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Anglo-Amerikaans recht1 
 
62 Ownership en possession  

 
Het Engelse recht heeft zich anders ontwikkeld dan de continentale West-
Europese stelsels.2 De invloed van het Romeinse recht op het Engelse 
goederenrecht is veel kleiner geweest dan op het continent.3 Het grootste 
verschil tussen het Engelse en het Romeinse goederenrecht bestaat erin dat het 
Romeinse goederenrecht het eigendomsrecht centraal stelt. Naar Romeins recht 
is het eigendomsrecht een absoluut recht; het geldt tegen de gehele wereld. 
Wanneer iemand zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt van 
andermans zaak, treedt de eigenaar hiertegen op door een op zijn 
eigendomsrecht gebaseerde rechtsvordering in te stellen. Voorbeelden van 
dergelijke rechtsvorderingen zijn de rei vindicatio en de actio negatoria. Het 
Engelse goederenrecht stelt niet het eigendomsrecht (ownership) centraal, maar 
de vraag wie het beste recht op bezit (possession) heeft. Het Engelse hanteert 
een feitelijk bezitsbegrip. Voor bezit is een bepaalde feitelijke heerschappij 
voldoende. Of iemand die feitelijke heerschappij voor zichzelf of voor een ander 
uitoefent doet niet ter zake. Hij is in beide gevallen bezitter.4 In de regel heeft de 
eigenaar het beste recht op bezit en blijkt weinig van de verschillen tussen het 
Engelse en het Romeinse goederenrecht. Het karakter van de rechtsvordering 
waarmee de eigenaar naar Engels recht tegen de dief optreedt is anders. De 
eigenaar stelt niet dat inbreuk op zijn eigendomsrecht wordt gemaakt, maar stelt 
zich op het standpunt dat de inbreuk op het bezit onrechtmatig is omdat de 
eigenaar een beter recht op bezit: 
 

‘The common law never had any adequate process in the case of 
land, or any process at all in the case of goods, for the vindication 
of ownership pure and simple. So feeble and precarious was 

                                                        
1  De nadruk ligt in dit hoofdstuk op het Engelse recht. Bij de bespreking van het 

verjaringsrecht betreffende roerende zaken komt Amerikaans recht, althans het 
recht van één der Amerikaanse staten, aan de orde.  

2  Zie bijvoorbeeld W.J. Zwalve, Civil law & Common law, p. 25 e.v. 
3  Henri Bracton merkt dit verschil al in 1250 op: ‘Terwijl men in alle gebieden 

gebruik maakt van wetten en geschreven recht, zijn alleen in Engeland binnen zijn 
grenzen het ongeschreven recht en de gewoonte in gebruik.’ Cum autem fere in 
omnibus regionibus utatur legibus et iure scripto, sola Anglia usa est in suis finibus 
iure non scripto et consuetudine. Deze en de volgende teksten van Bracton zijn 
ontleend aan: Bracton De legibus et consuetinibus angliae, Latijnse tekst en 
Engelse vertaling weergegeven door S. Thorne, Bracton on the laws and customs of 
England, Vol. II, Cambridge (Mass.), 1968.     

4  M. Bridge, Personal Property, p. 17 e.v. In dit hoofdstuk wordt met ‘bezit’ steeds 
op het Engelse bezitsbegrip gedoeld.  
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property without possession, or rather without possessory 
remedies, in the eyes of medieval lawyers, that possession largely 
usurped not only the substance but the name of property….’5   

