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Duits recht  
 
39 Dominium sine re 

 
Het pandektistisch deel vormt zoals eerder werd opgemerkt1 de opmaat tot de 
bespreking van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dat op 1 januari 1900 kracht 
van wet kreeg. Het Duitse verjaringsrecht stemt in veel opzichten overeen met 
het Romeinse. Het Schuldrecht is in 2002 gewijzigd. Aan het gewijzigde recht 
betreffende de bevrijdende verjaring wordt aan het slot van dit hoofdstuk 
aandacht besteed.2 De Duitse wetgever neemt een algemene vorm van 
bevrijdende verjaring in het wetboek op. Paragraaf 194 (Oud) luidt als volgt: 
 

Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu 
verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. 

 
Paragraaf 195 (Oud) geeft een termijn van dertig jaar: 
 

Die regelmässige Verjährungsfrist beträgt dreissig Jahre. 
 

Bevrijdende verjaring heeft zwakke werking. Als gevolg van het verstrijken van 
de verjaringstermijn gaat de rechtsvordering teniet, het recht blijft behouden. 
Om de zwakke werking van de bevrijdende verjaring tot uitdrukking te brengen 
spreekt de wetgever van Anspruchsverjährung, en niet van Rechtsverjährung: 
 

‘Der Ausdruck Anspruchsverjährung ist nicht der gemeinübliche; 
mitunter findet sich die Bezeichnung Rechtsverjährung oder 
Schuldverjährung, zumeist die Bezeichnung Klageverjährung. 
Gegen den Ausdruck Rechtsverjährung spricht, dass die in Frage 
stehende Verjährung das dingliche Recht unberührt lässt; gegen 
den Ausdruck Schuldverjährung, dass unter Schuld gewöhnlich 
nur die dem Forderungsrechte entsprechende Verbindlichkeit 
verstanden wird.’3   

 

                                                        
1  Hiervoor nr 3. 
2  Verplaatste of aangepaste paragrafen worden weergegeven in hun oude nummering 

en redactie met het toevoegsel (Oud). Het vernieuwde verjaringsrecht komt aan het 
slot aan bod.   

3  Motive I, p. 290 (512). In zijn voorontwerp uit A. Gebhard dezelfde kritiek op het 
door de wetgever vermeden begrip Rechtsverjährung. Vorentwurf, p. 308: ‘Gegen 
den Ausdruck Rechtsverjährung spricht, dass die in Frage stehende Verjährung das 
dingliche Recht unberührt lässt (..).’ Vgl. ook A. Piekenbrock, Befristung, 
Verjährung, p. 141 noot 137. 
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De Duitse wetgever sluit aan bij het Romeinse recht dat tot de invoering van het 
BGB in Duitsand gold door aan te nemen dat niet alleen persoonlijke, maar ook 
zakelijke rechtsvorderingen verjaren.  

 
‘Dazu tritt dass die Verjährbarkeit der dinglichen Ansprüche der 
geschichtlichen Entwicklung der Verjährung entspricht und dass 
die Aufstellung des gegentheiligen Grundsatzes zu einer 
Aenderung des geltenden Rechtes in erheblichem Umfange führen 
würde.’4  

 
De revindicatie van paragraaf 985 (Oud)5 staat bloot aan bevrijdende verjaring. 
Paragraaf 198 (Oud) stelt dat de bevrijdende verjaring van de revindicatie begint 
te lopen met het ontstaan van de rechtsvordering. De verjaringstermijn begint 
dus te lopen op het ogenblik van bezitsverlies.6  

 
Niet alleen voor wat betreft de verjaringstermijn, maar ook voor wat betreft de 
berekening van die termijn en het rechtsgevolg van het verstrijken van de 
verjaringstermijn, stemt het Duitse recht overeen met het Romeinse.  
 
40  Berekening van de verjaringstermijn van de revindicatie  
 
Voor wat betreft de berekening van de vereiste dertig jaar geldt paragraaf 221 
BGB (Oud):   
 

Gelangt eine Sache, in Ansehung deren ein dinglicher Anspruch 
besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so 
kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers 
verstrichene Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zustatten.7 

 
Paragraaf 221 BGB (Oud) is de Duitse variant van de accessio possessionis 
regel. De regeling voorkomt dat steeds wanneer de bezitter het bezit aan een 
ander verschaft, met dat nieuwe bezit een nieuwe revindicatie ontstaat. 
Opvolgers onder bijzondere titel zetten de lopende bevrijdende verjaring van de 
revindicatie voort: 
 

‘Gegen die Einrechnung der abgelaufenen Verjährungszeit in 
solchem Falle, die accessio temporis des gemeinen Rechtes wird 

                                                        
4  Motive I, p. 294. 
5  Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. 
6  Paragraaf 198 (Oud): Die Verjährung beginnt mit der Enstehung des Anspruchs.  
7  Bij de recente herziening van het Schuldrecht is paragraaf 221 geschrapt. De 

bepaling is in het nauwelijks gewijzigde paragraaf 198 BGB teruggekeerd, zie 
daarover nr 60. Hier wordt steeds van paragraaf 221 BGB (Oud) gesproken. 
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zwar eingewendet dass der Anspruch des dinglich berechtigten 
gegen dem Dritten ein neuer, selbständiger sei, der mit dem 
Anspruche gegen den Besitzvorgänger nichts gemein habe, dass 
die Einrechnung daher innerlich nicht gerechtfertigt sei und dass 
sie auch vom praktischen Standpunkte sich nicht empfehle, weil 
damit die Fälle nur vermehrt würden, in welchen ein Eigenthum 
usw. ohne sachlichen Inhalt vorliege. Allein auch wenn eine neuer 
Aspruch gegenüber dem Dritten vorliegt, muss doch, nachdem 
einmal die Verjährbarkeit des dinglichen Anspruches anerkannt 
worden ist, die Einrechnung aus denselben Gründen zugelassen 
werden, die dazu nöthigen, dem Besitznachfolger zu gestatten, auf 
die zur Zeit seines Erwerbes bereits vollendete Verjährung sich zu 
berufen.’8  

 
Toepassing van de accessio possessionis regel op de berekening van 
verjaringstermijn van de revindicatie is, zoals hiervoor al is benadrukt, 
leerstellig gezien onjuist. De accessio possessionris regel hoort thuis bij 
verkrijgende verjaring, zij hoort niet thuis bij bevrijdende verjaring. Bevrijdende 
verjaring is een sanctie voor stilzitten.9 Met de revindicatie eist de eigenaar het 
bezit van zijn zaak op. Zolang de eigenaar nalaat op te treden tegen een bezitter 
zou de verjaringstermijn van de revindicatie moeten lopen. Wanneer de bezitter 
het bezit aan een ander verschaft of het bezit als gevolg van diefstal verliest, zou 
de verjaringstermijn verder moeten lopen omdat er in beide gevallen een bezitter 
is tegen wie de eigenaar de revindicatie kan richten. Als gevolg van de accessio 
possessionis regel loopt de verjaringstermijn alleen verder wanneer de bezitter 
het bezit aan een ander verschaft en niet wanneer de bezitter het bezit 
onvrijwillig verliest. De accessio possessionis regel verhindert zo het doorlopen 
van de verjaringstermijn wanneer een bezitter het bezit onvrijwillig verliest. Het 
is onnodig aan te nemen dat met het onvrijwillige bezitsverlies een nieuwe 
verjaringstermijn begint, omdat de eigenaar steeds nalaat zijn revindicatie in te 
stellen. De eigenaar is anders gezegd steeds actief gelegitimeerd tot het instellen 
van de revindicatie. De verjaringstermijn loopt daarom door zolang als er 
iemand in het bezit is van de zaak. Wie die iemand is, en hoe hij het bezit van de 
zaak heeft verkregen, doet niet ter zake. De Duitse wetgever past regels toe op 
bevrijdende verjaring die leerstellig bezien bij verkrijgende verjaring horen. 
 
 
 

                                                        
8  Motive I, 340-341. 
9  Vgl. Motive I, p. 252: ‘Die Verjährung ist die Folge der Nichtausübung des 

Rechtes.’ 
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41 Het rechtsgevolg van het verstrijken van de verjaringstermijn 
van de revindicatie  

 
Uit paragraaf 221 BGB (Oud) wordt afgeleid dat de opvolger van de bezitter in 
dezelfde ‘Rechtslage’ komt die zijn voorganger innam. Wanneer voor zijn 
voorganger een bevrijdende verjaring van de revindicatie halverwege was, zet 
de opvolger deze voort. Wanneer voor zijn voorganger de bevrijdende verjaring 
van de revindicatie was voltooid, geniet de opvolger dezelfde bescherming die 
het verstrijken van de verjaringstermijn van de revindicatie zijn voorganger 
bood.  
 

‘Eine Unterscheidung in dieser Hinsicht würde der im Verkehre 
vorherrschenden Auffassung nicht entsprechen, nach der dem 
Besitznachfolger dieselbe Rechtslage verbleibt, die sein 
Vorgänger eingenommen hat.’10   

 
Net als in het Romeinse recht heeft de verjaring van de revindicatie naar Duits 
recht verkrijgende trekken. Het verweermiddel dat het gevolg is van het 
verstrijken van de verjaringstermijn wordt als een recht behandeld dat overgaat 
op de opvolgers van de bezitter.11 De revindicatie van de eigenaar gaat niet 
definitief verloren. Wanneer de verjaringstermijn van de revindicatie verstrijkt, 
kan de eigenaar de zaak niet meer van de bezitter en diens opvolgers opeisen. 
Hij blijft eigenaar, maar mist de mogelijkheid zijn zaak op te eisen. Wanneer de 
zaak door een toeval weer in de macht van de eigenaar komt, of wanneer de 
bezitter bestolen wordt, herkrijgt de tandeloze eigendom kracht: 
 

‘Die Verjährbarkeit des Eigenthumsanspruches kann in der That 
sog. dominium sine re zur Folge haben, sofern nicht die Sache 
wieder in die Hände des wirklichen Eigenthümers oder in die 
eines Dritten gelangt, der nicht zugleich Rechtsnachfolger des 

                                                        
10  Motive I, p. 340 en 341. 
11  Hiervoor nr 10. In de Duitse literatuur wordt de bezitter die de revindicatie met een 

aan de verjaring ontleend verweermiddel kan afweren wel een recht op bezit 
toegekend, hij zou een ‘Besitzrecht’ in de zin van paragraaf 986 BGB hebben. Vgl. 
hierover T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 159-160; H.J. Wieling, Sachenrecht, 
Bd 1, Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen, 2e druk, Berlijn-
Heidelberg 2006, p. 553. Het eerste lid van paragraaf 986 luidt als volgt: Der 
Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare 
Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber 
zum Besitz berechtigt ist. Het ‘Besitzrecht’ dat ontstaat na verjaring van de 
revindicatie bestaat er uit dat de bezitter de eigenaar kan afweren, de bezitter kan 
niet over zijn ‘recht’ beschikken noch dit ‘recht’ bezwaren. De term Besitzrecht is 
daarom weinig gelukkig.  
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Besitzers ist oder unabhängig von dessen Recht seinerseits Rechte 
erwirbt.’12  

 
De wetgever is zich er terdege van bewust geweest dat wanneer alleen bona fide 
bezitters van verkrijgende verjaring profiteren een scheiding tussen eigendom en 
bezit dreigt. Mala fide bezitters kunnen de revindicatie van de eigenaar na dertig 
jaar afweren, maar worden geen eigenaar. Er wordt in dergelijke gevallen in de 
Duitse literatuur gesproken van dominium sine re, eigendom zonder zaak. De 
wetgever heeft deze toestand voor wat betreft roerende zaken bewust in het 
leven geroepen. Hij heeft verschillende alternatieven verworpen die dominium 
sine re voor wat betreft roerende zaken zouden voorkomen. Dat is opmerkelijk 
omdat de wetgever blijkens de wetsgeschiedenis kritisch staat ten opzichte van 
dominium sine re. Deze figuur is volgens de wetgever onwenselijk omdat het 
eigendomsrecht van zijn wezenlijke inhoud is ontdaan: 
 

‘Ein Eigenthum, dessen Gegenstand in der Hand eines Dritten sich 
befindet, ohne vom Eigenthümer vindizirt werden zu können, ist 
ein Recht, welchem der wesentliche Inhalt des Eigenthumes fehlt, 
also praktisch dem Nichteigenthume gleich.’13  

 
De weerzin tegen een eigendomsrecht zonder rechtsvorderingen waarmee de 
eigenaar tegen de bezitter optreedt, blijkt er uit dat de wetgever zich voor wat 
betreft onroerende zaken moeite heeft getroost een scheiding van eigendom en 
revindicatie te voorkomen. Ook voor wat betreft erfdienstbaarheden heeft de 
wetgever getracht te voorkomen dat recht en rechtsvordering gescheiden 
worden. Voor roerende zaken accepteert de wetgever zoals gezegd dominium 
sine re wel. Deze keus is hevig bekritiseerd. In de literatuur zijn allerlei 
alternatieven voorgesteld om dominium sine re voor wat betreft roerende zaken 

                                                        
12  Motive I, 292. 
13  Motive I, p. 253. Vgl. ook Motive I, p. 340-341 waar over toepassing van de 

accessio possessionis regel wordt opgemerkt: ‘weil damit die Fälle nur vermehrt 
würden, in welchen ein Eigenthum usw. ohne sachlichen Inhalt vorliege.’ Zie ook 
Motive I, p. 292: (….) ‘seine Verjährung (de verjaring van de revindicatie) führe, 
sofern sie nicht durch die Ersitzung des Eigenthumes gegenstandslos werde zu der 
dem Rechte und dem Zwecke der Verjährung widersprechenden Halbheit, dass der 
Eigenthümer wohl sein Recht behalte, aber des nothwendigen Schutzes desselben 
gegen den anmassenden Besitzer ermangele, und das umgekehrt der Letzere in 
seiner Anmassung sich behaupten könne, ohne einen Rechtstitel erlangt zu haben, 
folglich nach keiner Seite hin ein gesicherter Rechtszustand herbeigeführt werde.’ 
Ook E.M. Meijers is, zoals wij zagen, zie hiervoor nr 5, kritisch over dominium sine 
re. Hij 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. 
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te voorkomen. Toch is de patstelling die ontstaat wanneer de eigenaar tegenover 
een bezitter staat die de revindicatie kan afweren bij de recente herziening van 
het Schuldrecht gehandhaafd.  
 
Onroerende zaken  
 
42 Bevrijdende verjaring en Grundbuchstelsel  
 
Het BGB introduceert een registerstelsel voor wat betreft zakelijke rechten op 
onroerend goed. In het Grundbuch staan degenen vermeld die een zakelijk recht 
kunnen laten gelden op onroerende zaken. Het Grundbuch dient de 
rechtszekerheid. Een ieder die zich afvraagt wie precies welke zakelijke rechten 
op een onroerende zaak kan laten gelden, kan het Grundbuch inzien. Ook de 
bevrijdende verjaring dient de rechtszekerheid.14 De feitelijke toestand en de 
juridische toestand lopen uiteen wanneer iemand een hem toekomende 
rechtsvordering niet instelt. Uiteindelijk zorgt de bevrijdende verjaring ervoor 
dat de feitelijke toestand en de juridische toestand met elkaar overeenstemmen 
door de rechtsvordering teniet te laten gaan.  
 
