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Vraagstelling  
 
1 De koppeling van bevrijdende en verkrijgende verjaring  
 
De rechtszekerheid eist dat het recht zich uiteindelijk bij de feiten aansluit. In 
het goederenrecht wordt de rechtszekerheid onder andere gediend door de 
verkrijgende verjaring. Verkrijgende verjaring is de figuur die een feitelijke 
toestand die enige tijd heeft bestaan tot recht verheft.1 In het huidige wetboek 
bestaan twee vormen van verkrijgende verjaring. Artikel 3:99 promoveert de 
bezitter te goeder trouw na een onafgebroken bezit van drie of tien jaar tot 
eigenaar van een roerende of onroerende zaak, of tot gerechtigde van een 
erfdienstbaarheid. In artikel 3:105 is een tweede, bijzondere vorm van 
verkrijgende verjaring geregeld. Artikel 3:105 verheft degene tot gerechtigde die 
een goed bezit op het tijdstip dat de bevrijdende verjaring tot opeising van dat 
bezit afloopt. Het bijzondere van artikel 3:105 is er in gelegen dat het artikel 
iedere bezitter tot gerechtigde verheft. Of de bezitter te goeder of te kwader 
trouw is doet niet ter zake.2 De dief van het schilderij, degene die zijn tuin 
eigenhandig heeft vergroot en degene die eigener beweging in het bezit is 
getreden van een erfdienstbaarheid profiteren allen van de werking van artikel 
3:105. Artikel 3:105 is naar zijn bewoordingen van toepassing op goederen, dus 
ook op beperkte rechten en op vorderingen. In deze studie wordt alleen aandacht 
besteed aan de verkrijging langs de weg van artikel 3:105 door de bezitter te 
kwader trouw van eigendom van onroerende zaken, roerende zaken en één 
categorie van beperkte rechten: erfdienstbaarheden. 
 
De verjaring van artikel 3:105 onderscheidt zich niet alleen van de verkrijgende 
verjaring van artikel 3:99 door mala fide bezit tot recht te verheffen, maar ook 
door het tijdstip waarop de verkrijging plaatsvindt. Verkrijging ex artikel 3:99 
vindt steeds plaats wanneer iemand gedurende een bepaalde tijd onafgebroken in 
het bezit van de zaak of erfdienstbaarheid is geweest. De verkrijging ex artikel 
3:105 is afhankelijk van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 
rechtsvordering waarmee de eigenaar tegen de bezitter optreedt. De wetgever 
heeft in artikel 3:105 bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring aan elkaar 
gekoppeld. Bevrijdende verjaring is het leerstuk dat iemand een rechtsvordering 
ontneemt omdat hij deze gedurende een bepaalde tijd niet heeft ingesteld. De 

                                                        
1  Daarover uitgebreid in nr 4. 
2  Het wetboek maakt blijkens de artikelen 3:118 en 3:121 een onderscheid in bezitters 

te goeder trouw en bezitters die dat niet zijn. Hier worden bezitters die niet te 
goeder trouw zijn bezitters te kwader trouw genoemd. De bezitter die te goeder 
trouw is wordt ook de bona fide bezitter genoemd, de bezitter die te kwader trouw is 
de mala fide bezitter.  
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verkrijgende verjaring verheft een feitelijke toestand tot recht. In artikel 3:105 
komen beide leerstukken samen. Wanneer een eigenaar een ander gedurende 
twintig jaar en een dag3 in het bezit laat van zijn zaak, of in het bezit laat van 
een op zijn erf rustende erfdienstbaarheid, raakt hij de rechtsvordering waarmee 
hij tegen de bezitter op kan treden kwijt. Op hetzelfde tijdstip dat de 
rechtsvordering door bevrijdende verjaring teniet gaat, verkrijgt de bezitter langs 
de weg van artikel 3:105 de eigendom of de erfdienstbaarheid. Aan bevrijdende 
verjaring is steeds verkrijgende verjaring gekoppeld. Met artikel 3:105 heeft de 
wetgever een tekortkoming gerepareerd die het oude recht op dit punt kende. 
Onder het oude recht raakte de eigenaar van een zaak na het verstrijken van de 
bevrijdende verjaring weliswaar zijn revindicatie kwijt, maar volgde daarop 
geen verkrijging ten gunste van de bezitter. Zo kon zich het geval voordoen dat 
de eigenaar niet op kon treden tegen de bezitter die geen recht verwierf. De 
feitelijke en de juridische toestand raakten dan blijvend van elkaar gescheiden. 
Deze tekortkoming is door artikel 3:105 opgeheven.4 Voortaan verkrijgt de 
bezitter eigendom op het ogenblik dat de revindicatie waarmee hij aangesproken 
kan worden het bezit aan de eigenaar af te staan verjaart. Daarnaast geeft artikel 
3:105 een zelfde regel voor erfdienstbaarheden. Op het ogenblik dat de 
rechtsvordering verjaart waarmee de eigenaar op kan treden tegen degene die 
een erfdienstbaarheid op zijn erf bezit, verkrijgt die bezitter de 
erfdienstbaarheid.  
 
Artikel 3:105 is in de literatuur tamelijk omstreden. Met name in gevallen 
waarin de eigenaar niet in staat is iets tegen de verkrijging te doen of zich niet 
bewust is van het feit dat zijn recht gevaar loopt, en de bezitter bovendien te 
kwader trouw is, lijkt het onbillijk dat het recht van de eigenaar voor de mala 
fide bezitter wijkt. Wanneer de bezitter te goeder trouw is, speelt deze 
problematiek veel minder. Ook dan kan verkrijging ‘onzichtbaar’ zijn voor 
degene in wiens nadeel deze werkt. Verkrijging door de bezitter wordt dan 
gerechtvaardigd door de goede trouw van de bezitter.5 Maar waarom zou de dief 
die een schilderij verstopt, twintig jaar en één dag6 na de diefstal eigenaar van 
de buit moeten worden? Waarom zou degene die eigenmachtig zijn tuin heeft 
vergroot na twintig jaar en één dag eigenaar worden van de geoccupeerde 
grond? Waarom zou degene die een erfdienstbaarheid eenvoudigweg is gaan 
uitoefenen daartoe uiteindelijk gerechtigd moeten zijn? Verschillende schrijvers 

                                                        
3  Art. 3:306 io 3:314 lid 2.  
4  TM bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 416. Daarover uitgebreid in nr 5 en    

nr 136.  
5  Zie daarover hieronder in nr 6. 
6  Art. 3:306 io 3:314 lid 2. 
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vinden dit onverteerbaar.7 Het privé-belang van de bescherming van het 
eigendomsrecht zou in dergelijke gevallen zwaarder moeten wegen dan het 
algemene belang van een zo groot mogelijke rechtszekerheid. Artikel 3:105 zou 
daarom afgeschaft moeten worden, of ten minste aangepast.  
 
Moet artikel 3:105 inderdaad geschrapt of gewijzigd worden? Op die vraag 
wordt in dit boek het antwoord gezocht. Twee belangen moeten tegen elkaar 
afgewogen worden. Aan de ene kant staat het belang van de bescherming van 
het eigendomsrecht. Aan de andere kant staat het belang van een zo groot 
mogelijke rechtszekerheid dat eist dat uiteindelijk ook bezit te kwader trouw 
recht wordt. De belangenafweging die gemaakt moet worden wanneer iemand 
die te kwader trouw is in het bezit is van een onroerende of een roerende zaak of 
een erfdienstbaarheid, staat in dit boek centraal. Bij het afwegen van deze 
belangen kunnen verkrijgende en bevrijdende verjaring een rol spelen. Hoe 
groot die rol is, hangt af van het gewicht dat toegekend wordt aan de genoemde 
belangen. Er zijn vijf dogmatische mogelijkheden. 
 
