in punt 2.9 van haar conclusie voor HR 18 sep-
tember 2015, NJ 2016/78 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Vogelzang c.s./Landgraaf), 
die opmerkt dat van de eigenaar die geen enkele aanleiding heeft om te ver-
onderstellen dat het gebruik rechtmatig is, verwacht mag worden dat hij in 
actie komt om de inbreuk op zijn recht te beëindigen. Zie ook Asser/Scholten 
1945, p. 253 die de retorische vraag opwerpt of de aanwezigheid van de 
boom geen uitwendig teken van een erfdienstbaarheid inhoudt.

54 Zo ook Jansen 2011, p. 239-243 en p. 273-274.
55 HR 26 februari 1915, NJ 1915, p. 625.
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van bezit als eigenaar. Het probleem was hier derhalve dat de 
door de erfpachters gepretendeerde rechtstoestand correspon-
deerde met de daadwerkelijk bestaande toestand, zodat ‘aan 
zijde der Kerk niet kon worden vermoed, dat haar eigendoms-
recht in eenig opzicht gevaar liep, zoodat de kerkvoogden geen 
aanleiding hadden om met gepaste maatregelen de verkrijging 
door verjaring van het eigendomsrecht aan zijde der wederpar-
tij te verhinderen’.56 Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het on-
dubbelzinnigheidsvereiste in dergelijk gevallen inderdaad reeds 
in de bezitseis zelf besloten ligt. In werkelijkheid was in dit ge-
val namelijk in het geheel geen sprake van bezit als eigenaar: 
de machtsuitoefening van de erfpachters duidde – vanwege de 
betaling van de canon – niet op de feitelijke uitoefening van de 
eigendom, omdat zij zich in het geheel niet gedroegen als eige-
naar van de grond, maar als erfpachter.

Het ondubbelzinnigheidsvereiste vervult derhalve alleen 
een functie in gevallen waarin de gepretendeerde toestand 
overeenstemt met een toestand waartegen de eigenaar niet 
hoeft op te treden. Men denke aan het geval waarin iemand 
geregeld over andermans erf loopt, terwijl dat erf niet af-
gesloten is, zodat eenieder hiertoe in beginsel bevoegd is 
(art. 5:22 BW). De machtsuitoefening wijst dan niet op het 
bezit van een erfdienstbaarheid, omdat zij eveneens cor-
respondeert met de uitoefening van de aan artikel 5:22 BW 
ontleende bevoegdheid.57 Degene die in die omstandighe-
den over de grond loopt, gedraagt zich dus niet als recht-
hebbende van een erfdienstbaarheid.

4. De beperkte betekenis van artikel 3:314 BW

Tegen de hier voorgestane benadering, waarbij voor het 
aannemen van bezit van een erfdienstbaarheid enkel be-
slissend is of iemand zich feitelijk gedraagt als gerechtigde 
tot een erfdienstbaarheid door de aan een erfdienstbaarheid 
verbonden bevoegdheden uit te oefenen, zou kunnen wor-
den ingebracht dat aldus het onderscheid wordt miskend 
tussen de ‘enkele’ onrechtmatige toestand als bedoeld in ar-
tikel 3:314 lid 1 BW en het bezit van een erfdienstbaarheid. 
Ter illustratie van het verschil tussen beide figuren wordt 
geregeld het geval behandeld waarin een boom te dicht op 
de erfgrens wordt geplant. In dat geval zou moeten worden 
onderscheiden tussen de situatie waarin de geplante boom 
slechts een onrechtmatige toestand oplevert en het geval 
waarin de geplante boom bezit van een erfdienstbaarheid 
inhoudt.58 In het eerstgenoemde geval heeft de verjaring 
van de rechtsvordering tot opheffing van de onrechtmati-
ge toestand enkel tot gevolg dat niet meer kan worden op-
getreden tegen de onrechtmatige toestand, terwijl in het 
tweede geval een daarmee corresponderende erfdienst-

56 HR 26 februari 1915, NJ 1915, p. 627.
57 Vgl. F.J. Vonck, ‘Verkrijgende verjaring van een recht van overpad in 2012’, 

Notarisklerk 2011, p. 168-169.
58 Zo bijv. Van Es 2005, p. 294-295 en S.E. Bartels, ‘Verjaring van de rechtsvor-

dering tot beëindiging van een onrechtmatige toestand’, in: FE.J. Beekhoven 
van den Boezem, G.J.L. Bergervoet & F.M.J. Verstijlen, Groninger zekerheid 
(Liber amicorum Wim Reehuis), Deventer: Kluwer 2014, p. 4.

baarheid wordt verkregen, als gevolg waarvan de toestand 
ook daadwerkelijk rechtmatig wordt.