Grundbuch en bevrijdende verjaring dienen beide de rechtszekerheid. De wijze 
waarop zij dit doel dienen is tegengesteld. Het Grundbuch garandeert het 
bestaan van een recht en de daarbij horende rechtsvordering. Bevrijdende 
verjaring garandeert omgekeerd dat een rechtsvordering die gedurende dertig 
jaar niet is ingesteld, teniet gaat. Omdat het Grundbuch en bevrijdende verjaring 
op tegengestelde wijze de rechtszekerheid dienen, dreigt onduidelijkheid. Het 
Grundbuch garandeert immers het bestaan van een rechtsvordering die als 
gevolg van bevrijdende verjaring teniet kan zijn gegaan. De bevrijdende 
verjaring zou, om de rechtszekerheid te bevorderen, een inbreuk op dezelfde 
rechtszekerheid maken die het Grundbuch dient. Een stelsel dat én een 
Grundbuch én bevrijdende verjaring kent laat onduidelijkheid toe. Een 
voorbeeld:  
 

                                                        
14  Daarnaast dient bevrijdende verjaring het algemeen belang en beschermt de 

bevrijdende verjaring de schuldenaar die als gevolg van het tijdsverloop wellicht 
slecht of niet in staat is disculperend bewijs te leveren. Motive I, p. 291: ‘Grund und 
Zweck der Anspruchsverjährung ist, der Behelligung mit veraltenen Ansprüchen ein 
Ziel zu setzen. Der Verkehr erträgt es nicht, dass lange verschwiegene in der 
Vergangenheit vielleicht weit zurückliegende Thatsachen zur Quelle von 
Anforderungen in einem Zeitpunkte gemacht werden, in welchem der in Anspruch 
genommene Gegner in Folge der verdunklenden Macht der Zeit entweder nicht 
mehr oder doch nur schwer in der Lage ist, die ihm zur Seite stehenden entlastenden 
Umstände mit Erfolg zu verwerthen.’ 
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Grondeigenaar A, die in de registers ingeschreven staat als 
eigenaar, laat gedurende dertig jaar na zijn grond van bezitter B op 
te eisen. 

 
Omdat A als eigenaar in het Grundbuch staat ingeschreven, moet gelden dat hij 
het bezit van de zaak van B kan opeisen. Tegelijkertijd geldt dat A de 
revindicatie door verjaring verliest, omdat hij gedurende dertig jaar geen gebruik 
heeft gemaakt van deze rechtsvordering.15 De wetgever geeft voorrang aan het 
Grundbuch.16 Rechtsvorderingen van in de registers ingeschrevenen zijn daarom 
blijkens paragraaf 902 onverjaarbaar:17 

 
(1) Die Ansprüche aus eingetragenen Rechten unterliegen nicht 
der Verjährung. Dies gilt nicht für Ansprüche, die auf Rückstände 
wiederkehrender Leistungen oder auf Schadensersatz gerichtet 
sind. 
(2) Ein Recht, wegen dessen ein Widerspruch gegen die 
Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen ist, steht einem 
eingetragenen Recht gleich. 

 
 

                                                        
15  Motive I, p. 252: ‘Wenn dies aber richtig ist, so können die eingetragenen Rechte 

der Verjährung nicht unterworfen werden, weil diese für sie nicht allein entbehrlich 
ist, sondern in das Buchsystem einen Ritz machen würde, welcher das ganze 
System gefährden könnte.’ 

16  Motive I, p. 251-252: ‘Die Bucheinrichtung bezweckt ebenso wie die Verjährung 
den Schutz und die Sicherheit des gegebenen Rechtzustandes. Nur die Mittel, deren 
sich beide Institute bedienen, sind verschieden. Die Verjährung legt den von ihr 
betroffenen Rechten Schweigen auf, weil der Fortbestand derselben durch die 
Länge der Zeit mehr als zweifelhaft geworden ist; die Bucheinrichtung sichert den 
eingetragenen Rechten durch die Eintragung zweifellosen Bestand. Beide schliessen 
somit in der Anwendung auf dasselbe Rechtsverhältnis einander aus. Die Frage ist 
deshalb wie dieser Widerstreit zu lösen, ob für die eingetragenen Rechte, der 
Verjährung gegenüber, die vollen Konsequenzen aus der Bucheinrichtung zu ziehen 
sind, oder ob die Verjährung unter Abschwachung dieser Konsequenzen zuzulassen 
ist. Die Entscheidung aber kann nur im Sinne der ersteren Alternative ausfallen.’ 

17  Vgl. Wolff-Raiser, Sachenrecht, p. 165; Vgl. MüKo-Wacke, par. 902 randnr 1 (p. 
364); Staudinger-Gursky, par. 902 randnr 1 (p. 773); T. Finkenauer, Dominium sine 
re, p. 33. De wetgever geeft nog een andere reden voor onverjaarbaarheid. 
Bevrijdende verjaring is een sanctie voor stilzitten. Omdat de eigenaar in het 
register staat ingeschreven zit hij niet (volledig) stil. Het verlies van zijn 
rechtsvorering als gevolg van bevrijdende verjaring is daarom zonder grond, Motive 
I, p. 252-253: ‘Ein weiterer Grund für die Ausschliessung ergiebt sich aus dem 
eigenen Wesen des Institutes. Die Verjährung ist die Folge der Nichtausübung des 
Rechtes. Von demjenigen aber, dessen Recht aus dem Grundbuche ersichtlich ist, 
kann man nicht sagen, dass er sein Recht nicht ausübe. Das eingetragene Recht lebt, 
so lange es im Buche steht (…).’ P. Heck, Grundriss, p. 126: ‘Liber demonstrat pro 
homine’. In gelijke zin R. Johow, Vorentwurf, p. 391.  
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43 Verkrijgende verjaring  
 
Aanvankelijk kende het BGB één vorm van verkrijgende verjaring voor 
onroerende zaken. Paragraaf 92718 laat verkrijgende verjaring toe in tamelijk 
uitzonderlijke gevallen.19 Een voorbeeld.20 A koopt een stuk land van B. B noch 
zijn rechtsvoorganger C staan in het Grundbuch als eigenaar ingeschreven. In 
het Grundbuch staat niet-eigenaar D als eigenaar vermeld. In werkelijkheid is B 
eigenaar van het stuk land. Omdat de overdracht door B aan A niet in het 
Grundbuch wordt ingeschreven, wordt A geen eigenaar van het stuk grond. A 
kan na dertig jaar onafgebroken bezit een verzoek tot het wijzigen van het 
Grundbuch doen. De bezitter moet de voor de toepassing van paragraaf 927 
vereiste feiten stellen waarop de rechter een ‘Ausschlussurteil’ uitvaardigt. Als 
gevolg van dit ‘Ausschlussurteil’ wordt de onroerende zaak een res nullius. De 
bezitter heeft het zakelijke recht (Aneignungsrecht) door inschrijving in het 
Grundbuch de eigendom te verkrijgen.21 Als gevolg van de inschrijving in het 
Grundbuch wordt de bezitter eigenaar.  
 
Paragraaf 927 fungeert in dit voorbeeld als een bepaling die onjuistheden in het 
register herstelt. Paragraaf 927 beschermt niet tegen beschikkingsonbevoegdheid 
van de tradens, maar beschermt tegen een mislukte levering. Paragraaf 927 is te 
beschouwen als de Duitse variant van de usucapio a domino, die ook tegen een 
leveringsgebrek beschermde. Goede of kwade trouw doet bij paragraaf 927 om 
die reden niet ter zake. A weet dat hij bij gebreke aan inschrijving in het 
Grundbuch geen eigenaar van de grond is geworden. Desalniettemin verkrijgt 

                                                        
18  Paragraaf 927 BGB luidt als volgt: (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann, 

wenn das Grundstück seit 30 Jahren im Eigenbesitz eines anderen ist, im Wege des 
Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen werden. Die Besitzzeit wird 
in gleicher Weise berechnet wie die Frist für die Ersitzung einer beweglichen Sache. 
Ist der Eigentümer im Grundbuch eingetragen, so ist das Aufgebotsverfahren nur 
zulässig, wenn er gestorben oder verschollen ist und eine Eintragung in das 
Grundbuch, die der Zustimmung des Eigentümers bedurfte, seit 30 Jahren nicht 
erfolgt ist. 
(2) Derjenige, welcher den Ausschließungsbeschluss erwirkt hat, erlangt das 
Eigentum dadurch, dass er sich als Eigentümer in das Grundbuch eintragen lässt. 
(3) Ist vor dem Erlass des Ausschließungsbeschlusses ein Dritter als Eigentümer 
oder wegen des Eigentums eines Dritten ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des 
Grundbuchs eingetragen worden, so wirkt der Ausschließungsbeschluss nicht gegen 
den Dritten. 

19  E. Landsberg, Das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 18. August 1896,    
Bd 2, Berlijn 1904, p. 619 noot 1: ‘Jedoch dürfte der Fall selten sein.’ 

20  Ontleend aan H.P. Westermann, Sachenrecht, p. 662. 
21  Lid 2 van paragraaf 927. Wollf-Raiser, Sachenrecht, p. 217; MüKo-Kanzleiter,    

par. 927 randnr 8 (p. 746). 
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hij de eigendom na dertig jaar onafgebroken bezit, een ‘Ausschlussurteil’ en 
inschrijving in het Grundbuch.22  
    
44 Tabularersitzung23  
 
Aanvankelijk was verkrijgende verjaring onmogelijk voor de bezitter die wel in 
het Grundbuch was ingeschreven, maar geen eigenaar was geworden. In 
dergelijke gevallen dreigde dominium sine re. Omdat de eigenaar in dergelijke 
gevallen niet in het Grundbuch staat ingeschreven, is paragraaf 902 niet van 
toepassing. De rechtsvorderingen van de eigenaar verjaren in dertig jaar. De 
eigenaar verliest na dertig jaar zijn revindicatie.24 De bezitter wordt echter bij 
gebrek aan verkrijgende verjaring geen eigenaar. Hier dreigt dominium sine re. 
De tweede commissie die belast was met het maken van het wetboek besloot 
daarom tot invoering van een tweede vorm van verkrijgende verjaring.25 Deze 
verkrijgende verjaring wordt Buchersitzung of Tabularersitzung genoemd. Voor 
Buchersitzung is vereist dat de verjaringsbezitter in het Grundbuch is vermeld. 
Na dertig jaar onafgebroken bezit verkrijgt de bezitter de eigendom ongeacht 
zijn goede of kwade trouw. Een nadere inschrijving in het Grundbuch is bij deze 
vorm van verkrijgende verjaring niet vereist: de bezitter is immers al in het 
Grundbuch ingeschreven. Goede trouw is niet vereist. De Buchersitzung is in 
paragraaf 900 te vinden: 
 

(1) Wer als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist, ohne dass er das Eigentum erlangt hat, erwirbt das 
Eigentum, wenn die Eintragung 30 Jahre bestanden und er 
während dieser Zeit das Grundstück im Eigenbesitz gehabt hat. 
Die dreißigjährige Frist wird in derselben Weise berechnet wie die 
Frist für die Ersitzung einer beweglichen Sache. Der Lauf der Frist 
ist gehemmt, solange ein Widerspruch gegen die Richtigkeit der 
Eintragung im Grundbuch eingetragen ist. 
(2) Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn 
für jemand ein ihm nicht zustehendes anderes Recht im 
Grundbuch eingetragen ist, das zum Besitz des Grundstücks 
berechtigt oder dessen Ausübung nach den für den Besitz 

                                                        
22  Zie voor andere toepassingen van paragraaf 927, BGB-RGRK-Augustin, par. 927 

randr 1 (p. 145). Voor de mogelijkheid de eigendom te verkrijgen van een zaak 
waarvan de eigenaar dood of vermist is, vgl. par. 927 lid 1 tweede zin, hierover 
Wolff-Raiser, Sachenrecht, p. 165 onderaan.  

23  Uitgebreid T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 103 e.v.  
24  Het nieuwe Schuldrecht heeft hierin geen verandering gebracht. Rechtsvorderingen 

tot teruggave die uit eigendom voortvloeien, verjaren krachtens paragraaf 197 BGB 
na dertig te rekenen vanaf het ontstaan van de rechtsvordering. Zie daarover 
hieronder nr 60. 

25  T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 103-104.  
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geltenden Vorschriften geschützt ist. Für den Rang des Rechts ist 
die Eintragung maßgebend. 

 
Omdat voor Buchersitzung geen goede trouw vereist is, is dominium sine re 
voor wat betreft onroerende zaken voorkomen. Na dertig jaar gaat de 
revindicatie door bevrijdende verjaring teniet, op datzelfde tijdstip verkrijgt 
iedere ingeschreven bezitter langs de weg van paragraaf 900 de eigendom:  
 

‘Wenn Jemand fälschlich im Grundbuche als Eigenthümer 
eingetragen ist und das Grundstück 30 Jahre im Besitz gehabt hat, 
so würde sowohl der Eigenthumsanspruch als auch der 
Berichtigungsanspruch des wahren Eigenthümers verjährt sein. Es 
würde also ein dominium sine re entstehen. Praktische 
Schwierigkeiten könnten sich dann ergeben, wenn das Grundstück 
in den Besitz eines Dritten gelangte.’ 26 

 
‘Die Kom. erachtete indessen für wünschenswert eine Beseitigung 
des dominium sine re zu ermöglichen.’27  

 
De rechtvaardiging van de verkrijging is niet gelegen in goede trouw van de 
bezitter.28 Goede trouw is dan ook niet vereist, de rechtvaardiging van de 
verkrijging is gelegen in de nalatigheid van de eigenaar. Degene die een ander 
gedurende dertig jaar in het ingeschreven bezit van zijn zaak laat, lijkt weinig 
beschermenswaardig.29 Nu de eigenaar na dertig jaar zijn revindicatie 
kwijtraakt, weegt zijn belang nog minder zwaar. Het eigendomsrecht zonder 
revindicatie ‘ist ein Recht, welchem der wesentliche Inhalt des Eigenthumes 
fehlt, also praktisch dem Nichteigenthume gleich.’30 Dominium sine re is 

                                                        
26  Protokolle III, p. 573.  
27  Protokolle III, p. 573.  
28 P. Heck, Grundriss, p. 188. 
29  Staudinger-Gursky, par. 900 randnr 3 (p. 752); H. Dernburg, Das Sachenrecht des 

Deutschen Reichs und Preussens, 3. Bd, Das Sachenrecht, Halle 1904, p. 155: 
‘Dem wahren Eigentümer muss die Zeit von 30 Jahren genügen, um seine Rechte 
geltend zu machen.’ 

30  Motive I, p. 253; T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 104: ‘Vielmehr kommt in der 
Vorschrift eine Geringschätzung des dem Eigentümer verbleibenden Resteigentums 
zum Ausdruck (..).’ P. Heck, Grundriss p. 188, merkt over bepalingen als paragraaf 
900 op: ‘sie sind wie (..) bemerkt, aus dem Bestreben hervorgegangen, die durch 
Anspruchsverjährung gewordenen Rechtskrüppel aus der Welt zu schaffen. Man 
kann diese Bezeichnisse als Totengräberparagrafe bezeichnen.’ Op p. 127 noemt hij 
paragraaf 900 ‘juristische Müllabfuhr.’ Vgl. in gelijke zin MüKO-Wacke, par. 900 
randnr 1 (p. 361); Zie ook H.J. Wieling, Sachenrecht, Bd 1, Sachen, Besitz und 
Rechte an beweglichen Sachen, 2e druk, Berlijn-Heidelberg 2006, p. 432: ‘Ein 
Recht das schutz- und wehrlos ist, weil seine schützenden Ansprüche verjährt sind, 
ist ohne Wert; es sollte nicht entstehen oder zumindest keinen Bestand haben.’ 
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voorkomen doordat de ingeschreven bezitter na dertig jaar eigenaar wordt langs 
de weg van paragraaf 900.    