2 Verschillende stelsels  
 
I Geen bevrijdende verjaring, geen verkrijgende verjaring  
 
Een eerste theoretische mogelijkheid is dat geen bevrijdende verjaring tegen de 
eigenaar plaatsvindt. De eigenaar raakt rechtsvorderingen waarmee hij optreedt 

                                                        
7  C.J.H. Brunner waarschuwt in zijn Dief wordt eigenaar voor de interessante 

perspectieven die artikel 3:105 biedt voor kunstdieven. Hij uit de zorg dat 
Nederland als gevolg van de invoering van artikel 3:105 een toevluchtsoord voor de 
internationale kunstmaffia wordt, p. 53. Zie verder M.A.B. Chao-Duivis, ‘Dief 
wordt eigenaar...en blijft dat (helaas)!’, in: WPNR 6240 (1996), p. 732-734, en 
R.J.Q. Klomp, ‘Dieven met geduld. Over verkrijgende verjaring te kwader trouw’, 
in: ‘Tijd en onzekerheid’ BWKJ 16 (2000), p. 59-73. F. Brandsma waarschuwt al in 
1989 voor de nadelige gevolgen van artikel 3:105 voor onroerend goed. Hij sluit 
nachtelijke grensverleggingstochten niet uit, zie zijn Verkrijgende verjaring van 
onroerend goed en de overschrijving, p. 42. Om goed nabuurschap niet te gauw in 
een op het erf van de aardige buurman rustende erfdienstbaarheid uit te laten 
monden wordt bepleit niet te snel bezit van een erfdienstbaarheid aan te nemen. 
A.C. Wibbens-De Jong, ‘Geen verwatering van de bezitseis bij verkrijging door 
verjaring,’ in: WPNR 6204 (1995), p. 830- 833. A.J.H. Pleysier acht het wenselijk 
artikel 3:105 af te remmen door strengere eisen aan het bezit te stellen, ‘Strengere 
vereisten voor het bezit bij soepeler eisen voor de verjaring’, in: De Notarisklerk 
1997, p. 161-164. Zie verder H.J. Vetter, ‘Verkrijging via verjaring van het recht 
van overpad door de bezitter niet te goeder trouw’, in: WPNR 6194 (1995),             
p. 601-602 en P.C. van Es, De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke 
zijde van het eigendomsrecht, Nijmegen 2005, p. 297. 
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tegen inbreuken op zijn eigendomsrecht niet kwijt als gevolg van bevrijdende 
verjaring. De eigenaar raakt deze rechtsvorderingen pas kwijt als iemand de 
eigendom of de erfdienstbaarheid verkrijgt. De rechtsvordering gaat indirect 
teniet als gevolg van het feit dat een ander een recht verkrijgt. De eigenaar raakt 
zijn rechtsvorderingen steeds kwijt wanneer het bezit tot recht wordt. Het maakt 
niet uit hoe het bezit recht wordt. De verkrijging kan een gevolg zijn van 
bijvoorbeeld derdenbescherming, vermenging, zaaksvorming of verkrijgende 
verjaring. In deze studie wordt alleen aandacht besteed aan verkrijging van 
eigendom en erfdienstbaarheden door de bezitter te kwader trouw door 
verkrijgende verjaring. Wanneer aan het belang van de eigenaar veel gewicht 
wordt toegekend zal een vorm van verkrijgende verjaring voor de bezitter te 
kwader trouw ontbreken. De eigenaar kan dan ten eeuwige dage optreden tegen 
degene die zijn zaak te kwader trouw bezit, of degene die mala fide in het bezit 
is van een erfdienstbaarheid die op zijn erf rust. 
     
II Geen bevrijdende verjaring, wel verkrijgende verjaring 
 
Iets minder gewicht wordt toegekend aan het belang van de eigenaar wanneer de 
rechtsvorderingen die hij in kan stellen niet blootstaan aan bevrijdende 
verjaring, maar de bezitter te kwader trouw wel van verkrijgende verjaring 
profiteert. De eigenaar raakt dan zijn revindicatie ondanks de onverjaarbaarheid 
indirect kwijt omdat de bezitter de eigendom door verkrijgende verjaring 
verkrijgt. Hetzelfde geldt wanneer een erfdienstbaarheid door een bezitter te 
kwader trouw wordt verkregen. De eigenaar kan dan niet langer tegen de 
inbreuken op zijn eigendomsrecht optreden omdat het bezit door verkrijgende 
verjaring recht is geworden. 
 
III Wel bevrijdende verjaring, geen verkrijgende verjaring 
 
Het is ook mogelijk dat de rechtsvorderingen waarmee de eigenaar optreedt 
tegen iemand die zijn zaak of een erfdienstbaarheid op zijn erf bezit wel 
blootstaan aan de werking van bevrijdende verjaring. Het gevolg van het 
verstrijken van de bevrijdende verjaring kan verschillen. Wanneer als gevolg 
van het verstrijken van de bevrijdende verjaring de eigenaar alleen zijn 
rechtsvordering kwijtraakt wordt wel gesproken van bevrijdende verjaring met 
zwakke werking.8 Wanneer bevrijdende verjaring zwakke werking heeft en de 

                                                        
8  A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, Mr C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands burgerlijk recht De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, 
Deventer 2008, nr 387. Rechtsvergelijkend en rechtshistorisch W.F. Lichtenauer, 
De vernietigende verjaring en aanverwante rechtsfiguren, beschouwd naar wezen, 
begrenzing en onderlinge verhouding, Wageningen 1932, p. 20 e.v.  
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bezitter te kwader trouw niet profiteert van verkrijgende verjaring ontstaat de 
wat merkwaardige situatie die voor de wetgever aanleiding was op bevrijdende 
verjaring steeds verkrijgende verjaring te laten volgen.  
 
IV Wel bevrijdende verjaring, wel verkrijgende verjaring   
 
Zoals gezegd heeft de wetgever in artikel 3:105 gekozen voor een stelsel waarin 
aan bevrijdende verjaring van zakelijke rechtsvorderingen steeds een verkrijging 
is gekoppeld. De bevrijdende verjaring van de rechtsvordering heeft in dit stelsel 
zwakke werking. Als gevolg van bevrijdende verjaring raakt de eigenaar zijn 
rechtsvordering kwijt. Zijn recht wordt met een erfdienstbaarheid bezwaard of 
gaat verloren, omdat de bezitter door verkrijgende verjaring rechthebbende 
wordt.  
 
V Bevrijdende verjaring met sterke werking 
 
Het is ten slotte mogelijk aan de bevrijdende verjaring sterke werking toe te 
kennen. De eigenaar verliest dan bij het verstrijken van de bevrijdende verjaring 
niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht. De verschillen tussen deze 
mogelijkheid en de vorige mogelijkheid zijn te verwaarlozen. Wij zullen zien 
dat waar bevrijdende verjaring sterke werking heeft geen behoefte bestaat aan 
verkrijgende verjaring.9 
 
3 Plan van aanpak 
 
Om de vraag te beantwoorden of artikel 3:105 moet worden aangepast of 
gewijzigd worden de hierboven genoemde vijf dogmatische mogelijkheden met 
elkaar vergeleken. Om die vergelijking te maken is een rechtshistorische en 
rechtsvergelijkende aanpak gekozen. Alle vijf hierboven genoemde dogmatische 
mogelijkheden hebben in het verleden bestaan, of zijn geldend recht. In het 
rechtshistorische deel staat het Romeinse recht centraal zoals dat door de 
beoefenaars van de pandektistiek werd gebruikt. Met de term pandektistiek 
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 privaatrecht.10 Er is 

                                                        
9  Zie hierna nr 63. 
10  Vgl. over de pandektistiek, F. Brandsma, ‘De Historische School in het 

Privaatrecht’, in: AA 2009-6, p. 417-420. Zie verder J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, 
Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis, Deventer 2001, p. 241 e.v., 
P. Koschaker, Europa en het Romeinse recht (editie T. Veen), Deventer 2000,        
p. 245 e.v, zie ook G.C.J.J. Van den Bergh, Geleerd recht, Een geschiedenis van de 
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om twee redenen voor een pandektistisch perspectief gekozen. De pandektisten 
zijn systeembouwers. Bij het optrekken van deze systemen staat voor de 
pandektisten begripsmatige zuiverheid voorop. In dit boek staan de hiervoor 
genoemde dogmatische mogelijkheden centraal. De verschillende stelsels van 
verjaringsrecht die aan bod komen worden vanuit dogmatisch theoretisch 
perspectief, dat wil zeggen als systeem of stelsel, met elkaar vergeleken. Veel 
van wat in dit boek gezegd wordt, houdt verband met begripsmatige verwarring 
tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring. Deze methode is ten aanzien van 
het rechtshistorische deel a-historisch. Zoveel mogelijk wordt gekeken naar 
abstracte begrippen, zo veel mogelijk wordt geabstraheerd van de tijd waarin het 
recht gold. Daarom wordt een enigszins eclectisch gebruik gemaakt van 
Romeinsrechtelijke teksten en ligt de nadruk in het rechtshistorische deel op het 
Justiniaanse Romeinse recht. Met het Justiniaanse Romeinse recht wordt het 
Romeinse recht bedoeld zoals dat tijdens het keizerschap van Justininanus (527-
565) in diens wetgevingsproject werd opgetekend. Voor zover dit van belang is 
voor een begrip van het Justiniaanse recht wordt aandacht besteed aan de 
ontwikkeling die het Romeinse recht tot aan de tijd van Justinianus doormaakte. 
Aan de middeleeuwse beoefening van het Romeinse recht wordt slechts 
aandacht besteed wanneer de pandektisten de beschouwingen van de 
middeleeuwers centraal stellen. In het rechtshistorische of pandektistische deel 
is steeds gebruik gemaakt van de vertaling van Spruit c.s.11 Wanneer in een 
enkel geval van deze vertaling is afgeweken, is aangegeven waarom.  
 