 
Het Engelse recht kent geen zakelijke rechtsvorderingen maar ‘possessory 
remedies’, bezitsacties. De eigenaar krijgt de zaak van de dief terug omdat hij 
van de twee een beter recht op bezit heeft. De nadruk die het Engelse recht legt 
op bezit leidt tot een relativering van verhoudingen. Wanneer C schade 
toebrengt aan goederen die eigenaar A aan vervoerder B heeft meegegeven, kan 
de vervoerder als bezitter tegen de laedens optreden. As against a wrongdoer 
possession is title.6 Title heeft in het Anglo-Amerikaanse recht dus een andere 
betekenis dan in het continentaal Europese recht aan het begrip titel (causa) 
wordt gegeven. Dat B’s bezit als ‘titel’ geldt, wil niet zeggen dat vervoerder B 
eigenaar van de goederen is, of een absoluut recht op de goederen kan laten 
gelden. Het wil slechts zeggen dat B’s bezit hem de bezitsactie geeft tegen 
iedereen die een slechter recht op bezit heeft. Het is in het voorbeeld mogelijk 
dat ook eigenaar A tegen C kan optreden. Ook A’s recht wordt niet in 
Romeinsrechtelijke, absolute termen omschreven. Of ook eigenaar A tegen C 
kan optreden is ervan afhankelijk of A een onmiddellijk opeisbaar recht op bezit 
heeft.7 Als dat zo is, kan ook de eigenaar de bezitsactie tegen C instellen.8 Dit 
betekent niet dat C, wanneer hij door vervoerder B tot schadevergoeding wordt 
aangesproken, betaling kan weigeren omdat de schadevergoeding aan de 
eigenaar toekomt.9 In de verhouding tussen C en B heeft B als bezitter recht op 
schadevergoeding. Dat B de schadevergoeding mogelijk uiteindelijk aan A af 
zal moeten dragen, en dat de eigenaar mogelijk de schadevergoedingsactie tegen 
C kan instellen omdat de eigenaar een onmiddellijk opeisbaar recht op bezit 
heeft, doet niet ter zake. Het beroep op het recht van een derde heeft geen 

                                                        
5  Pollock-Wright, An essay, p. 5.  
6  Deze regel geldt zowel voor roerende als onroerende zaken. Voor roerende zaken 

The Winkfield, 1902 P. 42, over deze zaak W.J. Zwalve, Civil Law & Common Law, 
p. 204 e.v. Voor onroerende zaken bijvoorbeeld ‘Actual possession in the locus quo 
would have been not merely evidence of title but actually title against wrongdoers.’ 
1878 3 App Cas 641 at 660 per Blackburn. ‘The burden was upon Wibberley to 
show that it had a better title than Mr Insley. He was in possession and therefore 
needed to show no title at all. Possession is in itself a good title against anyone who 
cannot show a prior and therefore better right to possession.’ Alan Wibberley 
Building Ltd v Insley 1999 1 WLR 894 at 989 per Hoffmann. 

7  Immediate right to possession, zie bijvoorbeeld J. De Bie Leuveling Tjeenk, 
Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade, Leiden 1997, p. 171 e.v.;      
W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 189. 

8  Uiteraard consumeren de bezitsacties van de eigenaar en de vervoerder elkaar, voor 
een voorbeeld O’Sullivan v Williams 1992 3 All ER 385. 

9  De Torts (Interference with goods) Act van 1977 maakt een uitzondering op deze 
regel. Vgl. daarover W.J. Zwalve, Civil Law & Common Law, p. 398.  
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invloed op de verhouding tussen de laedens en de bezitter. Wanneer de juwelier 
een bij hem door de vinder afgestaan juweel steelt, kan de vinder op grond van 
zijn bezit tegen de juwelier optreden.10 De vinder heeft van de twee het beste 
recht op bezit.  
 

‘The common law tradition regards ownership as a relative 
concept as opposed to an absolute one. This simply means that 
possession is a good title of right enforceable against anyone who 
cannot show a better title. Relativity of ownership lies at the heart 
of property law in the common law tradition and originates from 
the force of possession in the common law.’11    

 
63 Bevrijdende verjaring, geen verkrijgende verjaring12 
 
De structuur van het Engelse goederenrecht maakt verkrijgende verjaring naast 
bevrijdende verjaring overbodig. De eigenaar treedt tegen de bezitter op met een 
‘possessory remedy’. Deze bezitsactie is te vergelijken met een op bezit 
gebaseerde onrechtmatige daadsvordering. Die rechtsvordering verliest de 
eigenaar als gevolg van limitation. Een voorbeeld:  
 

A is eigenaar van een stuk land dat B in bezit heeft genomen.  
 
A kan het bezit van B met een bezitsactie opeisen. Tijdens de verjaringstermijn 
verkeert B in een sterke positie. Zijn bezit geldt ten opzichte van de gehele 
wereld minus A als ‘title’. A is de enige die een beter recht op bezit dan B heeft. 
Wanneer A de mogelijkheid om het bezit van de zaak van B op te eisen verliest 
als gevolg van limitation, is B ten opzichte van de gehele wereld veilig. A’s 
eigendomsrecht behoudt waarde voor het geval waarin A of een van zijn 
rechtsopvolgers terugkeert in het bezit van de zaak. Sinds lange tijd wordt in het 
Engelse verjaringsrecht aangenomen dat de eigenaar als gevolg van limitation 
niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht verliest. Limitation is 
continentaal gezegd bevrijdende verjaring met sterke werking.13 Naast een sterk 
werkende bevrijdende verjaring is verkrijgende verjaring in het Engelse recht 

                                                        
10  Armory v Delamirie (1722) 1 Stra. 505; 93 ER 664. Bezit geldt als titel, het doet 

hierbij niet ter zake hoe het bezit verkregen is. G. Battersby spreekt in dit verband 
van ‘Acquiring Title by Theft’ in: Modern Law Review 2002, p. 603-610.   