Erfdienstbaarheden  
 
45 Verkrijgende verjaring  
 
Ook erfdienstbaarheden kunnen krachtens de tweede zin van paragraaf 900 door 
Tabularersitzung ontstaan.31 Wanneer een niet bestaande erfdienstbaarheid wel 
in de registers wordt ingeschreven, ontstaat de erfdienstbaarheid na dertig jaar 
durend bezit. Krachtens paragraaf 1029 volstaat voor bezitsbescherming van 
erfdienstbaarheden eenmalige uitoefening.32 In het verlengde hiervan wordt 
aangenomen dat voor bezitsverkrijging hetzelfde geldt. Het bezit gaat verloren 
wanneer de erfdienstbaarheid gedurende een jaar niet is uitgeoefend. Hier schiet 
paragraaf 93833 te hulp: de verjaringsbezitter hoeft alleen bezitsverkrijging en de 
laatste bezitsdaad te bewijzen. Vermoed wordt dat hij in de tussentijd steeds 
bezitter is geweest.34 
 
Tabularersitzung van erfdienstbaarheden is mogelijk gemaakt om dezelfde soort 
redenen als de Tabularersitzung van onroerende zaken. Die is zoals we hebben 
gezien mogelijk gemaakt om te voorkomen dat de eigenaar de rechtsvordering 
waarmee hij optreedt tegen de bezitter van zijn zaak, de revindicatie, verliest, 
terwijl de bezitter van de onroerende zaak geen eigenaar wordt. Bij 
erfdienstbaarheden bestaat een zelfde gevaar. De eigenaar van een onroerende 
zaak kan tegen degene die een ingeschreven, maar niet bestaande 
erfdienstbaarheid bezit en daarom inbreuk maakt op de eigendom van het 
‘dienende erf’, optreden met de actio negatoria. Net als de revindicatie verjaart 
de actio negatoria na dertig jaar.35 Zonder Tabularersitzung zou de eigenaar van 

                                                        
31  Staudinger-Gursky, par. 902 randnr 27 (p. 762). 
32  Wird der Besitzer eines Grundstücks in der Ausübung einer für den Eigentümer im 

Grundbuch eingetragenen Grunddienstbarkeit gestört, so finden die für den 
Besitzschutz geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung, soweit die 
Dienstbarkeit innerhalb eines Jahres vor der Störung, sei es auch nur einmal, 
ausgeübt worden ist. Vgl. MüKo-Falckenberg, par. 1029, randnr 1 (p. 1339-1340). 

33  Hat jemand eine Sache am Anfang und am Ende eines Zeitraums im Eigenbesitz 
gehabt, so wird vermutet, dass sein Eigenbesitz auch in der Zwischenzeit bestanden 
habe. 

34  Staudinger-Gursky, par. 902 randnr 28 (p. 763). 
35  Het sinds 1 januari 2002 geldende nieuwe verjaringsrecht kent voor wat betreft de 

actio negatoria kortere termijnen. Rechtsvorderingen verjaren in beginsel na drie 
jaar (par. 195). De verjaring begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de 
eigenaar op de hoogte was van de met zijn recht strijdige toestand en de daarvoor 
aansprakelijke persoon (par. 199 1 I en 2). Rechtsvorderingen verjaren in ieder 
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het ‘dienende erf’ de actio negatoria na dertig jaar niet meer in kunnen stellen 
tegen de bezitter van het ‘heersende erf’. Omdat de bezitter van het ‘heersende 
erf’ niet gerechtigd tot de erfdienstbaarheid wordt, kan hij uitoefening van de 
erfdienstbaarheid evenmin door middel van de actio confessoria afdwingen. 
Hier dreigt een patstelling. Om deze ‘ganz unhaltbare Verhältnis’ te voorkomen 
is Tabularersitzung van erfdienstbaarheden mogelijk gemaakt:  
  

‘Die Kom. nahm den Antrag 1 mit dem Zusatzantrage an. 
Erwogen wurde: Sei eine in Wirklichkeit nicht bestehende Servitut 
in das Grundbuch eingetragen, so verjähre, wenn der Eintrag 30 
Jahre bestanden habe, die Negatorienklage des Eigenthümers. Mit 
der Verjährung der Negatorienklage des Eigenthümers des 
dienenden Grundstückes müsse nun aber der Erwerb der 
Grundgerechtigkeit durch Tabularersitzung Hand in Hand gehen, 
weil sonst das ganz unhaltbare Verhältnis eintreten würde, dass 
der Eigenthümer des herrschenden Grundstückes zwar die 
Abweisung der negatorischen Klage des Eigenthümers des 
dienenden Grundstückes erlangen, gegen diese jedoch nicht mit 
der konfessorischen Klage auf Gestattung der Ausübung der 
Grundgerechtigkeit durchdringen würde.’36  

 
46 Het tenietgaan van een erfdienstbaarheid door bevrijdende 

verjaring 
 
Paragraaf 901 maakt het tenietgaan van een erfdienstbaarheid die niet in de 
registers is ingeschreven mogelijk. In de Duitse literatuur wordt van Versitzung 
gesproken. De benaming impliceert dat paragraaf 901 een mengvorm is van 
verkrijgende verjaring (Ersitzung) en bevrijdende verjaring (Verjährung). Dat is 
vanuit leerstellig oogpunt bezien onjuist.37 Paragraaf 901 geeft sterke werking 
aan de rechtsvordering waarmee de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid 
uitoefening van zijn recht afdwingt, de actio confessoria. Als de actio 
confessoria  verjaart gaat met de rechtsvordering de erfdienstbaarheid teniet. Op 
datzelfde ogenblik wordt het dienende erf onbezwaard. Die verbetering is geen 
                                                                                                                                  

geval na tien jaar (par. 199 2 (4)). Die tien jaren beginnen te lopen op het ogenblik 
dat de strijdige toestand en de rechtsvordering ontstaan (par. 200).  

36  Protokolle III, p. 574. Aan de precieze werking van de bevrijdende verjaring van de 
actio negatoria wordt voorbijgegaan. Wanneer de inbreuk op het eigendomsrecht 
niet bestaat in een blijvende toestand, maar van voorbijgaande aard is lijkt de actio 
negatoria onverjaarbaar. Als A pretendeert recht van overpad over B’s land te 
hebben maakt A iedere keer dat hij het pad gebruikt inbreuk op B’s eigendom. B 
kan tegen iedere op zichzelf staande inbreuk met de actio negatoria optreden. Zo 
bezien is bevrijdende verjaring van de actio negatoria alleen aan de orde wanneer 
de uitoefening van de gepretendeerde erfdienstbaarheid bestaat in een blijvende 
toestand. Zie hieronder in nr 164. 

37  Zie ook hieronder nr 47. 
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verkrijging door de eigenaar van het erf dat de dienstbaarheid verliest, maar is 
een gevolg van de nalatigheid van het eertijds heersende erf. Het gaat om 
bevrijdende verjaring met sterke werking.   
 
De bevrijdende verjaring van de actio confessoria begint te lopen op het 
ogenblik dat de eigenaar van het dienende erf de uitoefening van de 
erfdienstbaarheid blijvend onmogelijk maakt.38 Alleen wanneer de eigenaar van 
het dienende erf de uitoefening van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar 
onmogelijk maakt vindt paragraaf 901 toepassing.39 Een voorbeeld:  
 

A verspert het pad dat B op grond van het recht van overpad mag 
gebruiken door een hek te plaatsen.  Na twintig jaar haalt A het 
hek weg om het twee jaar later weer te plaatsen. 
 

De bevrijdende verjaring van de actio confessoria begint te lopen wanneer A het 
hek plaatst. Als A het hek weghaalt, kan B niet langer met de actio confessoria 
tegen A optreden. Uitoefening van zijn erfdienstbaarheid is mogelijk. Pas 
wanneer A het hek opnieuw plaatst, kan B opnieuw tegen A optreden. Het gaat 
om een nieuwe actio confessoria. Er begint een nieuwe bevrijdende verjaring te 
lopen. B verliest zijn actio confessoria wanneer het hek er gedurende dertig jaar 
staat.40 Paragraaf 901 geeft een extra gevolg aan het verstrijken van de 
verjaringstermijn van de actio confessoria. De gerechtigde tot de 
erfdienstbaarheid verliest niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht. 
Paragraaf 901 geeft sterke werking aan de bevrijdende verjaring van de actio 
confessoria. De tekst van paragraaf 901 luidt als volgt:  
 

Ist ein Recht an einem fremden Grundstück im Grundbuch mit 
Unrecht gelöscht, so erlischt es, wenn der Anspruch des 

                                                        
38  J. Kohler, ‘Beiträge zum Servitutenrecht’, in: AcP (1897), p. 157-312, p. 296: ‘Die 

Verjährung ist aber an sich nicht gleich dem Nichtgebrauch: die Verjährung ist eine 
Anspruchsverjährung und diese beginnt bei dinglichen Rechte erst von dem 
Moment eines Zuwiderhandelns (..)’; MüKo-Wacke, par. 901 randnr 3 (p. 363).  

39  Het sinds 1 januari 2002 geldende nieuwe verjaringsrecht kent voor wat betreft de 
actio confessoria kortere termijnen. Rechtsvorderingen verjaren in beginsel na drie 
jaar. (par. 195) De verjaring begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de 
eigenaar op de hoogte was van de met zijn recht strijdige toestand en de persoon die 
daarvoor aansprakelijk was. (par. 199 1 I en 2) Rechtsvorderingen verjaren in ieder 
geval na tien jaar. (par. 199 2 (4)). Die tien jaren beginnen te lopen op het ogenblik 
dat de strijdige toestand en de rechtsvordering ontstaan (par. 200). Vgl. Staudinger-
Gursky, par. 901 randnr  9 (p. 768).  

40  Wolff-Raiser, Sachenrecht, p. 166: ‘Deshalb beginnt die Verjährung nicht schon 
mit der Löschung des Rechts zu laufen, sondern erst dann, wenn der 
Grundeigenthümer ihm thatsächlich zuwiderhandelt, so wenn er den 
Grundstücksbesitz, der dem Niessbraucher zukommt, erlangt, den Weg, auf den ein 
Recht besteht, sperrt.’ 
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Berechtigten gegen den Eigentümer verjährt ist. Das Gleiche gilt, 
wenn ein kraft Gesetzes entstandenes Recht an einem fremden 
Grundstück nicht in das Grundbuch eingetragen worden ist. 

 
Zo wordt voorkomen dat een erfdienstbaarheid blijft bestaan waarvan de 
uitoefening niet afgedwongen kan worden omdat de actio confessoria verjaard 
is. Dat zou een scheiding betekenen van erfdienstbaarheid en rechtsvordering, en 
dat vond de wetgever onwenselijk: 
 

‘Der Widerspruch zwischen dem formalen Rechte und die 
Möglichkeit es tatsächlich geltend zu machen, soll beseitigt 
werden.’41 

 
47 Het tenietgaan van een in het Grundbuch ingeschreven 

erfdienstbaarheid door bevrijdende verjaring 
 
Paragraaf 1028 bevat een aan paragraaf 901 verwante bepaling voor 
erfdienstbaarheden die wel in het Grundbuch ingeschreven zijn. In beginsel zijn 
rechtsvorderingen die voortvloeien uit rechten die in het Grundbuch zijn 
ingeschreven, zoals wij zagen, onverjaarbaar. Paragraaf 1028 maakt een 
uitzondering. Een ingeschreven erfdienstbaarheid gaat teniet wanneer de tot de 
erfdienstbaarheid gerechtigde dertig jaar42 niet optreedt tegen een met de 
uitoefening van zijn erfdienstbaarheid strijdige toestand. 
 

(1) Ist auf dem belasteten Grundstück eine Anlage, durch welche 
die Grunddienstbarkeit beeinträchtigt wird, errichtet worden, so 
unterliegt der Anspruch des Berechtigten auf Beseitigung der 
Beeinträchtigung der Verjährung, auch wenn die Dienstbarkeit im 
Grundbuch eingetragen ist. Mit der Verjährung des Anspruchs 
erlischt die Dienstbarkeit, soweit der Bestand der Anlage mit ihr in 
Widerspruch steht. 

 

                                                        
41  Protokolle III, p. 576. Zie Staudinger-Gursky, par. 901 randnr 1 (p. 765). De actio 

confessoria heeft naar Nederlands recht als gevolg van artikel 3:106 eveneens sterke 
werking, vgl. daarover hiervoor nr 5.   

42  Het sinds 1 januari 2002 geldende nieuwe verjaringsrecht kent voor wat betreft de 
actio confessoria kortere termijnen. Rechtsvorderingen verjaren in beginsel na drie 
jaar (par. 195). De verjaring begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de 
eigenaar op de hoogte was van de met zijn recht strijdige toestand en de persoon die 
daarvoor aansprakelijk was (par. 199 1 I en 2). Rechtsvorderingen verjaren in ieder 
geval na tien jaar (par. 199 2 (4)). Die tien jaren beginnen te lopen op het ogenblik 
dat de strijdige toestand en de rechtsvordering ontstaan (par. 200). Vgl. Staudinger-
Mayer, par. 1028 randr 4 (p. 399). 
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Het doet niet ter zake hoe de met uitoefening van de erfdienstbaarheid strijdige 
toestand tot stand is gekomen. Ook als deze toestand heimelijk tot stand is 
gekomen, geldt paragraaf 1028.43 Alleen wanneer de gerechtigde de met 
uitoefening strijdige toestand heeft toegestaan loopt de verjaring niet.44 Doordat 
met de actio confessoria de erfdienstbaarheid teniet gaat, wordt voorkomen dat 
een erfdienstbaarheid blijft bestaan waarvan de uitoefening onmogelijk is en 
onmogelijk zal blijven, omdat er een met de uitoefening strijdige toestand is 
ontstaan waartegen niet meer opgetreden kan worden. Van het bestaan van de 
erfdienstbaarheid is gedurende de afgelopen dertig jaar alleen gebleken in de 
registers. De feitelijke toestand wees er juist op dat de erfdienstbaarheid niet 
bestond: er heeft gedurende dertig jaar een met de uitoefening van de 
erfdienstbaarheid strijdige toestand bestaan. Het vertrouwen dat men in het 
langdurige bestaan van deze toestand stelt, weegt zwaarder dan het belang van 
een foutloos Grundbuch.45       
 
In de paragrafen 901 en 1028 is de Romeinsrechtelijke figuur van de usucapio 
libertatis te herkennen. Paragraaf 901 en 1028 geven aan het verjaren van de 
actio confessoria een extra gevolg. Met de rechtsvordering gaat het 
onderliggende recht teniet. Paragraaf 901 en 1028 geven sterke werking aan de 
bevrijdende verjaring van de actio confessoria. Met het wegvallen van de 
erfdienstbaarheid verbetert de positie van de eigenaar van het eertijds dienende 
erf. Deze verbetering doet denken aan de verbetering die de verkrijgende 
verjaring de verjaringsbezitter levert. De Romeinse juristen spraken wellicht om 
deze gelijkenis tot uitdrukking te brengen nadrukkelijk van verkrijgende 
verjaring van onbezwaardheid, usucapio libertatis. Het tenietgaan van een 
erfdienstbaarheid die strekt tot een niet-doen door usucapio libertatis is echter 
een gevolg van sterk werkende bevrijdende verjaring.46 In de Duitse literatuur 
wordt de verwantschap tot uitdrukking gebracht door te spreken van 
Versitzung.47 De paragrafen 901 en 1028 moeten ondanks deze benaming - net 
als de Romeinsrechtelijke usucapio libertatis - beschouwd worden als specifieke 
regelingen van de bevrijdende verjaring. De paragrafen 901 en 1028 geven 
regels voor de bevrijdende verjaring van de actio confessoria. De paragrafen 
werken negatief: met het verstrijken van de verjaringstermijn gaat ook de 
erfdienstbaarheid teniet. Het gaat in beide gevallen om bevrijdende verjaring 
van zakelijke rechtsvorderingen met sterke werking.48  
 
                                                        
43  Staudinger-Mayer, par. 1028 randnr 3 (p. 399). 
44  Staudinger-Mayer, par. 1028 randnr 4 (p. 400). 
45  Wolff-Raiser, Sachenrecht, p. 166-167. 
46  Zie nr 28. 
47  J. Kohler, ‘Beiträge zum Servitutenrecht’, in: AcP (1897), p. 157-312, p. 296.   
48  MüKo-Falckenberg, par. 1028 randnr 1 (p. 1338) ‘Verwirkung’. 
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48 Conclusies 
 
De Duitse wetgever is zich bewust van de tekortkomingen die een stelsel 
kenmerken waarin rechtsvorderingen door bevrijdende verjaring ten onder gaan 
en verkrijgende verjaring voorbehouden blijft aan bona fide bezitters. Zowel 
voor wat betreft onroerende zaken als erfdienstbaarheden zijn scheiding van 
recht en rechtsvordering voorkomen. Om een dergelijke ‘ganz unhaltbare 
Verhältnis’ zoveel als mogelijk te vermijden kent het BGB Tabularersitzung 
voor mala fide bezitters van onroerende zaken en erfdienstbaarheden. Om 
dezelfde reden heeft de bevrijdende verjaring van de actio confessoria sterke 
werking.  