In het vóór-Justiniaanse recht was de vraag naar een eventuele koppeling tussen 
bevrijdende en verkrijgende verjaring pas laat opgekomen. Omdat bevrijdende 
verjaring ontbrak en de bezitter te kwader trouw verkrijgende verjaring werd 
onthouden, kon de eigenaar ten eeuwige dage tegen een mala fide bezitter 
optreden (hiervoor genoemd als mogelijkheid I). Zoals wij zullen zien bracht 
keizer Theodosius in 424 een algemene regeling van de bevrijdende verjaring tot 
stand. Als gevolg van bevrijdende verjaring verloor de eigenaar zijn 
rechtsvordering, hij behield zijn recht. De bevrijdende verjaring van de 
revindicatie had zwakke werking. Alhoewel het Romeinse recht 
aanknopingspunten bood om tot een koppeling van de verkrijgende en 
bevrijdende verjaring over te gaan, heeft Justinianus dit niet gedaan. Justinianus 
koos voor het behoud van het systeem zoals dat sinds 424 gold. De bevrijdende 
verjaring van de revindicatie behield haar zwakke werking. Justinianus onthield 

                                                                                                                                  
Europese rechtswetenschap in vogelvlucht, 5e druk bewerkt door C.J.H. Jansen, 
Deventer 2007, p. 117 e.v. 

11  J.E. Spruit e.a. (red.), Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling, Zutphen: Walburg 
Pers, ’s Gravenhage: Sdu Uitgevers 1993-2001 en J.E. Spruit en K. Bongenaar, De 
instituten van Gaius, Zutphen 1994. 
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verkrijgende verjaring aan bezitters te kwader trouw van roerende en onroerende 
zaken (hiervoor genoemd onder III). Voor erfdienstbaarheden heeft steeds een 
ander regime gegolden. Anders dan de bezitter te kwader trouw van een 
roerende of onroerende zaak profiteerde een mala fide bezitter van een 
erfdienstbaarheid wel van verkrijgende verjaring (hiervoor genoemd onder II). 
Erfdienstbaarheden gingen wanneer zij gedurende een bepaalde tijd niet 
uitgeoefend werden teniet door non usus. Deze figuur maakt een regeling van 
bevrijdende verjaring overbodig. Bij het verstrijken van de voor non usus 
vereiste termijn raakt de beperkt gerechtigde zijn recht en als gevolg daarvan 
ook de rechtsvordering kwijt. Non usus kan daarom het beste beschouwd 
worden als bevrijdende verjaring met sterke werking (hiervoor genoemd onder 
V). Aan het tenietgaan van de erfdienstbaarheid hoeft geen verkrijgende 
verjaring te worden gekoppeld omdat degene die van de bevrijdende verjaring 
profiteert al eigenaar is. De eigenaar van het dienende erf is voortaan eigenaar 
van een onbezwaard erf. Een dergelijke figuur paste Justinianus niet toe op het 
eigendomsrecht. De bevrijdende verjaring van de revindicatie behield zwakke 
werking. De redenen die Justinianus ervan weerhielden een verkrijgende 
verjaring voor mala fide bezitters in te voeren, of de figuur van de non usus op 
het eigendomsrecht toe te passen zijn deels gelegen in het vóór-Justiniaanse 
verjaringsrecht. Voorafgaand aan het Justiniaanse verjaringsrecht wordt daarom 
beknopt de ontwikkeling van de verschillende verjaringsinstituten in het vóór-
Justiniaanse recht geschetst.  
 
De uiteenzettingen van de pandektisten vormden de opmaat tot het Duitse 
wetboek, het BGB van 1900. In het rechtsvergelijkende deel wordt allereerst 
aandacht besteed aan het Duitse recht en de redenen die de Duitse wetgever 
ertoe brachten de verkrijgende en de bevrijdende verjaring voor roerende zaken 
niet te koppelen. Het Duitse recht kent geen algemene regeling van verkrijgende 
verjaring voor bezitters te kwader trouw. De rechtsvordering waarmee de 
eigenaar optreedt tegen iemand die zijn zaak bezit, staat wèl bloot aan de 
werking van de bevrijdende verjaring, die zogenoemde zwakke werking heeft. 
Zo kent het Duitse recht voor roerende zaken de wat merkwaardige situatie die 
voor de Nederlandse wetgever aanleiding was aan bevrijdende verjaring 
verkrijgende verjaring te koppelen. Ondanks felle kritiek in de Duitse literatuur 
op de scheiding van bezit en eigendom die dit tot gevolg heeft,12 is deze regeling 
bij een recente herziening van het verjaringsrecht gehandhaafd (hiervoor 
genoemd onder III). Net als naar Duits recht profiteerde onder het OBW de 
bezitter te kwader trouw wel van de bevrijdende verjaring met zwakke werking, 
maar niet van verkrijgende verjaring (hiervoor genoemd onder III). Omdat het 

                                                        
12  Daarover hieronder nr 51 e.v.  
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oude recht grotendeels gebaseerd is op de Franse Code Civil, gaat aan de 
bespreking van het huidige recht een bespreking van de Franse Code Civil en 
het Oud BW vooraf. De oplossing die de wetgever in artikel 3:105 heeft 
gekozen kan, zoals wij zullen zien, als een deels Franse oplossing worden 
beschouwd. In Frankrijk wordt aangenomen dat de revindicatie immuun is voor 
de effecten van bevrijdende verjaring, de bezitter te kwader trouw kan wanneer 
hij aan bepaalde eisen voldoet wel door verkrijgende verjaring eigenaar worden 
(hiervoor genoemd onder II). De eisen die het Franse recht aan bezit stelt wil het 
verkrijgende verjaring schragen, leven onder het huidige recht voort. In dit 
‘Nachleben’ van de Franse bezitsgebreken is de reden gelegen van een 
uitgebreidere bespreking van het Franse verkrijgende verjaringsrecht. 
 
In het rechtsvergelijkende deel komt eveneens het Anglo-Amerikaanse recht aan 
bod. Het Anglo-Amerikaanse recht kent al eeuwen bevrijdende verjaring met 
sterke werking (hiervoor genoemd onder V). Dat systeem laat zich goed 
vergelijken met een stelsel als het onze waarin aan bevrijdende verjaring 
verkrijgende verjaring is gekoppeld (hiervoor genoemd onder IV). De 
verschillen tussen de stelsels lijken groter dan ze zijn. In het Nederlandse recht 
is verkrijgende verjaring aan bevrijdende verjaring gekoppeld omdat de bezitter 
zonder verkrijgende verjaring na afloop van de bevrijdende verjaring met niet 
meer dan bezitsacties beschermd is.13 De bezitter is veilig voor de revindicatie 
van de eigenaar, maar kan niet over de zaak beschikken. De bezitter kan de zaak 
weliswaar met bezitsacties opeisen, maar wanneer de zaak toevallig in het bezit 
van de eigenaar terugkeert is hij machteloos. Aan deze ‘anomalie’14 kan slechts 
een einde gemaakt worden wanneer de bezitter de eigendom verkrijgt. In het 
Anglo-Amerikaanse recht is eigendomsverkrijging overbodig wanneer de 
‘revindicatie’15 is verjaard. In dit recht draait het niet zozeer om de vraag naar 
eigendom, maar om de vraag wie het beste recht op bezit heeft. Met het aflopen 
van de bevrijdende verjaring van de ‘revindicatie’ verkrijgt de bezitter het beste 
recht op bezit, en is eigendomsverkrijging overbodig. Het Anglo-Amerikaanse 
verjaringsrecht laat zich dus goed vergelijken met het Nederlandse stelsel. 
Bovendien maakt een uit het recht van sommige Amerikaanse staten afkomstige 
regel deel uit van het Nederlandse verjaringsrecht. In sommige Amerikaanse 
staten geldt dat de bevrijdende verjaring van de rechtsvordering van de 
‘revindicatie’ van roerende zaken pas begint te lopen wanneer de eigenaar heeft 