Wanneer men, zoals hier wordt betoogd, aanneemt dat het en-
kele planten van de desbetreffende boom reeds bezit van een 
erfdienstbaarheid oplevert, blijft er inderdaad weinig ruimte 
voor de figuur van de onrechtmatige toestand in dergelijke ge-
vallen. Om meerdere redenen lijkt me dat echter terecht. Juist 
de zeer terughoudende benadering bij het aannemen van bezit 
van een erfdienstbaarheid leidt namelijk tot een onwenselijke 
overstrekking van de figuur van de onrechtmatige toestand. 
Het gevolg is namelijk dat een schemertoestand ontstaat, 
omdat de rechthebbende niet meer kan optreden tegen de 
onrechtmatige toestand, maar de toestand – bij gebreke van 
enige verkrijging – desalniettemin onrechtmatig blijft. Het is 
deze ‘anomalie’,59 inhoudende dat de rechthebbende welis-
waar zijn recht behoudt maar niet meer gebruik kan maken 
van de daarbij behorende rechtsvorderingen, die de wetgever 
met juist artikel 3:105 BW heeft willen voorkomen:

‘Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te slui-
ten, vooral wanneer dit recht de nodige rechtsvorderin-
gen om wijziging te brengen in de feitelijke verhoudin-
gen aan de rechthebbende onthoudt.’60

Merkwaardig aan de heersende leer is bovendien dat de 
doelstellingen die worden nagestreefd door terughoudend 
aan te nemen dat sprake is van bezit van een erfdienstbaar-
heid, vervolgens alsnog niet worden gerealiseerd door de 
werking van artikel 3:314 BW.61 Zo is de terughoudendheid 
bij het aannemen van bezit mede ingegeven door de ge-
dachte dat het onwenselijk is dat de eigenaar wordt beperkt 
in de uitoefening van zijn eigendomsrecht doordat een erf-
dienstbaarheid is ontstaan,62 terwijl dit resultaat vervolgens 
alsnog ontstaat doordat de rechtsvordering tot opheffing 
van de onrechtmatige toestand verjaart. Het stellen van 
strenge eisen is dus helemaal niet geschikt om de doelen te 
realiseren die met het degraderen van bezit tot een onrecht-
matige toestand worden nagestreefd.63

59 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 416.
60 T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 416. Zie ook uitdrukkelijk toegesneden op 

erfdienstbaarheden M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 418 en M.v.A. II., 
Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 262.

61 Vgl. Van Schaick 2014, nr. 97, p. 130-131.
62 Zie bijv. Vetter 1995, p. 601-602, Wibbens-de Jong 1995, p. 830-833 en 

Asser/Bartels & Van Velten 5 2017, nr. 196.
63 Een mogelijk verschil zou nog kunnen zijn dat in geval van een geplante 