Roerende zaken 
 
49 Verkrijgende verjaring  
 
Het BGB kent voor roerende zaken slechts verkrijgende verjaring voor bona fide 
bezitters. De rol die verkrijgende verjaring voor roerende zaken speelt, is niet 
groot. Verkrijgende verjaring fungeert als vangnet voor die gevallen waarin de 
bona fide bezitter niet van de derdenbeschermdende paragraaf 932 profiteert en 
direct de eigendom verkrijgt.49  Wanneer een beschikkingsonbevoegde het 
feitelijk bezit50 aan een derde verschaft, die dacht en mocht denken dat de 
vervreemder eigenaar was en daarom beschikkingsonbevoegd,51 en wanneer 

                                                        
49  Schwab-Prütting, Sachenrecht, p. 180; O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 733; 

C. Armbrüster, ‘Verjährbarkeit der Vindikation? Zugleich ein Beitrag zu den 
Zwecken der Verjährung’, in: FS HP Westermann, Keulen 2008, p. 53-66, p. 57: 
‘Allerdings ist zu beachten, dass die Ersitzung im heutigen Recht anders als nach 
römischen Recht lediglich als Auffangslösung für den Fall vorgesehen ist, dass ein 
sofortiger rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb nach den par. 932 ff BGB 
scheitert.’ Verder H.J. Wieling, Sachenrecht, p. 422. 

50  Derdenbescherming is niet mogelijk wanneer het bezit constituto possessorio wordt 
verschaft, vgl. paragraaf  933. Vgl. over paragraaf 933 en het regime dat geldt voor 
bezitsverschaffing door middel van traditio longa manu en traditio brevi manu door 
een beschikkingsonbevoegde W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 325-331.   

51  Paragraaf 932 (2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer 
gehört. Paragraaf 932 beschermt de bona fide derde alleen wanneer hij denkt en 
mag denken dat de vervreemder als eigenaar beschikkingsbevoegd is. Denkt de 
bona fide derde bijvoorbeeld dat de vervreemder als vertegenwoordiger of 
pandhouder beschikkingsbevoegd is dan is toepassing van paragraaf 932 
uitgesloten.  Vgl. W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 331; Baur-Stürner, Sachenrecht,   
p. 592: ‘(..) gute Glaube des Erwerbers an das Eigentum des Veräusserers.’  
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partijen het er over eens zijn dat eigendom zal overgaan52 verkrijgt die derde 
langs de weg van paragraaf 932 de eigendom.   
 
Verkrijgende verjaring biedt de bona fide bezitter soelaas wanneer de direct 
werkende derdenbescherming van paragraaf 932 uitblijft. Wanneer doen zich 
dergelijke gevallen voor? Paragraaf 935 sluit derdenbescherming uit bij 
onvrijwillig bezitsverlies,53 zoals bij diefstal. In dergelijke gevallen is 
verkrijgende verjaring wel mogelijk.54 Paragraaf 932 beschermt alleen wanneer 
de vervreemder geen eigenaar is en de verkrijger denkt en mag denken dat hij 
met de eigenaar te maken heeft. Wanneer eigendomsoverdracht om een andere 
reden mislukt, komt de bona fide verkrijger die dacht van de eigenaar te hebben 
verkregen geen beroep toe op derdenbescherming, maar wel op verkrijgende 
verjaring. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een onbevoegde 
tussenpersoon de zaak heeft overgedragen.55  
 
De verjaringsbezitter verkrijgt de eigendom van de zaak na een onafgebroken56 
verjaringsbezit van tien jaar.57 Goede trouw is gedurende de gehele tien jaar 
vereist. Het BGB breekt met de Romeinsrechtelijke regel die stelt dat de goede 
trouw slechts op het ogenblik van bezitsverkrijging vereist is.58 In paragraaf 943 
is de accessio possessionis regel vervat.59 Degene die een verjaringsbezitter 

                                                        
52  Het Duitse recht eist in paragraaf 929 voor eigendomsoverdracht 

wilsovereenstemming omtrent eigendomsovergang ten tijde van de levering, 
Einigung. Paragraaf 932 maakt eigendomsverkrijging door de bona fide derde 
afhankelijk van Einigung door te stellen dat de derde eigenaar wordt op het 
ogenblik waarop hij normaliter de eigendom zou hebben verkregen. Paragraaf 932 
(1) Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn 
die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst 
abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, falls der Eigentümer nur mittelbarer 
Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden gekommen war. 

53  (1) Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn 
die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst 
abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, falls der Eigentümer nur mittelbarer 
Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden gekommen war.  

54  Een dergelijk geval doet zich niet alleen voor wanneer de dief de buit aan een bona 
fide derde verkoopt, of de bruiklener de zaken aan een bona fide derde verkoopt, 
maar ook wanneer iemand ten onrechte denkt en mag denken dat hij door occupatio 
de eigendom van een zaak verkregen heeft. De eigenaar zal het bezit van de zaak 
onvrijwillig hebben verloren. Vgl. over de Duitse usucapio pro derelicto Baur-
Stürner, Sachenrecht, p. 663. 

55  Schwab-Prütting, Sachenrecht, p. 180. 
56  Par. 940. 
57  Par. 937 i. 
58  Par. 937 2. 
59  H.P. Westermann, Sachenrecht, p. 415; MüKo-Quack, par. 943, p. 884-885. 
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onder bijzondere titel60 in het bezit opvolgt zou zonder dat artikel beginnen aan 
een nieuwe verjaring. Hij kan krachtens paragraaf 943 de tijd van de vorige 
verjaringsbezitter bij die van hemzelf optellen om de tien jaar vol te maken.61   

Dominium sine re? 
 
50 De ontwerpen Johow en Gebhard  
 
Omdat verkrijgende verjaring voor bezitters te kwader trouw van roerende zaken 
in het ontwerp ontbreekt, dreigen gevallen van dominum sine re. Hoe is deze 
uitholling van het eigendomsrecht te voorkomen? Deze vraag was ook aan de 
orde gekomen in de ontwerpen die het uiteindelijke BGB vooraf zijn gegaan. 
Johow stelt zich in zijn ontwerp op het standpunt dat de revindicatie niet 
verjaart. Zo wordt de in zijn ogen onwenselijke dominium sine re voorkomen.62 
Gebhard accepteert in zijn ontwerp dominium sine re.63 Het nadeel van 
dominium sine re is volgens Gebhard te verkiezen boven de alternatieven waarin 
de figuur wordt voorkomen. Hij wijst erop dat het gemene recht dominium sine 
re kende en dat dit eveneens geldt voor het Saksische en het Pruisische wetboek. 
Gebhard verwerpt de alternatieven waarin dominium sine re wordt voorkomen 
om verschillende redenen. Twee alternatieven verwerpt hij omdat zij zijn 
gebaseerd op leerstellige verwarring. Het kanonieke recht eist voor bevrijdende 
verjaring goede trouw. Het stelt zo eisen die bij verkrijgende verjaring horen 
voor de loop van bevrijdende verjaring.64 De Code Civil verwart bevrijdende en 

                                                        
60  Deze titel hoeft niet objectief geldig te zijn, BGB-RGRK-Pikart, par. 943 randnr 2 

(p. 137). 
61  De opvolger onder algemene titel volgt krachtens paragraaf 857, Der Besitz geht auf 

den Erben über, op in het bezit. Zet een opvolger onder algemene titel steeds een 
lopende verkrijgende verjaring voort? Over deze vraag bestaat in de Duitse 
literatuur onenigheid. Vgl. bijvoorbeeld MüKo-Quack, par. 943 randnr 8 en 9 (p. 
885); BGB-RGRK-Pikart, par. 943 randnr 3 (p. 138). De vraag blijft hier buiten 
beschouwing.  

62  R. Johow, Vorentwurf, p. 392: ‘Denn Eigenthum, dessen Gegenstand in der Hand 
eines Dritten sich befindet, aber der Vindikation des Eigenthümers nicht unterliegt, 
ist für den Verkehr schwerlich verständlich; die Wissenschaft mag es Eigenthum 
nennen, weil dem Eigenthümer immer noch die Hoffnung bleibt, dass die Sache 
einen Besitzer erhalte, gegen welchen die Vindikation zusteht, praktisch angesehen 
aber ist es ein nudum jus -ein Recht, dem der wesentliche Inhalt des Eigenthums 
feht.’ Johow uit deze algemene kritiek in de paragraaf waar hij de invloed van een 
Grundbuch op bevrijdende verjaring bespreekt. Het is daarom niet zeker of Johow 
onverjaarbaarheid in het algemeen bepleit, of alleen voor rechtsvorderingen die 
voortvloeien uit in het Grundbuch ingeschreven rechten. Vgl. T. Finkenauer, 
Dominium sine re, p. 33 e.v. 

63  A. Gebhard, Vorentwurf, p. 312 e.v. 
64  Uitgebreid hierover in het volgende nr.  
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verkrijgende verjaring in het geheel. Artikel 2262 Cc (Oud)65 laat bevrijdende 
verjaring van de revindicatie samenvallen met verkrijgende verjaring door de 
bezitter na dertig jaar. Een andere oplossing is onverjaarbaarheid, Gebhard 
verwijst voor een voorbeeld naar het Hessische ontwerp. Ook deze mogelijkheid 
verwerpt Gebhard. Onverjaarbaarheid leidt volgens hem tot te veel 
rechtsonzekerheid. Die rechtsonzekerheid is minder groot wanneer de 
revindicatie verjaart. Het verweermiddel dat ontstaat als de revindicatie verjaart 
leidt weliswaar niet tot een ‘festen Rechtszustand’, maar verzekert in ieder geval 
de ‘Rechtsfrieden’: een proces is niet meer mogelijk.66 
 
51 BGB  
 
De uiteindelijke wetgever moest dezelfde afweging maken als Johow en 
Gebhard. Er zijn drie alternatieven overwogen teneinde dominium sine re te 
voorkomen. Ten eerste kan in navolging van het kanonieke recht aangenomen 
worden dat voor de bevrijdende verjaring van de revindicatie goede trouw 
vereist is.67 Naar kanoniek recht gold dat bevrijdende verjaring enkel liep 
wanneer de debiteur te goeder trouw was ten aanzien van de hem boven het 
hoofd hangende rechtsvordering.68 De verjaring van de revindicatie loopt slechts 
wanneer de bezitter te goeder trouw is ten aanzien van de revindicatie die hem 
boven het hoofd hangt, met andere woorden wanneer de bezitter denkt en mag 
denken dat tegen hem geen revindicatie kan worden ingesteld. Bevrijdende 
verjaring wordt verkrijgende verjaring. Verkrijgende verjaring biedt 
bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid wanneer de bezitter te goeder 
trouw is ten aanzien van de beschikkingsonbevoegdheid. De goede trouw richt 
zich op het gebrek dat de verkrijgende verjaring repareert. Iets dergelijks geldt 
ook voor de verjaring van de revindicatie. De verjaring van de revindicatie biedt 
bescherming tegen het instellen van de revindicatie wanneer de bezitter te 
goeder trouw is ten aanzien van de mogelijkheid dat de revindicatie tegen hem 
wordt ingesteld. De goede trouw richt zich op het gevaar waartegen de 

                                                        
65  De Code Civil is zoals wij in het hoofdstuk Frans recht zullen zien in juni 2008 

gewijzigd en omgenummerd. Het artikel waarnaar Gebhard verwijst is bij die 
herziening geschrapt. Over het oude artikel 2262 Cc hieronder nr 98.  

66  A. Gebhard Vorentwurf, p. 313. 
67  ‘Das erste ist seitens des kanonischen Rechtes geschehen, es verlangt, dass 

derjenige zu dessen Gunsten die Verjährung läuft sich im guten Glaube befinde.       
(c. 5, 20 X 2,26)’ Motive I, p. 292.  

68  Deze eis werd ingevoerd door de pausen Alexander III en Innocentius III, zie        
X. 2,26,5 en 20. Over de decretalen en de interpretatie ervan uitgebreid,               
F.C. Savigny, System V, p. 326-352; K.A. Möllenthiel, Ueber die Natur des guten 
Glaubens bey der Verjährung, Erlangen 1820, p. 111 e.v.; K.A.D. Unterholzner, 
Verjährungslehre I, p. 313 e.v.; B. Windscheid, Pandektenrecht, par. 111. 
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bevrijdende verjaring beschermt. Hofmann wijst erop dat het kanonieke recht zo 
verkrijgende en bevrijdende verjaring met elkaar verwart: 
  

‘Voorts had de Kerk bezwaar tegen de extinctieve verjaring, 
omdat daarvoor bona fides niet vereischt is, en hief dit geheele 
instituut daarom op, ‘quoniam omne quod non est ex fide 
peccatum est.’ Men stelde het nu voor, alsof de debiteur, die 
gedurende den voor verjaring vereischten tijd niet was 
aangesproken, door het feitelijk bezit der vrijheid deze ook 
rechtens verwierf. In plaats van een extinctieve verjaring van 
vordering of actie zag men dus een acquisitieve van de vrijheid, en 
omdat voor acquisitieve verjaring steeds bona fides vereischt was, 
had de Kerk hiertegen geen bezwaar. Zoo kwam men tot het 
beginsel ‘sine possessione praescriptio non procedit en legde 
daarmee den grond voor het verkeerd begrip van de acquisitieve 
en de extinctieve verjaring als een instituut (…).’69 

 
Savigny wijst erop dat het Romeins recht de eis van goede trouw niet stelde bij 
de bevrijdende verjaring omdat de rechtvaardiging van het tenietgaan van een 
rechtsvordering niet ligt in goede trouw van de debiteur, maar in nalatigheid van 
de crediteur.70 Hij wijst erop dat het leerstuk van bevrijdende verjaring volledig 
wordt ‘vernietigd’ wanneer goede trouw als eis wordt gesteld: iedere debiteur 
weet dat hij debiteur is, en is dus te kwader trouw. Hij wijst daarom goede trouw 
als vereiste voor de loop van bevrijdende verjaring af:  
 

‘Es ist aber einleuchtend dass dadurch das höchst wohlthätige 
Institut der Klagverjährung fast ganz vernichtet wird.’71 

 
Wij zagen hiervoor dat Gebhard in zijn voorontwerp om soortgelijke redenen de 
kanoniekrechtelijke regel verwierp: vereisten die thuishoren bij verkrijgende 
verjaring moeten niet op bevrijdende verjaring worden toegepast.72 De Duitse 
wetgever volgt het kanonieke recht om dezelfde reden niet. De Duitse wetgever 
wijst een stelsel waarin voor verjaring van de revindicatie goede trouw vereist is 
af, omdat daardoor verkrijgende en bevrijdende verjaring met elkaar worden 
verward.73 Bevrijdende verjaring bewerkstelligt in het algemeen belang het 

                                                        
69  L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 196 (cursivering toegevoegd).  
70  F.C. Savigny, System, V, p. 327: ‘Der Klagverjährung an sich war dieses 

Erfordernis fremd, indem nur auf die Versäumnis des Klägers gesehen wurde.’ In 
gelijke zin voor het Oostenrijkse recht J. Unger, System II, p. 406.  