                                                        
13  TM bij art. 3.4.3.8. (art. 3:105) PG boek 3, p. 416. 
14  TM bij art. 3.4.3.8. (art. 3:105) PG boek 3, p. 416. 
15  Het Engelse goederenrecht kent verschillende op de onrechtmatige daad gebaseerde 

rechtsvorderingen die vanuit Romeinsrechtelijk perspectief bezien de functie 
vervullen van de revindicatie. Uitgebreid daarover in het hoofdstuk Anglo-
Amerikaans recht, nr 62 en 78. 
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ontdekt wie zijn zaak bezit, en waar de zaak zich bevindt. Deze ‘discovery rule’ 
vindt zijn rechtvaardiging in de gedachte dat het verlies van een rechtsvordering 
alleen op zijn plaats is, wanneer de rechthebbende de zaken op zijn beloop laat. 
Als gevolg van Brusselse wetgeving geldt voor cultuurgoederen een op de 
‘discovery rule’ gebaseerde afwijkende regeling voor de bevrijdende verjaring 
van de revindicatie.16  
 
Tenslotte komt artikel 3:105 aan bod. Eerst wordt aandacht besteed aan de 
waardering voor het artikel in de literatuur. Er zal blijken dat verschillende 
oplossingen worden voorgestaan om tegemoet te komen aan de tegen artikel 
3:105 geuite bezwaren. In de rechtspraak wordt de weg van de Code Civil 
bewandeld: door extra eisen aan het voor toepassing van art. 3:105 vereiste bezit 
te stellen, wordt toepassing van het artikel zoveel als mogelijk voorkomen. In de 
slotbeschouwing wordt betoogd dat het Anglo-Amerikaanse recht betere 
aanknopingspunten biedt om de bezwaren weg te nemen die tegen art. 3:105 
gelden. De voorkeur die hier wordt uitgesproken voor een behoud van artikel 
3:105 met een aanpassing van de regeling der bevrijdende verjaring naar Anglo-
Amerikaans voorbeeld vindt zijn verklaring in een verwantschap tussen het 
Anglo-Amerikaanse recht en artikel 3:105. Betoogd wordt dat artikel 3:105 
primair bevrijdende verjaring is en alleen secundair, uit leerstellige noodzaak, 
verkrijgende verjaring. Centraal in deze zienswijze staat het leerstellige 
onderscheid tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring.  
 
4 Verkrijgende en bevrijdende verjaring  
 
In artikel 3:105 heeft de wetgever verkrijgende en bevrijdende verjaring aan 
elkaar gekoppeld. Er bestaat verwantschap tussen beide vormen van verjaring. 
Voor beide is tijdsverloop vereist. Beide leerstukken vervullen vergelijkbare 
functies. Ze beperken beide de hoeveelheid processen, ze vervullen beide een 
bewijsrechtelijke functie. 
 
Zonder verkrijgende verjaring zou eigendom slechts bewezen kunnen worden 
door bewijs te leveren omtrent de keten van verkrijgingen die tussen de eerste 
(originaire) verkrijging en de laatste liggen. In dit verband wordt wel van een 
duivelsbewijs (probatio diabolica) gesproken. De verkrijgende verjaring biedt 
een eenvoudigere wijze om eigendom te bewijzen.  Zonder bevrijdende 
verjaring zou een debiteur ten eeuwige dage door de crediteur tot betaling 

                                                        
16  Art. 3:310a en 3:310b. Over deze regeling uitgebreid hieronder nr 162. 
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aangesproken kunnen worden.17 Als gevolg van bevrijdende verjaring hoeft hij 
na een bepaald tijdsverloop geen bewijs van betaling meer te overleggen, maar 
kan hij eenvoudig wijzen op het tijdsverloop sinds het ontstaan van het 
vorderingsrecht.18  
 
Beide leerstukken vergroten de rechtszekerheid.19 Zij verschillen ondanks deze 
verwantschap van elkaar. Als gevolg van de verwantschap tussen de beide 
vormen van verjaring worden allerlei uitgangspunten van de verkrijgende 
verjaring toegepast op de bevrijdende verjaring en omgekeerd. Door een strikt 
onderscheid tussen de beide vormen van verjaring aan te houden wordt getracht 
helderheid te verschaffen. Waarin ligt dan het onderscheid? Algemeen gezegd is 
verkrijgende verjaring een positief leerstuk en bevrijdende verjaring een negatief 
leerstuk. Verkrijgende verjaring verheft voortdurend bezit tot recht. Bevrijdende 
verjaring doet een recht of een rechtsvordering teniet gaan. Een verschil tussen 
de beide leerstukken blijkt bij de bevrijdende verjaring van de revindicatie. Met 
de revindicatie eist de eigenaar niet-bezitter het bezit op van degene die de zaak 
onder zich heeft. Wanneer A B’s fiets steelt kan B de fiets vanaf het ogenblik 
van bezitsverlies onder A revindiceren. Wanneer A na een aantal jaar door C 
bestolen wordt, loopt de bevrijdende verjaring van de revindicatie door. 
Eigenaar B is immers niet in het bezit van zijn zaak. Hij blijft daarom ‘actief 
gelegitimeerd’ tot het instellen van de revindicatie. Omdat er iemand in het bezit 
van de fiets blijft, is er ook steeds een ‘passieve legitimatie’ voor het instellen 
van de revindicatie. Dat wordt pas anders als C na een joyride besluit afstand te 
doen van het bezit van de fiets door deze in de sloot te kieperen. Op dat ogenblik 
is er niemand meer in het bezit van de fiets en kan de eigenaar dus niet langer 
revindiceren. Een dergelijke redenering gaat niet op bij de verkrijgende 
verjaring. Een voorbeeld: 
 

A schenkt de door hem van B geleende fiets aan de bona fide C. 
Korte tijd later schenkt C de fiets aan D. 

                                                        
17  Voor de bewijsrechtelijke functie van verkrijgende verjaring, Pitlo-Reehuis, 

Heisterkamp, Goederenrecht, nr 331; Snijders-Rank-Berenschot, Goederenrecht,    
nr 249. 

18  Voor de bewijsrechtelijke functie van bevrijdende verjaring MvT Inv bij art. 3:306 
PG boek 3, p. 1408 waar wordt opgemerkt dat het bewaren van bewijs van betaling 
soms kostbaar en tijdrovend kan zijn, vgl. verder uitgebreid J.L. Smeehuijzen, 
Bevrijdende verjaring, par. 8.2.  

19  Voor beide vormen van verjaring Eindverslag bij art. 3.11.10 (art. 3:306) PG boek 
3, p. 919. Voor verkrijgende verjaring, Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, 
nr 329, Snijders-Rank-Berenschot, Goederenrecht, nr 249. Voor bevrijdende 
verjaring, MvT Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1408. Zie verder J.L. Smeehuijzen, 
Bevrijdende verjaring, p. 33 e.v.; Asser-Hartkamp-Sieburgh, Verbintenis in het 
algemeen, tweede gedeelte, Deventer 2008, nr 382-383.  
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In dit voorbeeld is C verjaringsbezitter ex art. 3:99: voor de direct werkende 
derdenbescherming van artikel 3:86 is een bezwarende titel vereist.20 Wanneer 
C de fiets doorverkoopt aan D, zet D een lopende verkrijgende verjaring alleen 
voort wanneer ook hij voldoet aan de voor verkrijging door verjaring gestelde 
eisen.21 Als D bijvoorbeeld weet dat de fiets van B gestolen is, zal hij de voor C 
lopende verkrijgende verjaring niet voortzetten. Als D de fiets van C steelt loopt 
de verkrijgende verjaring van C uiteraard niet door. Ondertussen loopt de 
verjaring van de revindicatie in beide gevallen wel door: eigenaar B is en blijft 
gedepossedeerd. Dit verschil vloeit voort uit het verschillende karakter van 
bevrijdende en verkrijgende verjaring. Bevrijdende verjaring vormt een sanctie 
voor het stilzitten door de rechthebbende. Zolang eigenaar B niet optreedt tegen 
de bezitter, loopt de verjaring van de revindicatie door. Het doet hierbij niet ter 
zake hoe de verschillende bezitters het bezit van de fiets hebben verkregen. 
 