11  S. Panesar, ‘Adverse possession of land’, in: Liverpool Law Review 2002,              
p. 237-241, p. 239. Over de relativiteit van het Engelse goederenrecht verder nog 
W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 108; M. Bridge, Personal Property,            
p. 28: ‘Relativity of ownership’. 

12  W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 109. 
13  In het vervolg wordt in dit hoofdstuk wanneer op limitation wordt gedoeld steeds 

van bevrijdende verjaring van de action of ejectment gesproken.  
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overbodig. De bezitter heeft het beste recht op bezit. Ook wanneer zich het geval 
voordoet dat de gewezen eigenaar na de verjaringstermijn het bezit van de zaak 
herkrijgt, zal hij de zaak moeten afgeven aan degene die de zaak gedurende de 
verjaringstermijn bezat. Het recht van de gewezen eigenaar is uitgedoofd, de 
gewezen bezitter heeft als gevolg van het uitdoven van het recht van de eigenaar 
het beste recht op bezit. Verkrijging van de eigendom daar bovenop is overbodig 
en zinledig. Holdsworth legt het ontbreken van verkrijgende verjaring in het 
volgende uitvoerige citaat als volgt uit:      
 

‘The question now arises, why does English law only bar the 
action and extinguish the title of the former owner? Why does it 
stop short of conferring a positive title on the possessor? The 
answer is to be found in the English theory of possession and 
ownership. We have seen that the person seised14 or possessed is 
regarded by the law as owner, and that he has the rights of an 
owner as against all the world except as against a person who can 
shew a better title. It follows that all the law need do when it 
wishes to secure the rights of a person who is seised, against a 
person who has a better right to seisin, is to bar that better right. A 
system of usucapio which, by lapse of time, turns possession into 
dominium is unnecessary and, having regard to the English theory 
of seisin and possession, unintelligible.’15 

                                                        
14  Seisin is de Middeleeuwse benaming voor bezit van onroerende zaken,               

Pollock & Maitland, English Law, p. 29-80, p. 29: ‘Seisin is possession.’ 
15  W. Holdsworth, An historical Introduction, p. 278. Vgl. In gelijke zin M. Dockray, 

‘Adverse possession and intention, p. 259: ‘Possession does not, however, give an 
absolute title - the common law knows nothing of absolute title - but only gives a 
title which is relatively good, that is to say, a title which is good and can be 
enforced only against those who cannot show an older title which has not been 
extinguished by limitation.’ E. Levy stelt zich op het standpunt dat iets soortgelijks 
zich heeft voorgedaan in het Romeinse recht dat zich in de tijd voorafgaand aan 
Justinianus’ codificatie in het West-Romeinse Rijk vormde. Levy noemt dit recht 
West Roman Vulgar Law. Dat recht stelde volgens Levy de bezitter die iedere 
rechtsvordering kon afweren gelijk aan de eigenaar, Levy, Vulgar law, p. 191: 
‘Whoever had possession for a long time without being in some way still subject to 
Legal attack, was regarded as the owner. To perceive differences here between 
defensive and aggressive legal protection, or between protected possession and 
ownership, the jurists of that period were neither willing nor able.’ Wanneer de 
bezitter, die als gevolg van bevrijdende verjaring een verweermiddel heeft waarmee 
hij iedere rechtsvordering kan afweren, als eigenaar wordt beschouwd, vloeien 
bevrijdende en verkrijgende verjaring als het ware in elkaar over. Naast een regeling 
van bevrijdende verjaring is verkrijgende verjaring overbodig, net als in het Anglo-
Amerikaanse recht. Levy merkt hierover het volgende op, Vulgar Law, p. 190: ‘(…) 
and generally no distinction has been made, in the field of property law, between 
prescription of actions and acquisition of rights. In gelijke zin, ’ M. Kaser, RP,        
p. 286: ‘Indem die Fälle des klassischen Einrederechts, das der praescriptio 
gegenüber der rei vindicatio zugrunde liegt, im allgemeinen Begriff der 
Unwirksamkeit aufgehen, fliessen in der Rechtsposition dessen, der sich auf diesen 
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Bevrijdende verjaring werkt negatief, zij dooft het recht van de eigenaar uit. Het 
rechtsgevolg verschilt niet van het rechtsgevolg van verkrijgende verjaring in 
een continentaal stelsel. De bezitter komt in beide stelsels in een onaantastbare 
positie. In een continentaal stelsel is dit een gevolg van de positieve werking van 
verjaring: de bezitter verkrijgt eigendom. In het Engelse recht is dit het gevolg 
van de negatieve werking van bevrijdende verjaring: de eigenaar verliest zijn 
recht op bezit. Bevrijdende verjaring in de common law heeft hetzelfde 
rechtsgevolg als verkrijgende verjaring in de civil law. Limitation en usucapio 
leiden als het ware langs omgekeerde weg tot hetzelfde rechtsgevolg: Het 
Romeinse recht stelt daarom voorwaarden aan degene die het voordeel verkrijgt 
dat usucapio brengt. Het Engelse recht stelt voorwaarden die het verlies 
rechtvaardigen dat limitation betekent. Lord Hoffmann merkt over deze 
tegenstelling tussen het Romeinse recht en het Engelse recht het volgende op: 
 