71  F.C. Savigny, System, V, p. 335. 
72  A. Gebhard, Vorentwurf, p. 312. 
73  ‘(…) welche auf einer Vermischung von Verjährung und Ersitzung beruhen.’, 

Motive I, p. 292. 
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einde van een rechtsvordering die dertig jaar niet is ingesteld. Of de debiteur te 
goeder trouw is ten aanzien van die aanspraak of niet, doet hierbij niet ter zake.   
 

‘Besteht der Grundgedanke der Verjährung darin, dass veraltete 
Ansprüche deshalb, weil sie veraltet sind, aus Gründen des öff. 
Interesses als erloschen behandelt werden sollen, so ergiebt sich 
von selbst, dass zu den Voraussetzungen der Verjährung guter 
Glaube auf Seiten derjenigen, zu dessen Gunste sie gereicht, oder, 
nach dem Ausdrucksweise des Entw., der Umstand nicht gehören 
kann, dass der Verpflichtete das Vorhandensein eines wirksamen 
Anspruches nicht kannte, seine Unkenntniss auch nicht auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte.’74  

 
Dominum sine re kan ook voorkomen worden door verkrijgende verjaring voor 
mala fide bezitters mogelijk te maken. Een dergelijk voorstel is gedaan door de 
tweede commissie die zich bezighield met het ontwerp BGB. In het ontwerp van 
de tweede commissie luidde paragraaf 884a als volgt:  
 

Wer eine bewegliche Sache während der zur Verjährung des 
Eigenthumsanspruches erforderlichen Frist besessen hat, erwirbt 
mit dem Eintritte der Verjährung des Anspruches das Eigenthum 
an der Sache.75 

  
De voorgestelde paragraaf 884a koppelt net als het Nederlandse artikel 3:105 
aan het verstrijken van de verjaring van de revindicatie eigendomsverkrijging 
door de bezitter. De voorgestelde paragraaf 884a past goed in het verjaringsrecht 
van het BGB. Voor onroerende zaken en erfdienstbaarheden kent het BGB 
verkrijgende verjaring waarvoor geen goede trouw vereist is, die gekoppeld is 
aan het verstrijken van de bevrijdende verjaring. Deze Tabularersitzung werd 
zoals wij zagen in het leven geroepen om een scheiding van zakelijk recht en 
rechtsvordering te voorkomen. De commissie verwijst een bespreking van 

                                                        
74  Motive I, p. 297. Bovendien zou bevrijdende verjaring van de revindicatie 

onmogelijk worden wanneer goede trouw vereist zou zijn. De bezitter die denkt en 
mag denken dat tegen hem niet met de revindicatie kan worden opgetreden zal in de 
onjuiste veronderstelling verkeren eigenaar te zijn. Voor de bezitter die denkt en 
mag denken dat tegen hem niet met de revindicatie kan worden opgetreden loopt 
dus niet alleen de bevrijdende verjaring van de revindicatie, maar ook de 
verkrijgende verjaring van paragraaf 937. Na tien jaar verkrijgt de bona fide bezitter 
door verkrijgende verjaring de eigendom. Als gevolg van zijn eigendomsverkrijging 
kan hij uiteraard niet meer met de revindicatie van de vorige eigenaar worden 
aangesproken. Verkrijgende verjaring sluit bevrijdende verjaring van de revindicatie 
uit omdat de termijn voor verkrijgende verjaring tien jaar is en die voor bevrijdende 
verjaring dertig jaar bedraagt. Zie G.F. Wächter, Pandekten, Bd I, Leipzig 1880,    
p. 554.  

75  Protokolle I, p. 770. 
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paragraaf 884a door naar de commissie zakenrecht.76 Tot verkrijgende verjaring 
voor bezitters te kwader trouw van roerende zaken is het echter niet gekomen.  
 
Een derde methode om dominium sine re te voorkomen bestaat erin aan te 
nemen dat de revindicatie niet verjaart,77 of althans niet verjaart zolang de zaak 
in het bezit is van een dief of een heler.78 Zo zou de merkwaardige relatieve 
ondergang van de revindicatie tegen een bezitter die geen eigenaar wordt in 
ieder geval voorkomen worden wanneer de dief in het bezit van de zaak blijft.   
 

‘Es wurde wiederholt auf das auffallende relative Verhältnis 
hingewiesen, welches eintreten könne, wenn das dingliche Recht 
demjenigen gegenüber unwirksam werde, der den dasselbe 
verletzenden Zustand geschaffen habe und aufrecht erhalte; das 
Eigenthum sei, solange sich die Sache in der Hand des durch die 
Verjährung des Anspruches auf Herausgabe geschützten Diebes 
befinde, inhaltlos, es gelange aber wieder zu voller Kraft, wenn 
die Sache dem Diebe abhanden komme.’79 

 
Het voorstel zakelijke rechtsvorderingen in het geheel onverjaarbaar te maken, 
of onverjaarbaar te maken zolang de dief in het bezit van de zaak blijft, is 
afgewezen. Zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring dienen de 
rechtszekerheid. Voor mala fide bezitters ontbreekt verkrijgende verjaring. De 
rechtszekerheid eist dat de eigenaar de mogelijkheid tegen de mala fide bezitter 
op te treden eens verliest. De revindicatie verjaart daarom na dertig jaar. 
  

‘Anlangend ferner die auf dem Eigenthume beruhenden dinglichen 
Ansprüche, so werde der Zweck der Verjährung, die 
Abschneidung lange verschwiegener Ansprüche im Interesse des 

                                                        
76  Protokolle I, p. 771: ‘Die Komm. entschied sich dahin, die Frage ob es geboten oder 

doch angemessen erscheine, die nach dem Entw. möglichen Fälle eines dominium 
sine re zu beschränken der Berathung des Sachenrechtes vorzubehalten.’    

77  Protokolle I, p. 770: ‘Im Falle der Annahme des Antrages 4 demselben Abs. 2 
hinzufügen: ‘Eine Forderung welche auf dem Eigenthume oder dem Rechte an einer 
Sache (oder dem Rechte an einem solche Rechte) oder auf einem 
familienrechtlichen Verhältnisse beruht, unterliegt der Verjährung nicht, soweit sie 
auf Herstellung des dem Eigenthume oder dem Rechte oder dem familienrechtliche 
Verhältnisse entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet ist.’ 

78  Protokolle I, p. 770: ‘3.c) Für den Fall, dass das Bedürfnis anerkannt würde, das 
sog. dominium sine re möglichst auszuschliessen, zu bestimmen: Als par. 942a. 
‘Der Eigenthumsanspruch auf Herausgabe einer beweglichen Sache unterliegt der 
Verjährung nicht, wenn derjenige, gegen welchen sich der Anspruch richtet, die 
Sache durch Diebstahl oder wirderrechtlichen Gewalt (durch eine vorsätzlich 
begangene strafbare Handlung) oder in Kenntnis solchen Erwerbes des 
Rechtsvorgängers erworben hat.’ 

79  Protokolle I, p. 771. 
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Rechtsfriedens, durch die Ersitzung nicht in gleicher Weise 
erreicht, da diese den Besitzer nöthige sich auf einen Prozess über 
Seine bona oder mala fides mit dem Gegner einzulassen, eine 
Ersitzung ohne gute Glauben aber dem Entw. unbekannt sei.’80   

  
De prijs die betaald moet worden is een langdurige of zelfs permanente 
scheiding van eigendom en bezit.81 De bezitter wordt als gevolg van het 
verstrijken van de bevrijdende verjaring van de revindicatie beschermd tegen de 
eigenaar. Iedere bezitter geniet deze bescherming, ook rovers en dieven.   
 

‘Allerdings sei es denkbar, dass der durch die 
Anspruchsverjährung gewährte Schutz unter Umständen auch 
einmal dem Räuber und Diebe zu Gute kommen. Diese 
Möglichkeit müsse man aber mit in den Kauf nehmen, wenn der 
mit der Verjährung verfolgte Zweck erreicht werden sollte.’82  

 
De wetgever heeft de nadelige gevolgen van het door hem ontworpen 
verjaringsrecht voor wat betreft roerende zaken voorzien. Toch heeft hij ervoor 
gekozen de verkrijgende verjaring van roerende zaken te beperken tot bona fide 
bezitters en de bevrijdende verjaring van de revindicatie op dertig jaar gesteld. 
Deze keuze is niet alleen in de wetsgeschiedenis zelf, maar ook in de literatuur 
steeds het voorwerp van kritiek geweest. De mogelijk langdurige scheiding van 
bezit en eigendom brengt schrijvers ertoe alternatieven voor te stellen. De 
alternatieven die in de literatuur worden voorgesteld, vallen in twee groepen 
uiteen. Sommigen bepleiten eigendomsverkrijging door mala fide bezitters, 
anderen bepleiten onverjaarbaarheid van de revindicatie.    
 
52 Bevrijdende verjaring van de revindicatie met sterke werking 
 
In 1890 adviseert Lehmann over het verjaringsrecht in het ontwerp.83 Hij is 
kritisch ten aanzien van de mogelijke langdurige scheiding tussen bezit en 
eigendom van roerende zaken die het ontwerp toestaat. Dominium sine re is 
volgens Lehmann een theoretisch concept waaraan de praktijk geen enkele 
behoefte heeft.84 Hij draagt twee alternatieven aan. Verkrijgende verjaring voor 

                                                        
80  Protokolle I, p. 772.  
81  Motive I, p. 293.    
82  Protokolle I, p. 773.  
83  G. Lehmann, Anspruchsverjährung. 
84  G. Lehmann, Anspruchsverjährung, p. 108: ‘Er (de wetgever) hat sich 

unverkennbar etwas zu sehr von der Theorie in’s Schlepptau nehmen lassen.’ 
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mala fide bezitters,85 of een sterk werkende bevrijdende verjaring voor zakelijke 
rechten. Beide oplossingen leiden tot hetzelfde resultaat: eigendomsverkrijging 
door de mala fide bezitter. Als gevolg van het verstrijken van de bevrijdende 
verjaring van de revindicatie wordt de zaak een res nullius waarvan de bezitter 
(mala fide of bona fide) door occupatie eigenaar wordt.86  
 
Een argument om tot de door Lehmann voorgestelde sterk werkende bevrijdende 
verjaring van de revindicatie over te gaan is gelegen in de paragrafen 901 en 
1028. In die paragrafen is sterke werking gegeven aan de actio confessoria. Om 
het verkrijgende element van de sterk werkende bevrijdende verjaring van de 
actio confessoria tot uitdrukking te laten komen wordt, zoals wij zagen, van 
Versitzung gesproken. Iets dergelijks zou zich ook voordoen bij een sterke 
werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie. De bezitter verkrijgt dan -
weliswaar niet als gevolg van verkrijgende verjaring, maar als gevolg van 
inbezitneming- de eigendom van de zaak. De door Lehmann bepleite sterk 
werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie leidt in de woorden van 
Eckert tot Eigentumsversitzung.87    
 
53 ‘Entsitzung’ 
 
Verwant aan de door Lehmann bepleite Eigentumsversitzung is Kegels pleidooi 
voor Entsitzung.88 Eigendom gaat door Entsitzung verloren wanneer een zaak 

                                                        
85  G. Lehmann, Anspruchsverjährung, p. 107: ‘Man hätte zu bestimmen, dass nach 

Ablauf eines gewissen Zeitraumes, vielleicht zwanzig Jahren, die Ersitzung auch 
ohne das Erfordernis des redlichen Erwerbes sich vollzöge.’ 

86  G. Lehmann, Anspruchsverjährung, p. 108: ‘Noch ein anderer Weg liesse sich 
einschlagen, um den Dualismus beizukommen. Man fügte in den Abschnitt über die 
Verjährungslehre ein, dass mit der Verjährung des dinglichen Anspruches durch 
Verjährung auch gleichzeitig das dingliche Recht untergehe. Wählte man diesen 
Weg (…) so würde die betreffende Sache herrenlos werden und wer sie da besässe, 
erlangte an ihr als einer res nullius das Eigenthum.’ Een andere adviseur over het 
verjaringsrecht in het ontwerp komt een jaar eerder tot soortgelijke conclusies. O. 
Bähr, Gutachten, bekritiseert net als Lehmann de langdurige scheiding tussen mala 
fide bezit en eigendom van roerende zaken. Deze toestand is volgens Bähr, p. 290, 
een Kuriosität. Om deze Kuriosität te voorkomen zou de verjaring van zakelijke 
rechtsvorderingen sterke werking moeten krijgen, p. 291. Het advies van Bähr 
resulteert evenwel in een wetsvoorstel waarin de verjaring van de revindicatie de 
bezitter een verweermiddel, ‘Einrede’, tegen de eigenaar geeft. In zijn wetsvoorstel 
heeft de verjaring van de revindicatie dus geen sterke, maar zwakke werking. Het 
precieze standpunt van Bähr blijft onduidelijk.  

87  J. Eckert, ‘Verjährung des Eigentums in einem halben Jahr?’ in: Monatschrift für 
Deutsches Recht 1989, p. 135-137, p. 136. 

88  G. Kegel, ‘Von wilden Tieren, zerstreuten Leuten und versunkenen Schiffen, Zum 
Verhältnis von Besitz und Eigentum beweglicher Sachen’ in: FS von Caemmerer, 
Tübingen 1978, p. 149-178.  
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dertig jaar zonder bezitter is geweest. Kegels Entsitzung is te beschouwen als 
een extreme vorm van non usus. Net als voor non usus is vereist dat de 
rechthebbende gedurende een bepaalde tijd geen gebruik van zijn recht maakt. 
Wanneer de eigenaar gedurende dertig jaar het bezit herkrijgt, wordt de 
Entsitzung ‘gestuit’. Na nieuw bezitsverlies begint een nieuwe dertigjarige 
termijn te lopen.89 Daarnaast is voor Entsitzung vereist dat niemand anders 
gedurende de dertig jaar in het bezit van de zaak is. Hier is een verschil met non 
usus, waarvoor niet gebruik door de rechthebbende volstaat. Entsitzung vindt 
zijn rechtvaardiging niet enkel in het stilzitten van de rechthebbende. Entsitzung 
vindt alleen plaats wanneer niemand gedurende een periode van dertig jaar 
bezitsdaden ten aanzien van de zaak verricht. Dergelijke gevallen zullen zich 
wel zelden voordoen. Kegel doet zijn voorstel dan ook met het oog op 
scheepswrakken. Kegels ‘Entsitzung’ biedt de dief weinig aantrekkelijke 
mogelijkheid zich van het bezit van de zaak te ontdoen door de buit bijvoorbeeld 
te begraven, en vervolgens dertig jaar lang te wachten. Omdat de zaak in een 
dergelijk geval dertig jaar zonder bezitter is geweest is de zaak door Entsitzung 
een res nullius geworden. Als de dief de buit weer opgraaft, wordt hij er door 
occupatio eigenaar van.90 
 
Peters bepleit in 1954 verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters van 
roerende zaken. Voor hem zijn de rechtszekerheid en de verkrijgende verjaring 
voor mala fide bezitters van onroerende zaken in paragraaf 900 redengevend.91 
De romanist Wieling wijst erop dat paragraaf 900 in het ontwerp BGB werd 
ingevoerd om dominium sine re van onroerende zaken te voorkomen. Een 
dergelijke vorm van verkrijgende verjaring ligt daarom ook voor roerende zaken 
voor de hand:  
 

‘Die einzig sinngerechte Lösung liegt infolgedessen darin, dem 
Besitzer nach Ablauf der Verjährungsfrist das Eigentum 
zuzusprechen (..) Auch das BGB hat mit der Aufnahme des par. 
900 gezeigt, dass dies die einzige sachgerechte Lösung ist.’92     

 
 

                                                        
89  G. Kegel, zie vorige noot, p. 176 noot 66. 
90  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 735. 
91  C. Peters, ‘Die Ansprüche aus dem Eigenthum’ in: AcP (1954), p. 454-465, p. 465: 

‘Die Summe der Anspruchselemente, die den Inhalt des Eigentums bilden, müssen 
einer Abnutzung durch Zeitablauf im gleichen Masse ausgesetzt sein wie die voll 
ins Leben getretenen Ansprüche. Für das Grundstücksrecht findet sich eine 
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung in dieser Richtung in par. 900.’    