5 Artikel 3:105 als bevrijdende verjaring  
 
In artikel 3:105 lijken bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring volledig 
met elkaar versmolten. Alle regels die voor verkrijgende verjaring gelden, 
gelden ook voor bevrijdende verjaring en andersom. Artikel 3:105 is zowel 
verkrijgende verjaring als bevrijdende verjaring. Toch zijn de verkrijgende en de 
bevrijdende verjaring als gevolg van artikel 3:105 geen identieke leerstukken 
geworden. Het verschil tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring blijkt zoals 
gezegd bij het voortlopen van de verjaring. Zolang de eigenaar niet in het bezit 
van zijn zaak is en iemand in het bezit is van zijn zaak, loopt de verjaring van de 
revindicatie door. Verkrijgende verjaring loopt alleen door wanneer de nieuwe 
bezitter de verjaringsbezitter onder algemene of bijzondere titel opvolgt. Volgt 
de nieuwe bezitter de verjaringsbezitter onder bijzondere titel op, dan is 
bovendien vereist dat hij zelf voldoet aan de voor verkrijging door verjaring 
gestelde eisen. Hij mag de bezitstijd van zijn voorganger dan bij de zijne 
optellen om de verjaringstermijn vol te maken. Deze regel wordt naar zijn 
Romeinsrechtelijke voorloper de accessio possessionis of accessio temporis 
regel genoemd.22 De accessio possessionis regel is terecht gekomen in artikel 
3:102:   
 

Hij die een ander onder algemene titel in het bezit opvolgt, zet een 
lopende verjaring voort.  

                                                        
20  Zie nr 136. 
21  Vgl. art. 3:102. 
22  Over de Romeinsrechtelijke toepassing van de accessio possessionis regel 

hieronder, nr 22. 
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Hetzelfde doet de bezitter te goeder trouw die het bezit van een 
ander anders dan onder algemene titel heeft verkregen. 

 
De regel van artikel 3:102 geldt niet wanneer het een verkrijging ex art. 3:105 
betreft. De wetgever legt uit dat een dergelijke bepaling overbodig is, omdat de 
verjaring van de revindicatie doorloopt als het bezit in andere handen overgaat: 
 

‘Met betrekking tot de rechtsvordering strekkende tot beëindiging 
van het bezit is in het gewijzigd ontwerp een bepaling opgenomen, 
die nauw met de onderhavige samenhangt, te weten artikel 
3.11.15a lid 2 (art. 3:314 lid 2). Daarin wordt aangegeven op welk 
tijdstip de verjaringstermijn 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 opvordering van het goed aanving. Met 
name kon artikel 3.11.15 lid 1 (art. 3:313), 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 verjaring van artikel 3.4.3.8. (art. 3:105) nimmer 
zou worden voltooid.’23 
 

De accessio possessionis regel geldt niet. Dat hoeft ook niet omdat de verjaring 
van de revindicatie steeds verder loopt zolang iemand in het bezit van de zaak is. 
Anders dan bij de accessio possessionis regel is niet vereist dat de bezitter de 
persoon van de eerdere bezitter als opvolger onder algemene titel voortzet of dat 
hem het bezit is verschaft. De bevrijdende verjaring van de revindicatie begint te 
lopen een dag na het bezitsverlies en loopt voort zo lang als iemand in het bezit 
van de zaak is. Artikel 3:314 lid 2 drukt dit als volgt uit: 
 

De termijn van verjaring van een rechtsvordering strekkende tot 
beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende begint met 
de aanvang van de dag, volgende op die waarop een niet-
rechthebbende bezitter is geworden of de onmiddellijke opheffing 
gevorderd kon worden van de toestand waarvan diens bezit de 
voortzetting vormt. 

 
                                                        
23  MvA bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 418. E.M. Meijers spreekt in zijn 

Algemene leer van het burgerlijk recht, Deel I De algemene Begrippen van het 
Burgerlijk Recht, Leiden 1948, van een ‘onvolkomen geval, een rechtsfiguur als een 
eigendom bij welke de eigenaar door verjaring zijn acties verloren heeft’, p. 86. 
Vgl. ook zijn opmerkingen in dezelfde Algemene Begrippen op p. 121 e.v.  
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De gedachtegang waarin er op het ogenblik dat het bezit in andere handen 
overgaat een nieuwe feitelijke toestand ontstaat waartegen met een nieuwe 
rechtsvordering opgetreden kan worden, past niet bij de rechtvaardiging van 
artikel 3:105. Artikel 3:105 gaat als iedere vorm van verjaring van de gedachte 
uit dat het recht zich uiteindelijk bij de feiten aan moet sluiten.24 Voor wat 
betreft de bepaling van het vereiste tijdsverloop is aangehaakt bij de bevrijdende 
verjaring: 
 

‘Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te sluiten, 
vooral wanneer dit recht de nodige rechtsvorderingen om 
wijziging te brengen in de feitelijke verhoudingen aan de 
rechthebbende onthoudt.’25   

 
Vereist is dat de rechthebbende gedurende de voor bevrijdende verjaring 
geldende termijn een ander ongemoeid in het bezit heeft gelaten van zijn zaak, 
of een op zijn erf rustende erfdienstbaarheid. Of er gedurende die periode meer 
bezitters waren en of het bezit steeds verschaft werd of door erfopvolging of 
inbezitneming is verkregen doet niet ter zake. Het gaat erom dat de eigenaar een 
ander in het bezit heeft gelaten. De verjaring van de revindicatie loopt verder als 
de dief bestolen wordt. Het doet er niet toe dat de tweede dief het bezit niet door 
erfopvolging heeft verkregen en ook niet heeft verkregen doordat de vorige 
bezitter het bezit aan hem heeft verschaft. In dit verband laat artikel 3:105 zich 
goed met artikel 3:106 vergelijken. Als gevolg van artikel 3:106 gaan beperkte 
rechten teniet ‘wanneer de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van een 
met uitoefening van dat beperkte recht strijdige toestand door bevrijdende 
verjaring teniet gaat.’ Een recht van overpad gaat teniet als de eigenaar van het 
heersende erf gedurende de termijn voor bevrijdende verjaring niet optreedt 
tegen het feit dat de uitoefening van de erfdienstbaarheid onmogelijk is geweest. 
Met het vervallen van de erfdienstbaarheid verbetert de positie van de eigenaar 
over wiens erf het pad loopt. Zijn erf is niet langer dienend, maar onbezwaard. 
H.J. Snijders spreekt in dit verband van  oneigenlijke verkrijgende verjaring.26 
Het oneigenlijke van de verkrijging is er volgens Snijders in gelegen dat hier 
niet een langdurig bezit recht wordt, maar dat een langdurig nalaten tot verlies 
van recht lijdt. Van de zijde van de eigenaar van het dienende erf bezien is dit 
verlies van recht volgens Snijders een oneigenlijke verkrijgende verjaring. Naar 
mijn mening moet artikel 3:106 niet als verkrijgende verjaring worden 
beschouwd, maar als een vorm van bevrijdende verjaring. Snijders vereenzelvigt 

                                                        
24  ‘Het gaat hier niet om een sanctioneren van de kwade trouw, doch om het beginsel, 

dat na een zeker tijdsverloop het recht zich bij de feiten dient aan te sluiten.’ VV bij 
art. 3.4.3.8. (art. 3:105) PG boek 3, p. 417. 

25  TM bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 416. 
26  Snijders-Rank-Berenschot, Goederenrecht, p. 202. 
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verkrijgende en bevrijdende verjaring. Omdat verjaring hier negatief werkt, een 
recht ontneemt, is sprake van bevrijdende verjaring. Artikel 3:106 kan 
beschouwd worden als een bepaling die een sanctie vormt voor het stilzitten van 
de beperkt gerechtigde. Omdat hij nalaat de uitoefening van zijn recht weer 
mogelijk te maken, verliest hij op den duur zijn recht. Bevrijdende verjaring van 
de rechtsvordering waarmee de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid de 
uitoefening van zijn recht mogelijk maakt, de actio confessoria, heeft sterke 
werking: de rechthebbende verliest niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook 
zijn recht.  
 
In dit boek wordt betoogd dat artikel 3:105 evenals artikel 3:106 moet worden 
beschouwd als een sanctie voor het stilzitten van de zijde van de rechthebbende. 
Artikel 3:105 moet beschouwd worden als een artikel dat ten eerste het verlies 
van een recht regelt, en pas in tweede instantie en alleen uit dogmatische 
noodzaak, de verkrijging ervan. Die verkrijging is vanuit dogmatisch oogpunt 
noodzakelijk. De dogmatische noodzaak tot het aannemen van een verkrijging 
blijkt door artikel 3:105 met artikel 3:106 te vergelijken. Bij toepassing van art. 
3:106 is het niet nodig het recht dat teniet gaat toe te kennen aan de 
hoofdgerechtigde omdat het recht dat ten onder gaat een beperkt recht is. 
Wanneer een beperkt recht teniet gaat vult de eigendom als gevolg van zijn 
zogenoemde elasticiteit de ontstane leemte op. Een voorbeeld:  
 

A heeft het recht van overpad over B’s erf. B sluit het pad af door 
een hek te plaatsen. Twintig jaar en een dag later gaat het recht 
van overpad teniet.  