‘Any legal system must have rules of prescription which prevent 
the disturbance of long-established de facto enjoyment. But the 
principles upon which they achieve this result may be very 
different. In systems based on Roman Law, prescription is 
regarded as one of the methods by which ownership can be 
acquired. The ancient Twelve Tables called it usucapio, meaning 
literally taking by use. A logical consequence was that, in laying 
down the conditions for a valid usucapio, the law concerned itself 
with the nature of the property and the method by which the 
acquirer had obtained possession. English law, on the other hand, 
has never had a consistent theory of prescription. It did not treat 
long enjoyment as being a method of acquiring title. Instead, it 
approached the question from the other end by treating the lapse of 
time as either barring the remedy of the former owner or giving 
rise to a presumption that he had done some act which conferred a 
lawful title upon the person in de facto possession or 
enjoyment.’16 

 
64 Prescription  
 
De Engelse bevrijdende verjaring maakt verkrijgende verjaring voor wat betreft 
onroerende en roerende zaken overbodig. Het Engelse verjaringsrecht voor wat 
betreft erfdienstbaarheden is op Romeinse leest geschoeid, zodat  
erfdienstbaarheden door verkrijgende verjaring kunnen ontstaan.17 Verkrijgende 
                                                                                                                                  

Fristablauf berufen kann, die erwerbende Ersitzung und die tilgende Verjährung 
ineinander.’ 

16  R v Oxfordshire County Council Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 
335, 347 per Hoffmann.  

17  W. Holdsworth, Historical Introduction, p. 276; S. Bridge, Prescriptive acquistion 
of easements, p. 12. 
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verjaring van erfdienstbaarheden wordt in de Engelse literatuur prescription 
genoemd. Onder prescription wordt niet alleen de (wettelijke) verkrijgende 
verjaring van erfdienstbaarheden verstaan, maar ook twee in de rechtspraak tot 
ontwikkeling gebrachte bewijsrechtelijke leerstukken; de prescription from time 
immemorial en de presumed lost grant doctrine.18 
  
65 Bevrijdende verjaring en onroerende zaken  
 
Bevrijdende verjaring of limitation was tot 1623 fragmentarisch geregeld.19 In 
1623 stelde koning James I de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen in de 
Statute of Limitations op twintig jaar. Aanvankelijk had de bevrijdende 
verjaring zwakke werking: als gevolg van bevrijdende verjaring verloor de 
eigenaar de mogelijkheid met de action of ejectment tegen de bezitter op te 
treden, maar hij behield zijn recht.20 Vanuit continentaal perspectief bezien heeft 
bevrijdende verjaring zwakke werking. Als de eigenaar of een van zijn 
opvolgers na het verstrijken van de verjaringstermijn weer in het bezit van het 
land kwam, kon de gewezen bezitter hieraan niets doen. De eigendom was 
ondanks het verstrijken van de bevrijdende verjaring behouden gebleven en gaf 
een beter recht op bezit: 
 