92  H.J. Wieling, Nuda Proprietas, p. 2528. Zie in dezelfde zin H.J. Wieling, 
Sachenrecht, Bd 1, Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen, 2e druk, 
Berlijn-Heidelberg 2006, p. 432, p. 553.  
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54 Onverjaarbaarheid van de revindicatie  
 
Naast de hierboven weergegeven pleidooien voor verkrijgende verjaring door 
mala fide bezitters of een sterk werkende verjaring van de revindicatie, wordt 
recent onverjaarbaarheid van de revindicatie bepleit. Remien noemt Frankrijk en 
Zwitserland als voorbeelden van landen waar geldt dat de revindicatie 
onverjaarbaar is.93 Müller verdedigt in zijn handboek de onverjaarbaarheid van 
de revindicatie naar Duits recht.94 Voor Müller leidt het gegeven dat het 
eigendomsrecht niet door bevrijdende verjaring teniet kan gaan ertoe dat ook de 
revindicatie niet door verjaring teniet kan gaan.95 
 
55 Rechtszekerheid? 
 
Het belangrijkste argument om aan te nemen dat de revindicatie blootstaat aan 
bevrijdende verjaring is voor de wetgever gelegen in de rechtszekerheid die 
bevrijdende verjaring dient. De ‘verdunklende Macht der Zeit’96 eist dat de 
revindicatie verjaart. Remien wijst er op dat  deze rechtszekerheid in veel 
gevallen schijn is. Hij geeft verschillende voorbeelden waaruit de 
schijnrechtszekerheid blijkt. Als gevolg van het verstrijken van de 
verjaringstermijn van de revindicatie wordt de bezitter beschermd. Uit paragraaf 
221 BGB (Oud) wordt afgeleid dat deze bescherming overgaat op opvolgers van 
de bezitter.97 Paragraaf 221 BGB (Oud) waarborgt zo de continuïteit van de 

                                                        
93  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 738-739. De Zwitserse rechter heeft de 

gevallen van dominium sine re vreemd en kunstmatig genoemd ‘questa strana e 
artificiosa soluzione … e quella del diritto civile germanico’, geciteerd naar O. 
Remien, Vindikationsverjährung, p. 738 noot 27. Remien noemt verder de uitspraak 
in de zaak tussen Le Cohu en Morvan. Daarover hieronder nr 98.  

94  K. Müller, Sachenrecht, Keulen 1997, Rz 255.  
95  De rechtspositie van de eigenaar is onverjaarbaar. Dit gegeven moet voor Müller, 

zie de vorige noot Rz 455 ‘zur zwingenden Konsequenz führen, dass auch der 
Herausgabeanspruch nicht verjährt.’ Müller lijkt hier recht en rechtsvordering door 
elkaar te halen. J. Unger, System II, p. 273 merkt over deze verwarring op: ‘Es 
herrscht unter den Schriftstellern, die Ansicht dass die Eigenthumsklage 
unverjährbar sei, weil das Eigenthumsrecht nur durch Ersitzung, nicht durch 
Verjährung untergehe.’ Hierover uitgebreid, nr 93 en 94. 

96  Motive, I, p. 291.  
97  Ordemann bepleit paragraaf 221 BGB restrictief uit te leggen en aan te nemen dat 

de accessio temporis regel alleen op de eerste rechtsopvolger ziet. W. Ordemann, 
‘Zur Auslegung des par. 221 BGB’, in: Juristische Rundschau, 1961, p. 93-94. De 
heersende leer neemt in overeenstemming met het Romeinse recht aan dat alle 
rechtsopvolgers van de bezitter van de regel profiteren. Zie B. Plambeck, 
Verjährung der Vindikation, p. 122; MüKo-Grothe, par. 198 randnr 2; Staudinger-
Peters, par. 198 randnr 5 (p. 510); BGB-RGRK-Johannsen, par. 221 randnr 5 (p. 
104). 
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bescherming die de bevrijdende verjaring van de revindicatie de bezitter biedt. 
Een nieuwe bezitter wordt als Rechtsnachfolger aangemerkt wanneer hij het 
bezit van de zaak conform de wil van de vorige bezitter heeft verkregen.98 De 
derde aan wie de dief die de buit meer dan dertig jaar onder zich had de zaak 
verkoopt, geniet dezelfde bescherming als de dief. Deze bescherming wordt de 
derde ook geboden als het bezit is verschaft op grond van een nietige of 
ongeldige overeenkomst. De derde verkrijgt het bezit immers conform de wil 
van de vorige bezitter.99 Wordt het bezit door vondst100 of diefstal101 verkregen 
dan geldt paragraaf 221 BGB (Oud) niet. Een voorbeeld:  
 

A steelt in 1960 B’s ring. In 2007 steelt C de ring van A.  
 
B verliest in 1990 de mogelijkheid de revindicatie met succes in te stellen tegen 
A en diens rechtsopvolgers. Omdat C geen rechtsopvolger van A is, blijft 
paragraaf 221 BGB (Oud) buiten toepassing. B kan de ring met succes onder C 
revindiceren. B’s revindicatie verkeerde in een stupor. Zij wordt door de tweede 
diefstal gewekt uit deze toestand. In de woorden van Plambeck wordt de keten 
van opvolgingen in het bezit door de tweede diefstal doorbroken.102 Het door 
diefstal verkregen bezit wordt niet met dat van de voorganger vereenzelvigd. Er 
ontstaat een nieuwe revindicatie. De eigenaar heeft opnieuw dertig jaar de tijd 
om het bezit van zijn zaak op te eisen. Ditzelfde geldt, wanneer de eerste dief A 
het bezit van de ring van de tweede dief terugkrijgt langs de weg van een tegen 
de tweede dief gerichte bezitsactie ex paragraaf 861.103 A’s hernieuwde bezit 
wordt niet met zijn eerste bezit vereenzelvigd, zodat A niet opnieuw veilig is 
voor B’s revindicatie.  
 
56 Paragraaf 221 BGB (Oud) en een specifiek geval van 

verduistering 
 
In een Engelse uitspraak is de precieze reikwijdte aan de orde geweest van 
paragraaf 221 BGB (Oud) in verband met een specifiek geval van verduistering, 

                                                        
98  T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 244 noot 22; MüKo-Grothe, par. 198 randnr 2; 

Staudinger-Peters, par. 198 randnr 5 (p. 509). 
99  B. Plambeck, Verjährung der Vindikation, p. 123. 
100  B. Plambeck, Verjährung der Vindikation, p. 131-132; Wolff-Raiser, Sachenrecht, 

p. 262; O. Remien, Vindikationsschutz, p. 741 noot 36. 
101  Zie naast de hierboven weergegeven citaten uit de totstandkomingsgeschiedenis van 

het BGB bijvoorbeeld B. Plambeck, Verjährung der Vindikation p. 131-132; Wolff-
Raiser, Sachenrecht, p. 262; O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 741 noot 36. 

102  B. Plambeck, Verjährung der Vindikation, p. 131. 
103  Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser 

die Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, welcher ihm 
gegenüber fehlerhaft besitzt. 
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waarover de meningen in de Duitse literatuur verdeeld waren. Dit 
meningsverschil is slechts tegen het licht van de Duitse bezitsleer te begrijpen. 
Het BGB heeft het Romeinsrechtelijke onderscheid in bezit en houderschap niet 
overgenomen. Naar Duits recht zijn zowel degene de feitelijke heerschappij 
voor een ander uitoefent, als degene voor wie hij de feitelijke heerschappij 
uitoefent bezitter. De eerste is Fremdbesitzer, de tweede Eigenbesitzer.104 
Wanneer een dief de door hem gestolen zaak aan een ander uitleent is die ander 
dus bezitter (Fremdbesitzer). De Fremdbesitzer kan zich naar Duits recht door 
een ‘erkennbare’ wilswijziging van Fremdbesitzer tot Eigenbesitzer maken.105 
Het Romeinse recht eist een tegenspraak van recht. Naar Romeins recht is 
dergelijke interversie van houderschap niet zonder tegenspraak van recht 
mogelijk als gevolg van het adagium nemo sibi ipse causam possessionis mutare 
potest.106    
 
Profiteert de Fremdbesitzer die zichzelf tot Eigenbesitzer maakt van de 
gedeeltelijk verstreken verjaring van de revindicatie? Een voorbeeld:  
 

A steelt in 1980 B’s ring. A leent de ring in 1985 uit aan C. C 
verduistert de ring in 1990.  

 
De verjaring van B’s revindicatie begint met B’s bezitsverlies in 1980 te lopen. 
Als A de ring aan C uitleent loopt B’s revindicatie verder. A blijft Eigenbesitzer 
van de ring, C is Fremdbesitzer. B kan de ring van C opeisen. Wat nu wanneer C 
zich in 1990 van Fremdbesitzer tot Eigenbesitzer maakt? Geldt hier de accessio 
possessionis regel van paragraaf 221 BGB (Oud)? Paragraaf 221 BGB (Oud) 
stelt dat de revindicatie verder loopt wanneer een zaak door Rechtsnachfolge in 
                                                        
104  Zie Paragrafen 868 BGB en 872 BGB. W.J. Zwalve vergelijkt de Duitse bezitsleer 

met de Romeinse in zijn Hoofdstukken, p. 165-166. 
105  Zie bijvoorbeeld, H.J. Wieling, Sachenrecht, p. 245: ‘Dass der mittelbare Besitz 

erlischt, wenn der Besitzmittler erkennbar den Willen aufgibt, den Besitz zu 
vermitteln, ist heute nicht mehr streitig.’ 

106  De term bezitsinterversie is verwarrend. Zij wekt de onjuiste indruk dat de regel 
alleen geldt wanneer de bezitter de grondslag van zijn bezit eenzijdig wijzigt. 
Oorspronkelijk was de regel tot dergelijke gevallen beperkt. De regel werd 
toegepast wanneer een mala fide bezitter als erfgenaam pro herede wilde gaan 
bezitten. Deze bezitsinterversie was voor de mala fide bezitter aantrekkelijk. Voor 
eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring was in beginsel bona fides 
vereist. Voor de bijzondere usucapio pro herede niet. De mala fide bezitter kon zich 
door wilswijziging tot verjaringsbezitter maken. Dit voordeel werd hem voortaan 
onthouden. Later werd de regel ook toegepast op detentores, houders, die zichzelf 
eenzijdig tot bezitter wilden verheffen. In dergelijke gevallen vindt geen 
bezitsinterversie, maar interversie van houderschap plaats. Degene die voor een 
ander houdt wil voor zichzelf gaan houden. Hierover, W.J. Zwalve, Hoofdstukken, 
p. 114-115. Voor het Duitse recht is de term bezitsinterversie wel correct: de 
Romeinsrechtelijke houder is in het Duitse recht (Fremd)bezitter.    



DUITS RECHT 

 117 

het bezit komt van een derde. Het gaat dus om de verkrijging van het bezit. 
Maar gaat het om het Fremdbesitz of het Eigenbesitz? C verkrijgt het 
Eigenbesitz zonder toestemming van A, zodat C geen Rechtnachfolger van A is 
en de accessio possessionis regel niet zou gelden. C verkrijgt het Fremdbesitz 
wel met toestemming van A, zodat C Rechtsnachfolger van A is en de accessio 
possessionis regel wel zou gelden. Beide standpunten werden in de Duitse 
literatuur verdedigd.  
 
De Engelse rechter gaf zijn oordeel over deze vraag in de zaak Cobert v 
Gotha.107 In deze zaak stonden Cobert en Duitsland tegenover elkaar. Cobert 
had het schilderij ‘De heilige familie’ van de Hollandse maniërist Joachim 
Wtewael bij Sotheby’s in Londen ter veiling aangeboden. Het schilderij 
behoorde oorspronkelijk toe aan de hertog van Saksen-Coburg en Gotha die het 
in 1879 aan een museum schonk. Het schilderij verdwijnt tijdens plunderingen 
door Russische soldaten rondom het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 
1998 duikt het schilderij in Londen op. Rechtsopvolger van het geplunderde 
museum is Duitsland. Duitsland stelt eigenaar van het schilderij te zijn en eist 
het van Cobert op. Cobert verweert zich door te stellen dat de revindicatie als 
gevolg van paragraaf 194 BGB (Oud) is verjaard.108 De rechter heeft grote 
moeite duidelijkheid te krijgen over de weg die het schilderij heeft afgelegd.109 
Hij neemt aan dat er in 1987 een geval van verduistering voordeed dat hierboven 
is beschreven: een houder besloot het schilderij voortaan voor zichzelf te 

                                                        
107  City of Gotha and federal Republic of Germany v Sotheby’s and Cobert Finance 

S.A. Queens bench Division Case no. 1993, C 3428 and Case no. 1997 G 185, 1 
WLR 114 (Voortaan: Gotha v Cobert) Hier is gebruik gemaakt van de weergave in 
M.H. Carl-H. Güttler-K. Siehr (red.), Kunstdiebstahl vor Gericht: City of Gotha v. 
Sotheby's-Cobert Finance S.A, Berlijn-New York 2001, p. 78-228. 

108  Geen van de bezitters voldeed aan de eisen die het BGB aan verkrijgende verjaring 
van roerende zaken stelt. De zaak spitste zich daarom toe op de vraag of de 
revindicatie was verjaard, zie de volgende noot. 