 
Het is onnodig aan het tenietgaan van de erfdienstbaarheid een verkrijging te 
koppelen omdat degene die van het tenietgaan van de erfdienstbaarheid 
profiteert al eigenaar is. Dit ligt anders bij het tenietgaan van het 
eigendomsrecht. Wanneer het eigendomsrecht op een zaak teniet gaat wordt 
deze leemte in beginsel niet gevuld. De zaak wordt dan een aan niemand 
toebehorende zaak (res nullius) die door inbezitneming opnieuw in eigendom 
kan worden verkregen.27 Wanneer dus aan de bevrijdende verjaring van de 
rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit sterke werking wordt 
gegeven, is het logisch dan ook te bepalen dat het eigendomsrecht op de bezitter 
overgaat. Wanneer artikel 3:105 dit niet gedaan had, was de bezitter van de zaak 
immers steeds door inbezitneming eigenaar van de zaak geworden. Zo bezien 
zou artikel 3:105 voor wat betreft roerende zaken geen automatische verkrijging 

                                                        
27  Art. 5:4. 



VRAAGSTELLING 

15 

met zich moeten brengen.28 Voor erfdienstbaarheden gaat dit argument niet op. 
Wanneer de eigenaar van een stuk grond twintig jaar en een dag nalaat tegen de 
bezitter van een erfdienstbaarheid op te treden moet hierin een verkrijging door 
de bezitter worden gezien. Hier kan niet aangenomen worden dat de eigenaar de 
erfdienstbaarheid aan de bezitter verliest alleen al omdat het om een niet 
bestaande erfdienstbaarheid gaat. Hier is verkrijging van de erfdienstbaarheid de 
enige denkbare wijze om te waarborgen dat de bezitter zijn bezitsdaden voort 
kan zetten. Verkrijging is bovendien in ons goederenrechtelijk systeem 
noodzakelijk. In ons systeem staan absolute rechten centraal. Daarom moet 
degene die een zaak bezit op het ogenblik dat de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie afloopt wel eigenaar worden. In het Anglo-Amerikaanse recht staat 
zoals gezegd niet eigendom centraal, maar de vraag wie het beste recht op bezit 
heeft. Degene die het beste recht op bezit heeft is niet alleen veilig voor 
rechtsvorderingen van anderen, maar kan ook over de zaak beschikken. In het 
Anglo-Amerikaanse recht is naast een vorm van bevrijdende verjaring met 
sterke werking dan ook geen behoefte aan verkrijgende verjaring.29 In het 
Nederlandse stelsel wordt die noodzaak wel gevoeld: de bezitter die enkel 
bezitsacties in kan stellen kan niet over de zaak beschikken. Juist deze toestand 
noemt Meijers een anomalie. Om deze anomalie te beëindigen is het 
noodzakelijk een verkrijging aan te nemen. Die verkrijging vormt echter niet de 
kern van artikel 3:105. Artikel 3:105 dient beschouwd te worden als een artikel 
dat een sanctie vormt voor het stilzitten door de rechthebbende. Artikel 3:105 
dient als een artikel te worden beschouwd dat allereerst een verlies van recht 
sanctioneert. De verkrijging voor de bezitter die hieraan noodzakelijkerwijs 
gekoppeld moet worden, is bijzaak.  
 
6 De kritiek op artikel 3:105 als bevrijdende verjaring 
 
Wanneer artikel 3:105 primair als een vorm van bevrijdende verjaring wordt 
gezien is de kritiek op artikel 3:105 goed te begrijpen. Zij komt er kort gezegd 
op neer dat ook de eigenaar zijn recht kwijtraakt die niet weet dat zijn recht 
gevaar loopt of niet weet tegen wie hij moet optreden. Deze kritiek richt zich op 
de rechtvaardiging van de bevrijdende verjaring. Want waarin is eigenlijk de 
rechtvaardiging van het verlies van een rechtsvordering door bevrijdende 
verjaring gelegen? Het verlies van een rechtsvordering door bevrijdende 
                                                        
28  Deze zienswijze is voor wat betreft onroerende zaken weinig aantrekkelijk. Omdat 

de Staat krachtens artikel 5:24 eigenaar is van onroerende zaken die geen andere 
eigenaar hebben zou de Staat als gevolg van artikel 3:105 gecombineerd met artikel 
5:24 eigenaar worden. Dit is een van de redenen die de Franse rechtspraak ertoe 
brengt aan te nemen dat de revindicatie onverjaarbaar is. Vgl. daarover hieronder nr 
97. 

29  Zie nr 63. 
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verjaring wordt als gerechtvaardigd beschouwd wanneer de schuldeiser die zijn 
rechtsvordering in kon stellen heeft nagelaten zijn rechtsvordering in te stellen. 
De schuldeiser wordt dan zijn verwijtbare stilzitten verweten.30 Er bestaat dan 
geen verschil meer tussen bevrijdende verjaring en rechtsverwerking. Het verlies 
van recht door rechtsverwerking wordt gezien als een gevolg van de regel dat 
men onder omstandigheden geen standpunt mag innemen dat in strijd is met een 
eerder ingenomen houding.31 Die eerder ingenomen houding bestaat er uit dat de 
schuldeiser zonder reden nalaat zijn rechtsvordering in te stellen. Bevrijdende 
verjaring en rechtsverwerking vallen samen wanneer de bevrijdende verjaring 
van een rechtsvordering begint te lopen vanaf het ogenblik dat de crediteur een 
verwijt van nalatigheid valt te maken. De bevrijdende verjaring bestrijkt 
traditioneel een breder terrein dan de rechtsverwerking die gerechtvaardigd 
wordt door nalatigheid. Rechtsvorderingen kunnen ook teniet gaan door 
bevrijdende verjaring wanneer de crediteur deze niet in heeft kunnen stellen. Ter 
verdediging van het verstrijken van de verjaring van rechtsvorderingen die de 
schuldeiser niet in heeft kunnen stellen, wordt gewezen op het algemene belang 
van de rechtszekerheid die eist dat een rechtsvordering steeds na een bepaalde 
periode teniet gaat. Daarnaast wordt gewezen op de belangen van de 
schuldenaar die de bevrijdende verjaring dient.32 Het gewicht dat aan deze 
belangen wordt toegekend, is in de literatuur wel bekritiseerd. Hartkamp heeft 
zich op het standpunt gesteld dat het ‘in strijd is met het wezen van een 
subjectief recht dat men het zou kunnen verliezen zonder in de gelegenheid te 
zijn geweest het uit te oefenen (…).’33 Brunner onderschrijft dit standpunt in een 
kritische beschouwing over de regeling van de bevrijdende verjaring van 
rechtsvorderingen die strekken tot vergoeden van schade door dood of letsel.34 
Voor wat betreft de regeling van de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen 
strekkende tot schadevergoeding door dood of letstel heeft deze kritiek geleid tot 
wetswijziging. Voor deze rechtsvorderingen zijn bevrijdende verjaring en 

                                                        
30  Vgl. uitgebreid J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, Hfst 9; vgl. verder      

C.J.H. Brunner, ‘Verjaringsrecht in de knoop’, in: RMThemis 2001-8, p. 243-249; 
zie verder J.E. Jansen, ‘Geen bevrijdende verjaring zonder rechtsverwerking’, in: 
RMThemis 2009-5, p. 214-219. 

31  R.P.J.L.Tjittes, Rechtsverwerking, Monografieën BW A6b, Deventer 2007, p. 7. 
32  J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 21 e.v.; A.S. Hartkamp- C.H. Sieburgh, 

Mr C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht 
Verbintenissenrecht, Verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer 2008, 
nrs 381 e.v. m.n. nrs 384 en 385. Rechtshistorisch en rechtsvergelijkend,           
W.F. Lichtenauer, De vernietigende verjaring en aanverwante figuren, beschouwd 
naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding, Wageningen 1932, p. 15-19. 

33  A.S. Hartkamp- C.H. Sieburgh, Mr C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands burgerlijk recht, Verbintenissenrecht, De verbintenis in het 
algemeen, 12e druk, Deventer 2004, nr 664.  