boom volgens sommigen de verjaring van de vordering tot opheffing van de 
onrechtmatige toestand enkel tot gevolg heeft dat de desbetreffende boom 
moet worden geduld, terwijl bij de verkrijging van een erfdienstbaarheid 
ook een bevoegdheid zou ontstaan om de boom te vervangen. Zo bijv. Van Es 
2005, p. 294-295, Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, nr. 631 en Bartels 2014, 
p. 4. Zo ook HR 20 december 1901, W. 7701, M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 930 en T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 190. Door anderen wordt daarente-
gen aangenomen dat ook bij de verkrijging van een erfdienstbaarheid door 
verjaring alleen een erfdienstbaarheid ontstaat voor de specifieke boom. 
In deze zin Suijling 1940, nr. 201, Asser/Scholten 1945, p. 253, Pilto 1951, 
p. 246-247, J.Th. Smalbraak, ‘Het burenrecht in het Gewijzigd Ontwerp Boek 
5 N.B.W.’, WPNR 1973 (5242), p. 540, W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, 
Pitlo. Deel 3. Het Nederlands burgerlijk recht. Goederenrecht, Arnhem: Gouda 
Quint 1994, nr. 631 en Van Vliet 2004, p. 210-211 en p. 213. Vgl. voorts HR 
30 januari 1970, NJ 1970/192 m.nt. Ph.A.N. Houwing.
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Belangrijker is dat meer in het algemeen kanttekeningen 
kunnen worden geplaatst bij de dogmatische juistheid van 
het verschil tussen de enkele onrechtmatige toestand en 
het bezit van een erfdienstbaarheid. Het onderscheid tussen 
beide figuren berust op een aantal twijfelachtige premissen 
die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van arti-
kel 3:314 BW. Het artikel vormt een reactie op een passage 
in de Toelichting-Meijers bij artikel 5:72 BW, waarin wordt 
ingegaan op de destijds voorziene onmogelijkheid een erf-
dienstbaarheid bij gebreke van goede trouw door verjaring 
te verkrijgen:

‘Het ontstaan van een erfdienstbaarheid krachtens arti-
kel 3.4.3.8 [art. 3:105; toevoeging EFV] – waarbij de goe-
de trouw (…) geen rol zou spelen – is niet mogelijk. Voor-
eerst is de actie van de eigenaar van een erf, waarmee 
hij opkomt tegen het feit dat een ander ten onrechte zich 
een erfdienstbaarheid op dat erf aanmatigt, niet een ac-
tie “tot de opvordering van dat goed” in de zin van artikel 
3.4.3.8 [art. 3:105; toevoeging EFV]. Bovendien verjaart 
de bevoegdheid van de eigenaar, om te protesteren tegen 
een onrechtmatige toestand of periodieke onrechtmati-
ge handelingen in strijd met zijn eigendomsrecht, in zo-
verre nimmer dat iedere dag opnieuw een nieuwe actie 
ontstaat.’64

Nadien heeft de wetgever deze twee obstakels voor de 
verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring bij 
gebreke van goede trouw willen wegnemen, omdat hij 
meende dat het recht zich ook in dergelijke gevallen op den 
duur bij de feiten moet aansluiten.65 Teneinde het eerste 
obstakel te pareren is artikel 3:105 BW aangepast, zodat 
het niet meer enkel betrekking heeft op de verjaring van 
de rechtsvordering tot opvordering van een goed, maar op 
elke rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het 
bezit.66 Als reactie op het tweede obstakel, is vervolgens 
artikel 3:314 BW in de wet terechtgekomen. Hierdoor is 
echter een doublure ontstaan. Nadat artikel 3:105 BW ook 
was toegesneden op de verkrijging van een erfdienstbaar-
heid door verjaring, bestond er namelijk al geen ruimte 
meer voor het in de Toelichting-Meijers gebezigde argu-
ment dat geen verjaring zou kunnen plaatsvinden, omdat 
iedere dag een nieuwe rechtsvordering ontstaat. De juist-
heid van die redenering zou immers tot gevolg hebben dat 
ook bij ‘gewoon’ bezit van een zaak de revindicatie niet zou 
verjaren, omdat elke dag een nieuwe rechtsvordering zou 
ontstaan. De wetgever gaat met artikel 3:105 BW daaren-
tegen juist uit van de verjaring van de revindicatievorde-
ring.67 Vermoedelijk moest het tweede obstakel voor ver-
jaring in de Toelichting-Meijers dan ook worden gelezen in 
verband met de daaraan voorafgaande zin: er ontstaat elke 
dag een nieuwe rechtsvordering omdat de erfdienstbaar-

64 T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 261.
65 M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 418.
66 Zie M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 418.
67 Vgl. Van Vliet 2004, p. 215.