109  Rechter Moses merkt hierover het volgende op: ‘The case is as packed with 
different characters and issues as the images in the painting. I have been introduced 
to SMERSH, trophy brigades, the art smugglers of Moscow and "Big Mamma" in 
order to resolve disputes of fact and to the learning of commentators on the German 
civil code in order to resolve disputes of German law.’ De casus is met recht 
schilderachtig te noemen. Het schilderij is waarschijnlijk met instemming van 
SMERSH, de voorganger van de KGB, meegenomen als oorlogsbuit door een 
officier van het Sovjet-leger. In de jaren tachtig wordt het schilderij via de vrouw 
van de Togolese ambassadeur, ‘Big Mamma’, naar West-Berlijn gesmokkeld. Wat 
er in de tussentijd met het schilderij is gebeurd is onduidelijk, partijen verschillen 
daarover van mening. De rechter neemt aan dat het schilderij in ieder geval in 1987 
is verduisterd. Een beroep op verjaring van de revindicatie kan als gevolg van deze 
aanname alleen slagen wanneer verduistering geen nieuwe verjaringstermijn doet 
beginnen. Sinds 1987 is er geen ketting van bezitsverkrijgingen mogelijk die een 
periode van dertig jaar bestrijkt.  
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houden. Een Fremdbesitzer maakte zich tot Eigenbesitzer. Als in 1987 een 
nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, kan de verjaring van de revindicatie 
niet zijn verstreken: sinds 1987 zijn geen dertig jaar verstreken. De High Court 
beslist dat paragraaf 221 (Oud) op de verkrijging van het Eigenbesitz 
(‘proprietary possession’) ziet en oordeelt daarom dat een nieuwe 
verjaringstermijn begint op het ogenblik dat de Fremdbesitzer zich tot 
Eigenbesitzer maakt. De verduisteraar die de zaak voor zichzelf besluit te 
houden, valt niet onder de reikwijdte van paragraaf 221 BGB (Oud); hij is geen 
Rechtsnachfolger. Er begint op het ogenblik van deze specifieke vorm van 
verduistering een nieuwe verjaringstermijn te lopen: 
 

‘Once misappropriation has occurred the nature of possession 
changes; it is a proprietary possession. In such circumstances it 
does not seem rational that a direct possessor who changes the 
nature of his possession by misappropriation  should be able to 
pass to a transferee the benefit of limitation period which elapsed 
during the time he was a direct but not a proprietary possessor.’110 

 
De revindicatie was daarom niet verjaard. Cobert moest het schilderij aan 
Duitsland afstaan. De Duitse staat had zich overigens op het standpunt gesteld 
dat - voor het geval de rechter aan zou nemen dat de verjaringstermijn van de 
revindicatie wel was verstreken - een beroep op bevrijdende verjaring door 
Cobert in strijd was met de Engelse public policy.111 Müller-Katzenburg noemt 
dit ‘delikat’.112 Justice Moses stelt in een obiter dictum dat het Duitse 
verjaringsrecht inderdaad in strijd is met de Engelse public policy. Het Duitse 
recht is in strijd met a ‘fundamental principle of justice’ doordat het dieven en 
helers het voordeel gunt van het verstrijken van verjaring van de revindicatie.113   
  
Siehr en Remien stemmen in met de uitleg van paragraaf 221 BGB (Oud) omdat 
de houder die de zaak besluit voor zichzelf te houden een dief is, en daarom zo 
net behandeld zou moeten worden als een dief die de zaak van een ander 

                                                        
110  Gotha v Cobert, p. 198. 
111  Gotha v Cobert, p. 200. 
112  A. Müller-Katzenburg, ‘Besitz und Eigentumssituation bei gestohlenen und sonst 

abhanden gekommen Kunstwerken’, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1999,       
p. 2551-2557, p. 2557; T. Finkenauer, ‘Zum Begriff der Rechtsnachfolge in par. 
221 BGB’ in: Juristenzeitung 2000, p. 241-247, p. 242 noot 7; C. Armbrüster, 
‘Verjährbarkeit der Vindikation? Zugleich ein Beitrag zu den Zwecken der 
Verjährung’, in: FS HP Westermann, Keulen 2008, p. 53-66, p. 53: ‘Es geschieht 
nicht alle Tagen, dass sich die Bundesrepublik Deutschland vor einem 
ausländischen Gericht als Prozesspartei von ihrer eigenen Rechtsordnung 
distanziert, indem sie sich darauf beruft, eine Regel des BGB widerspreche dem 
ausländischen ordre public.’ 

113  Gotha v Cobert, p. 218. 
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wegneemt. Een dergelijke dief profiteert niet van de accessio possessionis regel 
en dit zou voor de Fremdbezitzer die zich tot Eigenbesitzer maakt ook zo 
moeten zijn.114 Finkenauer wijst de uitspraak af omdat paragraaf 221 BGB 
(Oud) zijns inziens de verkrijging van het Fremdbesitz regardeert en niet de 
voortzetting van het Fremdbesitz. Nu de Fremdbesitzer die zich tot 
Eigenbesitzer maakt het (Fremd)Besitz met instemming van de vorige bezitter 
heeft verkregen moet paragraaf 221 BGB (Oud) gelden.115    
 
De onenigheid die in de Duitse literatuur over verduistering door een 
Fremdbesitzer die zich tot Eigenbesitzer maakt en paragraaf 221 BGB (Oud) 
bestaat, is onnodig omdat het vanuit leerstellig oogpunt onjuist is de accessio 
possessionis regel toe te passen op de verjaring van de revindicatie. Het zij 
herhaald: bevrijdende verjaring is een leerstuk dat stilzitten sanctioneert. Zolang 
de eigenaar niet optreedt tegen een met uitoefening van zijn recht strijdige 
toestand loopt de verjaring van de revindicatie. Het doet niet ter zake of de zaak 
tijdens het stilzitten van de eigenaar wordt gestolen, of dat een houder beslist de 
zaak voortaan voor zichzelf te houden. 
 
57 Eigenrichting 
 
Beloont paragraaf 221 BGB (Oud) eigenrichting? Een voorbeeld:  

 
A steelt in 1960 B’s ring. A is vanaf 1960 onafgebroken in het 
bezit van de ring. In 2007 komt B er bij toeval achter dat A zijn 
ring bezit. B weet zijn ring, door geweld te gebruiken, aan A te 
ontfutselen.   

 
B zal het bezit van de ring op grond van paragraaf 861 BGB116 aan A terug 
moeten geven. Paragraaf 861 BGB geeft degene die buiten de rechter om het 
bezit van zijn zaak heeft verloren een actie om het bezit van zijn zaak terug te 
krijgen. Omdat B buiten rechte het bezit van zijn ring aan A heeft ontfutseld, zal 
                                                        
114  K. Siehr, ‘Verjährt ein Anspruch auf Herausgabe des Eigenthums’, in: 

Kunstdiebstahl vor Gericht: city of Gotha v. Sotheby's-Cobert Finance S.A, Berlijn-
New York 2001, p. 68, O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 741. Dit standpunt 
werd al in een van de eerste handboeken over het BGB verdedigd, zie H. Rehbein, 
Das Bürgerliche Gesetzbuch I. Bd: Allgemeiner Theil, Berlijn 1899, p. 314.         
Vgl. met verwijzingen T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 245 noot 47. 

115  T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 245. In gelijke zin: MüKo-Grothe, par. 198 
randnr 3 (p. 2355): ‘Die damit einhergehende Ungleichbehandlung von Dieb und 
Unterschlagungstäter rührt daher, dass Ersterer bei der Besitzbegründung verbotene 
Eigenmacht verübt.’ In gelijke zin Staudinger-Peters, par. 198 randnr 7 (p. 510). 

116  Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser 
die Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, welcher ihm 
gegenüber fehlerhaft besitzt. 
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A’s bezitsactie tegen B slagen: B zal de ring aan A moeten teruggeven. Omdat 
A’s bezit door de eigenrichting onderbroken is, is A de bescherming kwijt die 
hij had. A’s bezit is nieuw, het vormt als gevolg van de korte onderbreking geen 
voortzetting van zijn oude bezit. Paragraaf 221 BGB (Oud) roept zo bezien op 
tot geweld. Henckel noemt deze opvatting om die reden niet onproblematisch, 
maar wel juist.117 Plambeck stelt zich op het standpunt dat eigenrichting niet 
beloond moet worden. De bezitter komt ondanks het bezitsverlies van korte duur 
een beroep op verjaring van de revindicatie toe.118 Heck komt op grond van een 
belangenafweging tot hetzelfde resultaat.119 De wettekst biedt geen steun voor 
het standpunt van Plambeck en Heck. Anders dan deze schrijvers menen beloont 
paragraaf 221 (Oud) eigenrichting.120  
 
58 Dominium sine re en ongerechtvaardigde verrijking 
 
Wanneer de eigenaar gedurende dertig jaar niet in het bezit is van zijn zaak is 
geweest kan hij zijn revindicatie verliezen. Hij verliest zijn revindicatie wanneer 
er gedurende dertig jaar één iemand in het bezit van de zaak was of, wanneer er 
meer bezitters waren, zij elkaar het bezit van de zaak verschaften. De 
revindicatie van de eigenaar wordt na dertig jaar verlamd. De eigenaar verliest 
de mogelijkheid de revindicatie tegen de bezitter en diens opvolgers in te stellen. 
Hij blijft eigenaar. De verjaring van de revindicatie heeft net als naar Romeins 
recht zwakke en relatieve werking. De revindicatie herleeft wanneer de bezitter 
die de revindicatie kan afweren het bezit onvrijwillig verliest. De revindicatie 
herleeft bijvoorbeeld wanneer de bezitter die de revindicatie kan afweren, 
bestolen wordt. Wanneer de bezitter die de revindicatie kan afweren het bezit 
van de zaak aan een derde verschaft, kan de eigenaar tegen die derde de 
revindicatie niet instellen: de derde geniet als Rechtsnachfolger in de zin van 
paragraaf 221 BGB dezelfde bescherming die zijn voorganger genoot. Wanneer 
A B’s ring steelt en vervolgens dertig jaar in zijn bezit houdt, wordt B’s 
revindicatie verlamd. Als A de ring aan C verkoopt, zal C, ook als hij te goeder 

                                                        
117  W. Henckel, ‘Vorbeugender Rechtsschutz im Zivilrecht’, in: AcP (1974), p. 97-144, 

p. 130: ‘Unproblematisch ist diese Auffassung nicht weil sie den Eigenthümer dazu 
verleiten köntte, dem Besitzer die Sache gewaltsam wegzunehmen. Die Realisirung 
des Besitzkehranspruchs würde neuen Besitz des Besitzers begründen und eine neue 
Verjährungsfrist beginnen lassen.’  

118  B. Plambeck, Verjährung der Vindikation, p. 130. Vgl. in dezelfde zin                    
T. Finkenauer, Dominium sine re, p. 162-163. 

119  P. Heck, Grundriss, p. 126; Müko-Grothe, par. 198 randnr 3 (p. 2355) stelt zich op 
het standpunt dat de bezitter die door de eigenaar wordt bestolen een verweermiddel 
ontleend aan Arglist (Arglisteinwand) toekomt. Geldt hier het adagium nemo 
turpitudinem suam allegans auditur? O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 742.  

120  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 742; W. Henckel, ‘Vorbeugender 
Rechtsschutz im Zivilrecht’, in: AcP (1974), p. 97-144, p. 130. 
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trouw is ten aanzien van de beschikkingsonbevoegdheid van A, geen beroep 
kunnen doen op derdenbescherming omdat paragraaf 935 derdenbescherming 
uitsluit bij onvrijwillig bezitsverlies. Als opvolger van A kan C wel B’s de 
revindicatie van B afweren. B blijft dominus sine re. 
 
Toch staat de dominus sine re in dit geval niet met lege handen. Het Duitse recht 
geeft de eigenaar twee mogelijkheden wanneer de dief de buit verkoopt aan een 
derde.121 De eigenaar kan ervoor kiezen het bezit van de zaak op te eisen door 
de revindicatie in te stellen tegen de bezitter. De eigenaar kan er ook voor kiezen 
de koopprijs van de verkopende dief op te eisen uit ongerechtvaardigde 
verrijking. Door ervoor te kiezen de ongerechtvaardigde verrijkingsactie tegen 
de verkopende dief in te stellen, bekrachtigt de eigenaar de door de 
beschikkingsonbevoegde verkoper verrichte eigendomsoverdracht, zodat de 
derde eigenaar wordt.122 Als gevolg van de eigendomsverkrijging door de derde 
verliest de eigenaar zijn recht. De eigenaar is ongerechtvaardigd verarmd en 
heeft op grond van paragraaf 816 een actie uit ongerechtvaardigde verrijking 
tegen de verkoper voor de koopprijs: 
 

Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine 
Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er 
dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung 
Erlangten verpflichtet. Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so 
trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der 
Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 

 
De heersende leer neemt aan dat deze mogelijkheid ook bestaat wanneer de 
revindicatie verjaard is. De reden hiervoor is erin gelegen dat de revindicatie en 
de actie uit ongerechtvaardigde verrijking van elkaar verschillende 
rechtsvorderingen zijn. De actie uit ongerechtvaardigde verrijking ziet op de 
waarde van de zaak, de revindicatie is erop gericht het bezit van de zaak terug te 
krijgen. Wanneer de revindicatie verjaard is, betekent dit dus niet dat ook de 

                                                        
121  Uitgebreid hierover W. Merle ‘Risiko und Schutz des Eigenthumers bei 

Genehmigung der Verfügung eines Nichtberechtigten’, in: AcP (1983), p. 81-102; 
Baur-Stürner, Sachenrecht, p. 108.  

122  W. Merle, zie de vorige voetnoot, p. 182. Het instellen van de actie uit 
ongerechtvaardigde verrijking wordt beschouwd als een bekrachtiging 
‘Genehmigung’ zoals omschreven in paragraaf 185: (1) Eine Verfügung, die ein 
Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit 
Einwilligung des Berechtigten erfolgt. (2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der 
Berechtigte sie genehmigt oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt oder 
wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die 
Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, 
wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende 
Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam. 



 

122 

actie uit ongerechtvaardigde verrijking is verjaard.123 Wanneer de dief na meer 
dan dertig jaar de buit aan een derde verkoopt, kan de dominus sine re de 
ongerechtvaardigde verrijkingsactie tegen de dief richten. De mogelijkheid van 
een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking voor de dominus sine re is niet 
onomstreden. Von Tuhr wijst een rechtsvordering uit paragraaf 816 voor de 
gewezen dominus sine re af. Anders dan de heersende leer stelt Von Tuhr zich 
op het standpunt dat de actie uit ongerechtvaardigde verrijking de 
plaatsvervanger is van de revindicatie. Omdat de revindicatie verjaard is, zou 
ook de actie uit ongerechtvaardigde verrijking verjaard zijn.124 Wieling, Remien 
en Bähr wijzen een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking voor de 
gewezen dominus sine re af, omdat de rechtszekerheid die de bevrijdende 
verjaring dient hier in het gedrang komt langs de omweg van de 
ongerechtvaardigde verrijking.125  
 
In de plaats van de eigendom, die definitief verloren gaat, treedt de waarde van 
de zaak. Remien spreekt van een economische wederopstanding van het 
eigendomsrecht. Zeker bij waardevaste zaken als schilderijen lijkt de waarde 
van de zaak een redelijk alternatief voor de eigendom.126 Dit resultaat noemt 
                                                        
123  J. Eckert, ‘Verjährung des Eigentums in einem halben Jahr?’ in: Monatschrift für 

Deutsches Recht 1989, p. 135-137, p. 136; B. Plambeck, Verjährung der 
Vindikation, p. 213; O. Bähr, Gutachten, p. 291 bovenaan. Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt dat de rechtsvorderingen die de eigenaar tegen de bezitter in kan stellen een 
ongerechtvaardigde verrijkingsactie onverlet laten. Protokolle III, p. 679, zie ook 
Protokolle III, p. 677. Daarover D. Medicus, Bürgerliches Recht, 17e druk, Keulen-
Bonn-Berlijn-München 1996, p. 422; Baur-Stürner, Sachenrecht, p. 108. 

124  A. von Tuhr, Der allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Bd II, Die 
rechtserheblichen Thatsachen, insbesondere das Rechtsgeschäft; erste und zweite 
Hälfte, herdruk Berlijn 1957, p. 521: ‘Auf diesen Anspruch überträgt sich aber die 
bereits begonnene Verjährung des ursprunglichen Anspruchs weil die einander 
ablösenden Ansprüche sich als Entwicklungsphasen derselben Forderung darstellen. 
Aus demselben Grunde möchte ich weiter gehen und Übertragung der Verjährung 
auch dann annehmen, wenn ein Eigentumsanspruch sich durch Verbrauch oder 
Veräusserung der fremden Sache in einen Bereicherungsanspruch, par. 816, 
verwandelt.’ Nog afgezien dat Von Tuhrs zienwijze in strijd is met de zienswijze 
van de wetgever wijst B. Plambeck erop, Verjährung der Vindikation, p. 213, dat de 
verrijking pas ontstaat nadat de revindicatie verjaard is. De verjaringstermijn kan 
dan ook pas beginnen te lopen met het ontstaan van de verrijking. 