34  C.J.H. Brunner, ‘Verjaringsrecht in de knoop’, in: RMThemis, 2001-8, p. 243-249. 
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rechtsverwerking met elkaar versmolten. Een schuldeiser raakt zijn 
rechtsvordering niet kwijt, wanneer hij deze niet in heeft kunnen stellen. De 
wetgever heeft het algemene belang van rechtszekerheid en dat van de 
bescherming van de schuldenaar geofferd aan dat van de schuldenaar dat eist dat 
de schuldenaar zijn rechtsvordering niet kan verliezen zonder dat hij deze in 
heeft kunnen stellen.35  
 
Iets soortgelijks speelt bij artikel 3:105. De enige rechtvaardiging die voor 
eigendomsverkrijging door verjaring door een mala fide bezitter bestaat is het 
tijdsverloop sinds het bezitsverlies door de eigenaar: 
 

‘Het gaat hier niet om een sanctioneren van de kwade trouw, doch 
om het beginsel, dat na een zeker tijdsverloop het recht zich bij de 
feiten dient aan te sluiten.’36 

 
Enkel tijdsverloop vormt echter onvoldoende rechtvaardiging voor het verlies 
van de eigenaar dat verkrijging door de mala fide bezitter betekent. Het wordt 
als onrechtvaardig beschouwd dat de bezitter rechthebbende wordt wanneer de 
eigenaar niet tegen de bezitter kon optreden omdat hij niet wist dat zijn recht 
gevaar liep, of omdat hij niet wist tegen wie hij de revindicatie in moest stellen. 
In dit boek wordt betoogd dat een wetwijziging die recht doet aan dit standpunt 
wenselijk is voor wat betreft de rechtsvorderingen waarmee de eigenaar optreedt 
tegen de bezitter van zijn zaak (revindicatie) of tegen de bezitter van een op zijn 
erf rustende erfdienstbaarheid (actio negatoria).37 Het verlies van recht dat 
artikel 3:105 betekent voor de eigenaar wordt dan gerechtvaardigd door zijn 
nalatigheid, artikel 3:105 wordt een sanctie voor nalatigheid, artikel 3:105 wordt 
tot goederenrechtelijke rechtsverwerking. Een verlies aan de zijde van de 
rechthebbende wordt pas gerechtvaardigd als deze heeft nagelaten tegen de 
bezitter op te treden. Er zullen steeds eigenaren zijn die nalaten tegen een mala 
fide bezitter op te treden. In dergelijke gevallen is het te billijken dat de mala 
fide bezitter uiteindelijk een recht verkrijgt. Artikel 3:105 dient daarom 
aangepast te worden, en niet afgeschaft. Afschaffing van artikel 3:105 lijkt 
minder gewenst omdat een stelsel waarin de bezitter te kwader trouw van geen 
enkele vorm van verjaring profiteert een onnodig grote rechtsonzekerheid kent 
(hiervoor genoemd onder I, het Romeinse recht tot 424). Een systeem waarin de 
bezitter te kwader trouw niet van verkrijgende verjaring, maar wel van 
bevrijdende verjaring profiteert kent een ander nadeel. Een dergelijk systeem 

                                                        
35  Zie artikel 3:310 lid 5. Over deze wetswijziging en de rechtvaardiging van 

bevrijdende verjaring hieronder uitgebreid in nr 158-160.    
36  VV bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 417. 
37  Het regime dat voor de actio confessoria geldt voldoet al aan dit uitgangspunt. 

Daarover hiervoor, nr 5. 
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accepteert een mogelijk blijvende scheiding tussen bezit en eigendom (hiervoor 
genoemd onder III). Een dergelijk nadeel kleeft het Romeinse verjaringsrecht na 
424, het Oud BW en het BGB aan.  
 
7 Verkrijgende en bevrijdende verjaring  
 
Zowel het Anglo-Amerikaanse recht als het Franse recht nemen de gedachte tot 
uitgangspunt dat het verlies van recht aan een bezitter te kwader trouw door 
verjaring alleen gerechtvaardigd is wanneer de eigenaar nalatig is geweest. 
Vanwege de verschillen tussen het Franse en het Anglo-Amerikaanse stelsel 
verschillen de wijzen waarop de beide stelsels dit uitgangspunt trachten te 
bereiken. Het Franse recht kent zoals gezegd verkrijgende verjaring voor 
bezitters te kwader trouw. Het vereiste tijdsverloop voor deze vorm van 
verkrijgende verjaring is dertig jaar. Het Franse recht stelt extra eisen aan het 
bezit wil het verkrijgende verjaring rechtvaardigen. De extra eisen houden 
verband met de belangenafweging die bij verkrijging door verjaring wordt 
gemaakt. In het Franse recht volstaat bezit niet voor verkrijging van onroerende 
of roerende zaken. Om verkrijging door de bezitter te rechtvaardigen stelt artikel 
2261 Cc (2229 Oud) extra eisen aan het bezit:  
  

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non 
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de 
propriétaire. 
 

Het bezit moet onder andere openbaar en ondubbelzinnig zijn. Door deze eisen 
te stellen relateert het Franse recht de verkrijging door de bezitter aan de positie 
van degene ten nadele van wie de verkrijgende verjaring werkt. Wanneer 
iemand openbaar, ondubbelzinnig in het bezit van een onroerende of een 
roerende zaak is, rechtvaardigt dit verjaringsbezit de nadelige gevolgen van 
verkrijging door de verjaringsbezitter. De eigenaar had de verkrijging kunnen 
voorkomen. Omdat het hier verkrijgende verjaring betreft, geldt de accessio 
possessionis regel. Degene aan wie een verjaringsbezitter het bezit van een 
onroerende of roerende zaak verschaft, zet de verkrijgende verjaring alleen voort 
als zijn bezit voldoet aan de in art 2261 Cc (2229 Oud) gestelde eisen. In het 
Anglo-Amerikaanse recht speelt een sterk werkende bevrijdende verjaring de rol 
die in ons recht artikel 3:105 vervult. Ook het Anglo-Amerikaanse recht tracht te 
voorkomen dat een oplettende eigenaar zijn recht verliest. Het maakt het verlies 
dat bevrijdende verjaring betekent afhankelijk van nalatigheid door de loop van 
de bevrijdende verjaring afhankelijk te maken van de vraag of de crediteur zijn 
rechtsvordering in kon stellen.  
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Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat twee van elkaar verschillende stelsels 
hetzelfde beginsel tot uitgangspunt nemen. Dat is het niet. Zowel verkrijgende 
als bevrijdende verjaring betekenen immers een verlies. Bij verkrijgende 
verjaring is dit verlies indirect, bij bevrijdende verjaring is dit verlies direct. De 
vroege pandektist Thibaut merkt over dit verschil het volgende op: 
 

‘Jedem Recht correspondiren positive und negative 
Verbindlichkeiten, welche mit demselben aufhören müssen. Der 
Verlust eines Rechts von der einen zieht also den Erwerb eines 
Vortheils von der anderen Seite nach sich. Insofern ist denn jede 
Verjährung zugleich erwerbend oder erlöschend.’38   

 
8 Afschaffen of aanpassen van artikel 3:105? 
 
Welk stelsel biedt de beste aanknopingspunten om tot een aanpassing van artikel 
3:105 over te gaan? In rechtspraak en literatuur wordt veelal de Franse methode 
gevolgd.39 Door extra eisen aan het voor de toepassing van artikel 3:105 vereiste 