‘Under the limitation Act 1623, the expiry of the limitation period barred 
an action to recover the land, but did not affect the true owner’s title. The 
remedy was barred, but not the right to the estate. So where a successor 
to the paper title took possession after the limitation period had expired, a 
successor to a possessory title acquired by a squatter could not evict him, 
because the successor to the title had both earlier title and possession.’21 

 
De verjaringstermijn begon te lopen wanneer sprake was van adverse 
possession. Daarvoor was vereist dat de bezitter de eigenaar op enige wijze had 
verdreven of uitgestoten (Eng. to oust): 
 

‘Onto the statute of James (i.e. Statute of Limitations 1623) the 
common law engrafted the doctrine of ‘non adverse’-possession, 
that is to say, that the title of the true owner was not endangered 

                                                        
18  Daarover uitgebreid hieronder nr 79 e.v.  
19  De termijn was ter bepaling van de rechters. Later werden bepaalde gebeurtenissen 

zoals de laatste reis van Henry II naar Normandië gekozen. Zie hierover E.H. Burn, 
Cheshire’s modern law of real property, London 1976, p. 384; Megarry-Wade,     
The law of real property, p. 1411.    

20  Doe d. Burrough v Reade (1807) 8 East 353. 
21  S. Jourdan, Adverse possession, p. 23, p. 336 noot 13. In gelijke zin,                      

W. Holdsworth, A History of English Law, Londen 1925, Vol. VII, p. 51-52. 
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until there was a possession clearly inconsistent with its due 
recognition, namely, ‘adverse possession’; so that there had to be 
something in the nature of ouster. But in practice it was very 
difficult to discover what was sufficient to constitute adverse 
possession.’22 

 
66 Het rechtsgevolg van bevrijdende verjaring sinds 1833 
 
De Statute of Limitation van 1833 veranderde het rechtsgevolg van bevrijdende 
verjaring. Bevrijdende verjaring heeft sinds 1833 niet langer zwakke werking, 
maar sterke werking. De eigenaar verliest door de bevrijdende verjaring niet 
alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht. De eigendom wordt in de 
woorden van de wet (section 34) ‘uitgeblust’. 
  

At the determination of the period limited by this Act to any 
person for making an entry or distress, or bringing any writ of 
quare impedit or other action or suit, the right and title of such 
person to the land, rent, or advowson for the recovery whereof 
such entry, distress, action, or suit respectively might have been 
made or brought within such period, shall be extinguished.23 

 
Een verkrijging door de bezitter moet hierin - het zij herhaald - niet worden 
gezien. De bezitter had het op één na beste recht op bezit, na het verstrijken van 
de verjaringstermijn heeft hij het beste recht op bezit. De bezitter schuift als het 
ware een plek op als gevolg van het wegvallen van het recht op bezit van de 
eigenaar. Een verkrijging is overbodig nu de bezitter na het verstrijken van de 
verjaringstermijn het beste recht op bezit heeft.24 Hanworth noemt section 34 in 
dit verband een ‘violent section’.25 

                                                        
22  Paradise Beach & Transportation Co Ltd v Price Robinson (1968), AC 1072, per 

Lord Upjohn. 
23  Cursivering toegevoegd. 
24  De gedachte dat de bezitter het recht van de eigenaar verkrijgt als de 

verjaringstermijn afloopt is wel geuit. Het Engelse recht zou dan een vorm van 
verkrijgende verjaring voor onroerende zaken kennen. Zie bijvoorbeeld Parke in 
Doe d Jukes v Summer (1845), 14 M & W, Incorporated Society in Dublin v 
Richards (1841) 1 Dr & War 258, Scott v Nixon (1843) 3 Dr & War 388 en             
S. Jourdan, Adverse Possession, p. 334 noot 5. Met het uitdoven van de eigendom 
bestaat geen behoefte aan een verkrijging door de bezitter. Er wordt in de Engelse 
literatuur daarom van een ‘heresy’ (dwaalleer) gesproken. E.H. Burn, Cheshire & 
Burn’s Modern Law of real property, Londen 1976, p. 903: ‘At one time during the 
nineteenth century it was thought that the effect of s.34 of the Act of 1833 had done 
more than this and effected a statutory transfer of title from dispossessed to 
dispossessor at the expiration of the limitation period. The decision of the Court of 
Appeal in 1892 in Tichborne v Weir (1892, 67 LT 735) put an end to this line of 
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Zo is verkrijgende verjaring van onroerende zaken sinds de Statute of Limitation 
van 1833 overbodig. De Limitation Act 1980 bepaalt in navolging van section 
34 van de Limitation Act 1833 dat remedy én title worden uitgedoofd 
(extinguished).26 Het rechtsgevolg van bevrijdende verjaring is de definitieve 
ondergang van de eigendom. Het bezit van de squatter, de kraker of de 
occupant,27 wordt onaantastbaar: 
 