125  H.J. Wieling, Nuda proprietas, p. 2527; O. Bähr, Gutachten, p. 291. Wieling stelt 
dat met het verstrijken van de verjaringstermijn van van de revindicatie het bezit en 
de economische waarde van de zaak definitief voor de bezitter zijn, p. 2527. 

126  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 743; H. Dernburg, Das bürgerliche Recht 
des Deutschen Reichs und Preussens, I: Die allgemeinen Lehren, 3e druk, Berlijn 
1906, 610 noot 4, merkt op: ‘Praktische Bedeutung kann dieses sog. dominium sine 
re vorzugsweise erlangen, wenn bewegliche Sachen, z.B. gestohlene Gemälde, an 
einen bosgläubigen Besitzer geraten sind, welcher sie auch durch Ersitzung nicht 
eigentümlich erwirbt, aber infolge des Ablaufes von 30 Jahren die 
Verjährungseinrede erlangt.’  
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Remien ‘grotesk’ en ‘erstaunlich’.127 Hij wijst erop dat de eigenaar die zijn 
revindicatie kwijt is en zijn zaak bij toeval ontdekt, de zaak door een stroman 
kan laten aanschaffen om de koopprijs van de ongerechtvaardigd verrijkte 
bezitter terug te krijgen en de zaak zelf van de stroman.128 De bezitter wordt als 
gevolg van zijn mogelijke aansprakelijkheid op grond van paragraaf 816 als het 
ware aangespoord de zaak onder zich te houden. De zaak wordt voor de bezitter 
onoverdraagbaar.129  
 
59 Schijnrechtszekerheid  
 
De rechtszekerheid die de bevrijdende verjaring van de revindicatie biedt, blijkt 
in verschillende gevallen schijn. De revindicatie kan in allerlei gevallen uit haar 
stupor ontwaken, bovendien laat verjaring van de revindicatie een vordering uit 
ongerechtvaardigde verrijking onverlet. Remien bepleit daarom 
onverjaarbaarheid van de revindicatie. Plambeck en Eckert zien in deze gevallen 
juist steun voor de zwak werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie.130  
 
60 De herziening van het verjaringsrecht131 
 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw rijpt op het Duitse Ministerie van 
Justitie de gedachte dat een algehele herziening van het verbintenissenrecht 
noodzakelijk is. Het Ministerie vraagt verschillende academici om op een 
deelterrein van het verbintenissenrecht te preadviseren over een herziening.  
Peters en Zimmermann preadviseren over de bevrijdende verjaring. Zij 
adviseren in het nieuwe Schuldrecht aan te nemen dat zakelijke 
rechtsvorderingen niet verjaren. Zimmermann en Peters keren zich met name 
tegen de merkwaardige toestand die ontstaat wanneer zakelijke 
rechtsvorderingen verjaren. Wanneer de revindicatie verjaart, kan de eigenaar 

                                                        
127  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 750. 
128  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 743. 
129  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 743. B. Plambeck raadt de bezitter die veilig 

is voor de revindicatie daarom aan de zaak te verhuren, maar niet te verkopen. De 
huurprijs kan de bezitter houden, de koopsom moet aan de dominus sine re worden 
afgestaan, Verjährung der Vindikation, p. 216. 

130  J. Eckert, ‘Verjährung des Eigentums in einem halben Jahr?’ in: Monatschrift für 
Deutsches Recht 1989, p. 135-137, p. 136: ‘Das Eigentum besteht also nach der 
Verjährung des Vindikationsanspruchs als absolutes Recht fort und ist weder 
schutz- noch wertlos. Deshalb sind auch die vereinzelten Versuche, das Eigentum in 
diesem Fall untergehen zu lassen, um so die Aufspaltung von Eigenthum und Besitz 
spätestens nach 30 Jahren durch Vereinigung in der Hand des Besitzers zu beenden, 
verfassungswidrig.’ In gelijke zin B. Plambeck, Verjährung der Vindikation, p. 235. 

131  Uitgebreid over de geschiedenis van de herziening, R. Zimmermann, The New 
German Law of Obligations, p. 30-35. 
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zijn revindicatie tegen de bezitter en diens opvolger niet instellen, maar wel 
tegen degene die tegen de wil van de bezitter of zijn opvolgers in het bezit van 
de zaak treedt.132 In 1983 wordt een herzieningscommissie benoemd die in 1992 
haar rapport presenteert. De commissie volgt Peters en Zimmermann niet. De 
hervormingscommissie deed de bezwaren van Peters en Zimmermann af als 
‘eher theoretsich’.133 Het voorstel lijkt vervolgens in een la verdwenen te zijn, 
totdat de Duitse regering in september 2000 plotseling het Diskussionsentwurf 
van het nieuwe Schuldrecht openbaar maakt.134 Er wordt nog hetzelfde jaar een 
congres aan gewijd. In de congresbundel bespreekt Mansel het verjaringsrecht 
uit het Diskussionsentwurf. Mansel is in het algemeen een tegenstander van de 
onder andere door Peters en Zimmermann bepleite onverjaarbaarheid van 
zakelijke rechtsvorderingen. Hij maakt één uitzondering. Mansel bespreekt de 
geruchtmakende zaak Gotha vs Cobert waarin, zoals wij zagen, Duitsland 
gesteld had dat een beroep door de mala fide Cobert op het verstrijken van de 
verjaringstermijn van de revindicatie in strijd zou zijn met de Engelse openbare 
orde.  
 

‘Wenn nun die Bundesregierung selbst dieser Ansicht ist, dann 
sollte bei der Neuregelung des Verjährungsrechts bestimmt 
werden, dass der dingliche Anspruch auf Herausgabe einer 
beweglichen Sache nicht der Verjährung unterliegt, wenn der 
Herausgabeschuldner bösgläubig ist.’135  

                                                        
132  F. Peters en R. Zimmermann, ‘Verjährungsfristen. Der Einfluss von Fristen auf 

Schuldverhältnisse: Möglichkeiten der Vereinheitlichung von Verjährungsfristen’ 
in: Gutachten und Vorschläge zur Bearbeitung des Schuldrechts, Bd I, Keulen 
1981, p. 77-373, p. 186: ‘Die absolute Rechtspositionen, die insbesondere das BGB 
kennt, werden in unerträglicher Weise relativiert, wenn die auf ihre Verwirklichung 
zielenden Ansprüche der Verjährung unterworfen werden (..) So wie es anerkannt 
ist, dass die rei vindicatio mit dem Verlust des Eigenthums selbst verloren geht, so 
muss sie bis dahin –unverjährbar- erhalten bleiben, was man sich dogmatisch 
vielleicht mit der Erwägung erklären kann, dass dieser Anspruch eben ständig neu 
aus dem Eigentum fliesst. Gesetzt werden dürfen ihm nur sachliche Schranken, 
insbesondere durch die Ersitzung, (…), en p. 287: ‘Die Verjährung dürfen nur 
Forderungen unterliegen, nicht aber jene Ansprüche, die der unmittelbaren 
Verwirklichung absoluter Rechtspositionen dienen, wie des Eigentums, des 
Erberechts (…).’ Vgl. ook tegen de relativering dezelfde R. Zimmermann, 
‘Verjährungsrecht’ in: Juristische Schulung 1984, p. 409-422, p. 409.  

133  Abschlussbericht der Reformkommission 1992, p. 42, geciteerd naar O. Remien, 
Vindikationsverjährung, p. 739 noot 30 en C. Armbrüster, ‘Verjährbarkeit der 
Vindikation? Zugleich ein Beitrag zu den Zwecken der Verjährung’, in: FS HP 
Westermann, Keulen 2008, p. 53-66, p. 56 noot 20. 

134  R. Zimmermann, The New German Law of Obligations, p. 33: ‘This ended in 
september 2000 when suddenly something like a bombshell was dropped on the 
German legal community: the publication of a 630-page ‘Discussion Draft’(…)’. 

135  E. Mansel, ‘Die Reform des Verjährungsrecht’ in: Zivilrechtswissenschaft und 
Schuldrechtsreform, W. Ernst en R. Zimmermann (red.), Tübingen 2001,                 
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De wetgever slaat de hierboven weergegeven bezwaren in de wind. Het 
vernieuwde verjaringsrecht wordt per 1 januari 2002 ingevoerd.136 De 
herziening van het verjaringsrecht richt zich met name op de verjaring van 
verbintenisrechtelijke  rechtsvorderingen. Het BGB hanteert sinds de herziening 
een subjectief verjaringsstelsel. De verjaringstermijn bedraagt in de regel drie 
jaar.137 De verjaring begint te lopen met de aanvang van het jaar volgend op het 
jaar waarin de schuldenaar van zijn schade en de daarvoor aansprakelijke 
persoon op de hoogte is of als gevolg van grove nalatigheid niet op de hoogte is 
gekomen.138 Voor de revindicatie geldt dit systeem niet. De nieuwe paragraaf 
197 BGB stelt uitdrukkelijk dat rechtsvorderingen tot afgifte die uit eigendom 
en andere zakelijke rechten voortvloeien na dertig jaar verjaren: 

 
In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,  
(…) Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen 
Rechten (...) 

 
De verjaring van de revindicatie begint krachtens paragraaf 200 te lopen met het 
ontstaan van de rechtsvordering,139 dat wil zeggen op het ogenblik dat de 
eigenaar het bezit onvrijwillig verliest. Voor de berekening van de vereiste 
dertig jaar geldt ook in het vernieuwde verjaringsrecht de accessio possessionis 
regel. De wetgever heeft de hierboven weergegeven kritiek op paragraaf 221 
genegeerd. Artikel 221 BGB is aan het hedendaags taalgebruik aangepast140 en 
teruggekeerd in paragraaf 198: 

                                                                                                                                  
p. 333-423, p. 369. Vgl. ook C. Armbrüster, ‘Privatrechtliche Ansprüche auf 
Rückführung von Kulturgutern ins Ausland’ in: Neue Juristische Wochenschrift 
2001, p. 3581-3586, p. 3586. Omdat bona fide bezitters door verkrijgende verjaring 
eigenaar worden kan volgens Ambrüster evengoed algehele onverjaarbaarheid 
worden aangenomen. Ook K. Siehr bepleit onverjaarbaarheid. Zie zijn ‘Verjährung 
der Vindikationsklage?’ in: Zeitschrift für Rechtspolitik 2001, p. 346-347. De 
bevrijdende verjaring dient alleen de dief, bona fide bezitters verkrijgen de 
eigendom door derdenbescherming of verkrijgende verjaring. Bovendien leidt de 
verjaring van de revindicatie tot een scheiding van recht en rechtsvordering. Siehr 
merkt hierover het volgende op: ‘Da nicht anders bestimmt ist, wird also die 
Vindikationsklage in 30 Jahren verjähren und uns die hübsche Missgeburt eines 
dominium sine re (..) erhalten.’ 

136  R. Zimmermann, The New German Law of Obligations, p. 35. 
137  Paragraaf 195 Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.    
138  Paragraaf 199 1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des 

Jahres, in dem 1. der Anspruch entstanden ist und 2. der Gläubiger von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

139  Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist 
unterliegen, beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer 
Verjährungsbeginn bestimmt ist.  

140  ‘nur leicht an den heutigen Sprachgebrauch angepasst.’ O. Remien, 
Vindikationsverjährung, p. 755, noot 90; MüKo-Grothe, par. 198 randr 1 (p. 2354). 
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Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch 
besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so 
kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers 
verstrichene Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zugute. 

  
Ook paragraaf 816 BGB blijft ongewijzigd. De wetgever heeft geen standpunt 
ingenomen over de actie uit ongerechtvaardigde verrijking die de dominus sine 
re volgens de heersende leer tegen de verkopende dief in kan stellen.141  
 
61 Eigendomsverlies door rechtsverwerking 
 
Remien bepleit voor wat betreft roerende zaken onverjaarbaarheid van de 
revindicatie. Bezitters te kwader trouw kunnen ten eeuwige dage aangesproken 
worden om de zaak aan de eigenaar af te geven. Remien wil op dit uitgangspunt 
een uitzondering maken. Hij sluit voor wat betreft die uitzondering aan bij het 
vernieuwde verjaringsrecht dat een subjectieve termijn kent die begint te lopen 
nadat de schuldeiser op de hoogte is van de schade en de daarvoor 
aansprakelijke persoon. Remien bepleit voor wat betreft de revindicatie een 
soortgelijke regel op te nemen. Hij spreekt niet van bevrijdende verjaring, maar 
van Verwirkung. ‘Eigentumsverwirkung’ kan steeds aangenomen worden 
wanneer drie jaren verstreken zijn vanaf het ogenblik dat de eigenaar op de 
hoogte is gekomen van de locatie van zijn zaak, en de identiteit van de bezitter 
van zijn zaak. Wanneer de eigenaar vanaf dat ogenblik nalaat zijn zaak van de 
bezitter op te eisen, raakt hij zijn eigendomsrecht na drie jaar kwijt.142 De 
eigenaar raakt dan zijn eigendomsrecht kwijt als gevolg van Verwirkung ofwel 
rechtsverwerking. Anders gezegd gaat het eigendomsrecht teniet als gevolg van 
bevrijdende verjaring met sterke werking. Bevrijdende verjaring neemt de vorm 
van rechtsverwerking aan. Het verlies van eigendom komt de bezitter ten goede. 
De zaak wordt herrenlos en de bezitter wordt door occupatio eigenaar. Deze 
eigendomsverkrijging vindt haar rechtvaardiging geheel in de nalatigheid van de 
eigenaar. Het doet daarom niet ter zake of de bezitter te goeder trouw is of te 
kwader trouw.  
 

                                                        
141  W. Ernst had hier naar aanleiding van het Diskussionsentwurf op gewezen, zie zijn 

‘Die Schuldrechtsreform 2001-2002. Zum Diskussionsentwurf des 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes’ in: Zeitschrift für Rechtspolitik 2001,          
p. 1-11, p. 5.   

142  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 753: ‘Natürlich kann man sich Fälle 
vorstellen, in denen ein Eigentümer seine Rechte nachlässig verfolgt und ihm daher 
Rechte verloren gehen sollten. Dann mag eine Verwirkung des Eigentums –ähnlich 
des Kegelschen Entsitzung angebracht sein (…).’  



DUITS RECHT 

 127 

De Duitse wetgever heeft een dergelijke vorm van verjaring alleen voor 
persoonlijke rechtsvorderingen ingevoerd in paragraaf 197. Remien bepleit een 
sterk werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie van drie jaar die 
conform paragraaf 199 begint te lopen wanneer de eigenaar op de hoogte is van 
de locatie van zijn zaak en de identiteit van de bezitter.143 De Duitse wetgever 
heeft niet gekozen voor Remiens voorstel, noch voor een van de andere 
voorstellen die dominium sine re voor roerende zaken onmogelijk maken. Hij 
heeft vastgehouden aan het Romeinsrechtelijke voorbeeld van een zwak 
werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie die de bezitter en diens 
opvolgers een verweermiddel levert. Eigendom en bezit raken als gevolg van 
deze keuze mogelijkerwijs langdurig in verschillende handen. 

 

                                                        
143  O. Remien, Vindikationsverjährung, p. 755: ‘Dazu brauchte im 

Gesetzgebungsverfahren nur doch par. 197 I Nr. 1 RegE gestrichen und durch die 
Lösung der Unverjährbarkeit mit Verwirkungsmöglichkeit ersetzt zu werden.’   