                                                        
38  A.F.J. Thibaut, Besitz und Verjährung, p. 66. Vgl. in gelijke zin over de 

verwantschap tussen bevrijdende en verkrijgende verjaring, F.C. Savigny, System, 
IV, paragraaf 178. Verkrijgende verjaring betekent steeds tegelijkertijd verlies van 
recht voor degene ten nadele van wie de verkrijging werkt. Bij verkrijging door 
verjaring worden de belangen tegen elkaar afgewogen van de bezitter en degene in 
wiens nadeel verkrijging door de bezitter werkt. Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, 
Goederenrecht, nr 329, p. 292: ‘Zij  (verkrijgende verjaring, JEJ) is het resultaat 
van de afweging van twee belangen: wat verdient bescherming, de rechtszekerheid 
betrokken bij de erkenning als rechtstoestand van een geruime tijd bestaande 
feitelijke toestand of het belang van de oorspronkelijk gerechtigde en diens 
rechtsopvolgers bij behoud van hun recht.’ In de meeste gevallen rechtvaardigt de 
goede trouw van de bezitter zijn verkrijging. Wanneer verkrijgende verjaring een 
bona fide bezit eist is deze belangenafweging vergelijkbaar met de 
belangenafweging die wordt gemaakt bij derdenbeschermende bepalingen als 
artikel 3:86. Een voorbeeld: A leent B’s fiets en schenkt deze aan C. 
Eigendomsverkrijging door C betekent eigendomsverlies van B. Nu A de fiets aan 
C heeft geschonken komt C per definitie niet in aanmerking voor directe 
eigendomsverkrijging door derdenbescherming. Artikel 3:86 eist voor 
derdenbescherming onder andere dat de zaak onder bezwarende titel is 
overgedragen. Omdat C de fiets geschonken heeft gekregen weegt C’s belang te 
licht om het belang van eigenaar B ogenblikkelijk te offeren. De verkrijgende 
verjaring van artikel 3:99 vervult in dergelijke gevallen een restfunctie ten opzichte 
van artikel 3:86. Na drie jaar onafgebroken bona fide bezit verkrijgt C de eigendom 
van de fiets. Deze verkrijging is gerechtvaardigd door C’s goede trouw. In dit boek 
wordt aan dergelijke belangenafwegingen geen aandacht besteed. Verkrijgende 
verjaring waarvoor goede trouw vereist is valt buiten het onderwerp van dit boek. 
Het gaat hier steeds om de belangenafweging die gemaakt moet worden wanneer 
een mala fide bezitter langdurig in het bezit blijft van een zaak of een 
erfdienstbaarheid. 

39  Daarover uitgebreid hieronder, nr 146 e.v.  
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bezit te stellen wordt getracht verkrijging van een recht langs de weg van het 
artikel tot een minimum te beperken. In dit proefschrift wordt betoogd dat het 
Anglo-Amerikaanse recht voor wat betreft onroerende en roerende zaken de 
beste aanknopingspunten biedt. Daarvoor zijn drie redenen. Twee leerstellige en 
een inhoudelijke. Leerstellig gezien is artikel 3:105 meer verwant aan het 
Anglo-Amerikaanse stelsel dan aan het Franse. Artikel 3:105 is enkel uit 
leerstellige noodzaak verkrijgende verjaring, maar dient primair als sterk 
werkende bevrijdende verjaring te worden beschouwd. Voor de berekening van 
het voor artikel 3:105 vereiste tijdsverloop geldt dan ook niet de voor 
verkrijgende verjaring geldende accessio possessionis regel. Een tweede 
leerstellig nadeel van de in rechtspraak en literatuur gevolgde methode bestaat 
erin dat de methode niet past in de bezitsleer van het wetboek. De in de 
rechtspraak en literatuur gevolgde methode leidt ertoe dat bezit vereenzelvigd 
wordt met een recht. Deze methode miskent het feitelijk karakter van bezit 
waarvan uit de artikelen van het wetboek en de wetsgeschiedenis op vele punten 
blijkt.40 
 
Onroerende zaken  
 
De derde reden voor de voorkeur die hier uitgesproken wordt voor de Anglo-
Amerikaanse regeling is een inhoudelijke. De Anglo-Amerikaanse regeling 
verdient de voorkeur boven de Franse regeling omdat zij beter tegemoet komt 
aan de bezwaren die artikel 3:105 gelden. De in het Franse recht gevolgde 
methode leidt voor wat betreft onroerende zaken tot een overtrokken 
bescherming van eigenaren en is voor wat betreft roerende zaken zinloos. De 
eigenaar van een onroerende zaak die een ander gedurende de verjaringstermijn 
in het bezit van zijn zaak laat, is per definitie nalatig door niet tegen de bezitter 
op te treden omdat de bezitter de onroerende zaak niet kan verstoppen of 
wegvoeren. Het is onnodig om extra eisen aan het bezit van een onroerende zaak 
te stellen om te voorkomen dat een oplettende eigenaar zijn recht kwijtraakt aan 
de mala fide bezitter. Artikel 3:105 hoeft op dit punt niet aangepast te worden.41  
 
Roerende zaken  
 
Voor wat betreft roerende zaken is het niet onnodig, maar zinloos extra eisen 
aan het voor toepassing van artikel 3:105 vereiste bezit te stellen om de 
oplettende eigenaar in wiens nadeel verkrijging werkt te voorkomen. De 

                                                        
40  Daarover uitgebreid hieronder, nr 143. 
41  Tot deze conclusie komt C.J.H. Brunner al in zijn beroemde Dief wordt eigenaar,  

p. 50. In gelijke zin W.J. Zwalve, Tekst en Uitleg, p. 98 en uitgebreid hieronder,    
nr 161. 
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eigenaar kan eigendomsverkrijging door een mala fide bezitter niet voorkomen 
wanneer de dief de zaak vele kilometers verderop verkoopt aan een heler. De 
heler zal niet bang zijn de heerschappij over een ring openlijk en ondubbelzinnig 
te voeren, toch verliest de oplettende eigenaar in dergelijke gevallen zijn recht. 
Het ligt voor de hand hier aan te knopen bij de in het recht van sommige 
Amerikaanse staten ontwikkelde ‘discovery rule’ die - zoals gezegd - als gevolg 
van Brusselse wetgeving in Nederland al geldt voor zogenoemde 
cultuurgoederen. Deze regel zou niet alleen moeten gelden voor 
cultuurgoederen, maar voor alle roerende zaken.42 
 
Erfdienstbaarheden  
 
Voor wat betreft erfdienstbaarheden verschillen het Franse en het Anglo-
Amerikaanse recht niet van elkaar, noch van het Romeinse recht. Alle drie de 
stelsels kennen verkrijgende verjaring voor bezitters te kwader trouw. Zij 
worstelen alle drie met de rechtvaardiging van het ontstaan van een 
erfdienstbaarheid in het voordeel van een mala fide bezitter. Die rechtvaardiging 
is ook hier steeds gelegen in de nalatigheid van de eigenaar in wiens nadeel de 
verkrijging werkt. Met name bij erfdienstbaarheden waarvan de uitoefening niet 
continu is - zoals een recht van overpad - is het lastig, zo niet onmogelijk te 
bepalen of de eigenaar die de uitoefening toestond nalatig is geweest. De 
inbreuken die op het eigendomsrecht van de eigenaar van het ‘dienende erf’ 
worden gemaakt zijn steeds van korte duur. In het Engelse recht wordt daarom 
afschaffing bepleit van de verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden.43 In 
Nederland klinkt soortgelijke kritiek.44 Het ligt voor de hand om aan deze 
kritiek tegemoet te komen door het ontstaan van erfdienstbaarheden in het 
voordeel van mala fide bezitters te beperken tot voortdurende 
erfdienstbaarheden. Het Nederlandse recht zou zo aansluiten bij een oude 
gemeenrechtelijke traditie die deze regel gaf.45 Door deze twee bescheiden 

                                                        
42  J.E. Jansen, ‘Heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens artikel 3:105 

gered?’, in: WPNR 6730 (2007), p. 927-931. Uitgebreid hieronder nr 162.  
43  Law Reform Committee, The Acquisition of Easements and profits by Prescription, 

14th report. Cmnd 3100, 1966, nr 32. Daarover uitgebreid hieronder in Hoofdstuk 
Anglo-Amerikaans recht, nr 88. 

44  P.C. van Es, De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het 
eigendomsrecht, Nijmegen 2005, p. 298. Uitgebreid hieronder in Hoofdstuk 
Nederlands recht, nr 151 e.v. 

45  De Accursische Glosse maakt het onderscheid in voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden, Glosse op CJ 3,34,2, ‘sciente’. Het onderscheid komt in licht 
gewijzigde vorm terecht in de Code Civil en het OBW. Zie daarover uitgebreid 
hieronder Slotbeschouwing, nr 164. 
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ingrepen kan de wetgever een overzichtelijk stelsel tot stand brengen dat recht 
doet aan het adagium lex vigilantibus non dormientibus scripta.46 
 
 
 

                                                        
46  Dit adagium kan teruggevoerd worden tot verschillende Romeinsrechtelijke teksten, 

zie CJ 7.40.2, D. 42.8.24 en D. 4.6.16. Vgl. F.B.J. Wubbe, ‘Ius vigilantibus 
scriptum’ (Afscheidscollege) in: Ius Vigilantibus Scriptum (verz. geschriften), 
Freiburg 2003, p. 475-493; Vgl. ook P. van Schilfgaarde,’Ius vigilantibus scriptum’, 
in: WPNR 6428 (2001), p. 21-27. 