‘Limitation, so far from being founded on some fictional grant, 
extinguishes the right of the true owner to recover the land, so that 
the squatter’s possession becomes impregnable, giving him a title 
superior to all others.’28   

 
‘The truer view is, that the operation of the statute in giving a title 
is merely negative; it extinguishes the right and title of the 
dispossessed owner; and leaves the occupant with a title gained by 
the fact of possession and resting on the infirmity of the right of 
others to eject him.’29 

 
Een neveneffect van de ondergang van de eigendom is dat de bezitter het beste 
recht op bezit heeft. Dat recht geldt tegen iedereen: 
 

‘If the rightful owner does not come forward and assert his title by 
process of law within the limitation period prescribed by the 
provisions of the Statute of Limitations applicable to the case, his 

                                                                                                                                  
reasoning (…).Fairweather v St Marylebone Property Co Ltd (1963) AC 510, 535, 
per Radcliffe. Zie verder W. Holdsworth, An historical Introduction, p. 278-279. 

25  Sykes v Williams (1933) Ch 285.  
26  Section 17 van de Limitation Act 1980 is de opvolger van section 34 van de Statute 

of Limitation van 1833. Section 17 luidt voor zover relevant: At the expiration of 
the period prescribed by this Act for any to bring an action to recover land 
(including a redemption action) the title of that person to the land shall be 
extinguished.’ 

27  In het vervolg wordt de Engelse term squatter gebruikt voor wat naar Nederlands 
recht degene is die zich zonder recht in het bezit stelt van een onroerende zaak, een 
kraker of occupant.  

28  Buckinghamshire County Council v Moran 1990 Ch 623, 644 per Nourse. 
29  Taylor v Twinberrow 1930 2 KB 16, 22 per Scrutton LJ. Een minderheidsstandpunt 

wordt door Kay ingenomen. Kay verdedigt een relatieve ondergang van eigendom. 
Kay merkt in zijn uitspraak in de zaak Fairweather v St Marylebone Property Co 
Ltd (1963) AC 510, 538, het volgende op: ‘When a squatter dispossesses a lessee 
for the statutory period, it is the lessee’s right and title as against the squatter that is 
finally destroyed but not his right or title as against persons who are not or do not 
take through the adverse possessor.’ De omschrijving die Radcliffe geeft sluit aan 
bij het rechtsgevolg dat het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie naar Romeins en Duits recht heeft. Kay’s opvatting is in strijd met de 
heersende leer en in strijd met de bewoordingen van de Statute of Limitation. Vgl. 
bijvoorbeeld, S. Jourdan, Adverse possession, p. 337. 
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right is for ever extinguished and the possessory owner acquires 
an absolute title.’30 

 
Tijdens de verjaringstermijn staat de bezitter zwakker dan de eigenaar. De 
eigenaar heeft een beter, want ouder, recht op bezit. Als de eigenaar dit betere 
recht op bezit verliest, heeft de bezitter het beste recht op bezit. Als eigendom 
omschreven wordt in termen van recht op bezit, is het niet bezwaarlijk aan te 
nemen dat de bezitter de nieuwe eigenaar wordt. In het hierboven weergegeven 
citaat wordt in dergelijke gevallen van possessory ownership gesproken. Het zij 
nogmaals benadrukt dat het onjuist is hierin verkrijgende verjaring te zien. De 
bezitter had al een recht, hij was bezitter. Dat bezit geldt ten opzichte van de 
gehele wereld minus de eigenaar als titel. Wanneer de eigenaar wegvalt wordt 
het recht dat de bezitter al had versterkt.31 Het enige rechtsgevolg van 
bevrijdende verjaring van de action of ejectment is de vernietiging van het 
eigendomsrecht. Dit betekent dat de bezitter eventuele beperkte rechten die op 
het land rusten ook na het verstrijken van de verjaringstermijn moet respecteren. 
Bevrijdende verjaring van de action of ejectment tast beperkte rechten niet aan:  
 