heid niet ex artikel 3:105 BW kon worden verkregen.68 Ook 
hiervoor geldt echter dat het argument reeds aan kracht 
had verloren door artikel 3:105 BW ook toe te snijden op 
de verkrijging van een erfdienstbaarheid. Door desalniet-
temin het tweede argument zelfstandig te willen pareren 
met het opnemen van een specifiek artikel 3:314 BW,69 rees 
de vraag op welke gevallen dit artikel na de wijziging van 
artikel 3:105 BW nog betrekking zou kunnen hebben. Het 
lijkt erop dat de noodzaak om nog een zinvol toepassings-
bereik te geven aan artikel 3:314 BW vervolgens heeft ge-
leid tot het kunstmatige onderscheid tussen onrechtmati-
ge toestanden en het bezit van een erfdienstbaarheid in de 
toelichting bij artikel 3:314 BW, terwijl dit onderscheid in 
werkelijkheid niet valt te maken.

Zo figureert in de parlementaire geschiedenis het voorbeeld 
waarin iemand een afvoergoot heeft aangelegd over het 
buurerf. Volgens de parlementaire geschiedenis moet dan 
een onderscheid worden gemaakt tussen het geval waarin 
enkel sprake is van een onrechtmatige toestand doordat 
‘de goot zonder toestemming wordt aangelegd’ en het ge-
val waarin sprake is van het ‘bezit van een desbetreffende 
erfdienstbaarheid’, terwijl bovendien wordt opgemerkt dat 
het ook mogelijk is dat de onrechtmatige toestand op den 
duur ‘in bezit is overgegaan’.70 Het valt echter niet goed in 
te zien op welke wijze uit het aanleggen of aanwezig zijn 
van de goot moet worden afgeleid of iemand ‘slechts’ een 
onrechtmatige toestand in het leven roept of ook een daar-
mee corresponderende erfdienstbaarheid pretendeert, laat 
staan op welke wijze de onrechtmatige toestand op een 
gegeven moment zou kunnen overgaan in het bezit van de 
erfdienstbaarheid. De uiterlijke feiten, op basis waarvan 
moet worden beoordeeld of al dan niet sprake is van bezit, 
verschillen in beide gevallen immers niet. Ligt het niet veel 
meer voor de hand om aan te nemen dat degene die zonder 
toestemming van de buurman een afvoergoot aanlegt over 
het buurerf zich gedraagt als gerechtigde tot een erfdienst-
baarheid, omdat hij aldus een gedraging verricht waartoe 
men enkel op grond van een erfdienstbaarheid gerechtigd 
is? Een daadwerkelijk onderscheid tussen de ‘enkele’ on-
rechtmatige toestand en het bezit van een erfdienstbaar-
heid valt enkel te maken wanneer men buitensporige eisen 
aan het bezit van een erfdienstbaarheid stelt. Zoals hierbo-
ven is betoogd, verdragen deze eisen zich echter niet met 
het bezitsbegrip.

Het voorgaande betekent niet dat artikel 3:314 BW vanwege 
de mogelijkheid van verkrijging op grond van artikel 3:105 
BW in het kader van de verkrijging van erfdienstbaarheden 

68 Vgl. in die richting HR 4 maart 1920, NJ 1920, p. 340. Vgl. ook W. Glazenborg 
& J.H.M. van Swaaij, ‘Verkrijging van een erfdienstbaarheid van weg door 
verkrijgende verjaring ex art. 3:105 lid 1 (extinctieve verjaring), WPNR 
1995/6196, p. 648.

69 Zie M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 929 e.v.
70 M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 931.
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een volstrekt overbodige bepaling is.71 Het artikel heeft juist 
een functie bij de toepassing van artikel 3:105 BW, name-
lijk in het kader van de berekening van de verjaringstermijn. 
Deze functie wordt beschreven in de parlementaire ge-
schiedenis bij artikel 3:105 BW:

‘Met betrekking tot de rechtsvordering strekkende tot 
beëindiging van het bezit is in het gewijzigd ontwerp 
een bepaling opgenomen, die nauw met de onderha-
vige [art. 3:105 BW; toevoeging EFV] samenhangt, te 
weten artikel 3.11.15a lid 2 [art. 3:314 BW; toevoeging 
EFV]. Daarin wordt aangegeven op welk tijdstip de ver-
jaringstermijn van deze rechtsvordering begint te lopen. 
Aldus is een onzekerheid opgeheven die aanvankelijk in 
het ontwerp was verscholen. In titel 11 was immers geen 
bepaling te vinden waaruit duidelijk bleek wanneer de 
verjaringstermijn van de “rechtsvordering tot opvorde-
ring van het goed” aanving. Met name kon artikel 3.11.15 
lid 1 [art. 3:313 BW; toevoeging EFV], dat spreekt van 
“nakoming vorderen” van een “verplichting om te geven 
of te doen”, de indruk wekken als zou telkens een nieuwe 
termijn beginnen te lopen bij elke wisseling van persoon 
in wiens handen het goed zich bevindt. Dit zou ongewenst 
zijn. Het resultaat zou immers zijn, dat, als het goed maar 
vaak genoeg in andere handen zou overgaan, de verja-
ring van artikel 3.4.3.8 [art. 3:105 BW; toevoeging EFV] 
nimmer zou worden voltooid.’72

Artikel 3:314 BW heeft in dit verband derhalve geen zelf-
standige functie náást artikel 3:105 BW, maar een onder-
steunende functie bij de toepassing van dit artikel, indien 
een ander gedurende de verjaringstermijn bezitter wordt. 
Artikel 3:314 BW brengt voor deze gevallen tot uitdrukking 
dat de verschillende rechtsvorderingen die de eigenaar te-
gen opvolgende bezitters zou hebben als het ware als een 
en dezelfde rechtsvordering moeten worden beschouwd, in 
die zin dat het reeds verstreken gedeelte van de verjarings-
termijn van voorgaande bezitters wordt meegerekend bij de 
opvolgende bezitter. Aangezien tegen elke nieuwe bezitter 
een nieuwe vordering door de eigenaar kan worden inge-

71 Het voert te ver om hier in te gaan op de vraag of art. 3:314 BW – afge-
zien van de hierna in de hoofdtekst te bespreken functie – in andere ge-
vallen dan erfdienstbaarheden een zelfstandige verjaringsgrondslag biedt. 
Ik volsta met de opmerking dat reeds kan worden betwijfeld of art. 3:314 
BW überhaupt noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat een rechtsvorde-
ring tot opheffing van een onrechtmatige toestand verjaart, aangezien dit 
rechtsgevolg simpelweg voortvloeit uit art. 3:306 BW. In de parlementaire 
geschiedenis wordt weliswaar gesteld dat bij gebreke van art. 3:314 BW 
gedacht zou kunnen worden dat elke dag een nieuwe rechtsvordering ont-
staat, maar die gedachte berust op een onjuiste gelijkstelling van een on-
rechtmatige toestand met een periodieke onrechtmatige handeling, zoals 
aan de orde in HR 4 februari 1949, NJ 1949/185 (Haarlemmerolie). Vgl. hier-
over R.J.J. van Acht, Burenrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1990, 
p. 165-166 en Van Vliet 2004, p. 215.

72 M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 418. Vgl. ook M.v.A. II, Parl. Gesch. 
Boek 3 BW, p. 929, alwaar art. 3:314 BW wordt getypeerd als sluitstuk van 
art. 3:105 en art. 3:106 BW.

steld,73 wordt aldus voorkomen dat de verjaringstermijn 
bij elke bezitswisseling een geheel nieuwe aanvang zou 
nemen, waardoor de ratio van artikel 3:105 BW zou kun-
nen worden ondergraven.74 Artikel 3:314 BW bewerkstelligt 
aldus dat degene die gedurende de loop van de verjarings-
termijn bezitter wordt van een erfdienstbaarheid – bijvoor-
beeld doordat hij eigenaar wordt van het perceel waarop 
minder dan twintig jaren geleden een boom in de verboden 
zone is geplant – de reeds verstreken tijd van de voorgaande 
eigenaar voor de toepassing van artikel 3:105 BW kan op-
tellen bij zijn eigen tijd. Daarmee heeft artikel 3:314 BW in 
het kader van artikel 3:105 BW de functie die artikel 3:102 
BW heeft voor de toepassing van artikel 3:99 BW.