‘At first sight, it might seem that, since the paper owner’s title is 
never transferred to the adverse possessor, there is no reason why 
derivative interests carved out of the paper owner’s interest (for 
example, easements, covenants and mortgages) should be 
enforceable against the adverse possessor. However, this pushes 
the metaphor of property interests as bundle of rights too far. 
While in one sense third party rights in land are rights taken out of 
the grantor’s bundle of rights, they are nevertheless rights in the 
land enforceable against the whole world (subject to rules about 
registration or bona fide purchasers). It therefore follows that, 
while an adverse possessor does not take over the paper owner’s 
interest, nevertheless rights in the land enforceable against the 
paper owner will also be enforceable against the adverse 
possessor, just as they would be against anyone else who acquires 
an interest in the land without paying for it.’32  

                                                        
30  Perry v Clissold (1907) AC 73, 79 per MacNaghten. 
31  ‘The true view is this, that whenever you find a person in possession of property 

that possession is prima facie evidence of ownership in fee, and that prima facie 
evidence becomes absolute when once you have extinguished the right of every 
other person to challenge it. That is the effect of s34 of the Real Property Limitation 
Act, and that explains how the person who has been in possession for more than the 
statutory period does get an absolute legal estate in fee, and there is nobody who 
can challenge the presumption which his possession of the property gives.’ Re 
Atkinson and Horsell’s Contract 1912 2 Ch 1,9 per Cozens-Hardy.  

32  A. Clarke, P. Kohler, Property Law, Cambridge 2005, p. 410. Zie bijvoorbeeld Re 
Nisbet and Pott’s Contract (1906) 1 Ch 386 en Caroll v Manek (2000) 79 P&CR 
171. Uit het citaat blijkt dat eventuele beperkte rechten blijven bestaan. Dit is een 
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De ‘possessory ownership’ die indirect het gevolg van bevrijdende verjaring is, 
gaat pas verloren wanneer een andere bezitter op zijn beurt ‘possessory 
ownership’ verkrijgt als gevolg van bevrijdende verjaring: 
 

‘Once a squatter has acquired title by adverse possession for the 
period prescribed by the Limitation Act 1980, that title will not be 
lost merely because the squatter then goes out of possession. He or 
she will remain the owner of the land unless and until some other 
person acquires title to the property by adverse possession.’33  

 
Ook wanneer de gewezen eigenaar door een toeval weer in het bezit van het land 
komt herleeft zijn recht niet.34 De gewezen bezitter kan het land van hem 
opeisen. Bevrijdende verjaring heeft hem een beter recht op bezit opgeleverd.  
 
67 Het begin van de verjaringstermijn: ‘Adverse possession’ 
 
De Statute of Limitation van 1833 bracht zoals wij zagen een grote verandering 
voor wat betreft het rechtsgevolg van bevrijdende verjaring: de eigenaar raakte 
voortaan niet alleen zijn rechtsvordering kwijt, maar ook zijn recht. De wet 
beoogde daarnaast een einde te maken aan de onduidelijkheid over het antwoord 
op de vraag wanneer de verjaringstermijn van de action of ejectment precies 
begon te lopen. Onder de Statute of Limitation 1623 werd aangenomen dat er 
sprake moest zijn van ‘adverse possession’, tegengesteld bezit. Wat daaronder 
precies werd begrepen, was niet geheel zeker. Aan die onzekerheid wilde de 
wetgever een einde maken door te stellen dat de verjaringstermijn voortaan 
begon te lopen ‘at the time of dispossession or discontinuance of possession.’35 

                                                                                                                                  
logisch gevolg van het feit dat het enige effect van bevrijdende verjaring van de 
action of ejectment het uitdoven van het recht van de eigenaar is. Andermans 
rechten worden niet uitgedoofd. Vgl. in gelijke zin Halsbury’s Laws of England (4e  
editie herdruk 1998) p. 258: ‘When the owner of land has been out of possession, 
and a stranger has been in possession, for a period sufficient to bar the owner's right 
to re-enter or to recover possession by action, the owner's title is extinguished, and 
the stranger acquires a title which is good against all the world, including the former 
owner. The Limitation Act 1980 operates negatively to bar the right and extinguish 
the title of the true owner, and does not effect a transfer of his estate to the stranger; 
the new title depends on the principle that possession gives title, coupled with the 
extinction of the rights of the former owner and is subject to any easements (etc.) 
which remain unextinguished.’ (cursivering toegevoegd). 