5. Conclusie

In deze bijdrage is betoogd dat de gangbare eisen die wor-
den gesteld aan het bezit van erfdienstbaarheden zich niet 
verdragen met de inhoud van het bezitsbegrip. Hierdoor 
ontstaan verschillen tussen de invulling van de bezitseis bij 
erfdienstbaarheden en bij ‘gewoon’ bezit. Het gevolg is bo-
vendien dat de door de wetgever gecreëerde mogelijkheid 
van verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring op 
de voet van artikel 3:105 BW minder ruimte krijgt. Dit ver-
groot de kans op ‘schemersituaties’, waarin de eigenaar niet 
kan optreden tegen een met zijn eigendomsrecht strijdige 
toestand maar deze toestand wel onrechtmatig blijft, ter-
wijl de wetgever met artikel 3:105 BW dergelijke situaties 
juist heeft willen voorkomen.

Dat te strenge eisen aan het bezit worden gesteld, hangt in 
ieder geval gedeeltelijk samen met het feit dat onvoldoende 
rekening is gehouden met de verschillen tussen het Oud BW 
en het huidige recht. Aangezien onder het oude recht en-
kel een erfdienstbaarheid door verjaring kon worden ver-
kregen in geval van bezit te goeder trouw, werd niet altijd 
een scherp onderscheid gemaakt tussen de vaststelling van 
het bezit en de vaststelling van de goede trouw. Omdat naar 
huidig recht ook een erfdienstbaarheid door verjaring kan 
worden verkregen in geval van bezit niet te goeder trouw, is 
het nodig om dit onderscheid thans wel te maken. Doordat 
de bezitseisen echter mede worden gebaseerd op de recht-
spraak en literatuur van vóór 1992, worden soms eisen aan 

73 Zie Land 1901, p. 213 en Asser/Scholten 1945, p. 290. Vgl. ook W.C.L. van 
der Grinten in punt 5 van diens noot onder HR 14 november 1969, AA 1970, 
p. 463. Zo ook Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, nr. 631, met dien ver-
stande dat Heisterkamp voorbijgaat aan de omstandigheid dat art. 3:314 
BW er juist toe strekt te voorkomen dat hierdoor ook een geheel nieuwe 
verjaringstermijn zou gaan lopen.

74 Anders: Jansen 2011, p. 11-13 en – in navolging van hem – A-G Rank-
Berenschot in punt 2.10 van haar conclusie voor HR 10 augustus 2012, NJ 
2012/484, die echter miskennen dat de onderworpenheid aan de rechts-
vordering van de eigenaar niet met het bezit overgaat, maar berust op de 
zich tussen partijen uitkristalliserende rechtsbetrekking, die gegrond is 
op de jegens de eigenaar in acht te nemen rechtsplicht om geen inbreuk 
te maken op het subjectieve recht, zodat deze rechtsvordering elke keer 
opnieuw ontstaat indien nieuwe partijen tegenover elkaar komen te staan. 
Zoals Asser/Scholten 1945, p. 290 terecht opmerkt, gaan goederenrechte-
lijke rechten ‘niet op in één enkele actie’.
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het bezit gesteld, die in werkelijkheid de vaststelling van de 
goede trouw betreffen.

Beslissend voor de vraag of sprake is van bezit van een erf-
dienstbaarheid is enkel of iemand zich gedraagt als gerech-
tigde tot een erfdienstbaarheid, hetgeen wil zeggen dat 
diegene feitelijk de bevoegdheden uitoefent die verbonden 
zijn aan een erfdienstbaarheid, zonder dat daarbij een beter 
recht van een ander wordt erkend. In deze benadering is het 
overbodig een kunstmatig onderscheid te maken tussen 
enerzijds het bezit van een erfdienstbaarheid en anderzijds 
de enkele onrechtmatige toestand. Hierdoor wordt het aan-
tal potentiële schemersituaties teruggedrongen en wordt in 
meer gevallen overeenkomstig de ratio van artikel 3:105 BW 
bewerkstelligd dat het recht zich na verloop van tijd aan-
sluit bij de feitelijke toestand.
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