33  S. Jourdan, Adverse possession, p. 354.  
34  S. Jourdan, Adverse possession, p. 336 noot 14. 
35  Section 3 Statute of Limitation 1833. Vgl. Culley v Doe d Taylerson (1840) 11 Ad 

& E per Denman: ‘The effect of [de Limitation Act 1833] is to put an end to all 
questions and discussions, whether the possession of lands, etc, be adverse or not; 
and, if one party has been in actual possession for 20 years, whether adversely or 
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De wetgever is er niet in geslaagd de leer van de ‘adverse possession’ uit te 
bannen. Zij is in de zaak Leigh v Jack door Bramwell weer tot leven gewekt. De 
verjaringstermijn begint volgens Bramwell te lopen wanneer het gebruik dat van 
het land gemaakt wordt, strijdig is met de plannen die de eigenaar met het land 
heeft:    
 

‘In order to defeat a title by dispossessing the former owner, acts 
must be done that are inconsistent with his enjoyment of the soil 
for the purposes for which he intended to use it; that is not the case 
here, where the intention of the plaintiff and her predecessors in 
title was not either to build upon or to cultivate the land, but to 
devote it at some future time to public purposes.’36 

 
Het antwoord op de vraag of de eigenaar dispossessed was, werd gevonden door 
te bekijken of het feitelijk gebruik strijdig was met de toekomstplannen van de 
eigenaar. Alleen in een dergelijk geval gold het bezit van de eigenaar als 
beëindigd en begon verjaring van de action of ejectment te lopen. Was het 
gebruik dat van het land werd gemaakt niet strijdig met de toekomstplannen van 
de eigenaar, dan bleef hij bezitter. Leigh v Jack herintroduceert impliciet de 
oude leer van ‘adverse possession’ die de Statute van 1833 beoogde af te 
schaffen: het gebruik van land is pas strijdig met de plannen van de eigenaar 
wanneer diens recht wordt tegengesproken of hijzelf wordt verdreven.37 
Bramwell stelt in strijd met de bedoeling van de wetgever extra eisen aan het 
bezit, wil de loop van bevrijdende verjaring gerechtvaardigd zijn. Omdat het 
rechtsgevolg van bevrijdende verjaring het verlies van eigendom is, volstaat 
voor Bramwell bezit niet. Vereist is een bezit waarvan de eigenaar zich bewust 
is. Daarom zou volgens Bramwell een bezit vereist zijn dat strijdig is met de 
plannen van de eigenaar. Denning legt het verband met de oude leer van 
‘adverse possession’ expliciet:   
  

‘Possession by itself is not enough to give a title. It must be 
adverse possession. The true owner must have discontinued 
possession or have been dispossessed and another must have taken 
it adversely to him. There must be something in the nature of an 

                                                                                                                                  
not, the claimant, whose original right of entry accrues above 20 years before 
bringing the ejectment, is barred by this section.’ Zie ook Nepean v Doe d Knight 
(1837) 2 M & W. 

36  Leigh v Jack (1875) 5 Ex. D. 264,273 (C.A.) per Bramwell. 
37  ‘In 1879, the Court of Appeal decided in the case of Leigh v Jack which in effect 

reinstated, or came very near to reinstating, the doctrine of adverse possession 
which had been abolished by the 1833 Act.’ Beaulane Properties Ltd v Palmer 
(2005) EHWC 817, nr 87 per Strauss.  
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ouster of the true owner by the wrongful possessor. That is shown 
by a series of cases in this court which, on their very facts,  
show this proposition to be true’38 
 

68 Dennings implied licence leer39  
 
Denning gaat één stap verder dan de uitspraak in Leigh v Jack. Hij neemt aan dat 
gebruik van andermans land dat niet strijdig is met de plannen van de eigenaar, 
door die eigenaar stilzwijgend is toegestaan.  
 

‘When the true owner of land intends to use it for a particular 
purpose in the future, but meanwhile has no immediate use for it, 
and so leaves it unoccupied, he does not lose his title to it simply 
because some other person enters on it and uses it for some 
temporary purpose, like stacking materials; or for some seasonal 
purpose, like growing vegetables. Not even if this temporary or 
seasonal purpose continued year after year for 12 years, or more: 
see Leigh v Jack (...) The reason is not because the user does not 
amount to actual possession (...) The reason behind the decisions 
is because it does not lie in that other's mouth to assert that he used 
the land of his own wrong as a trespasser. Rather his user is to be 
ascribed to the licence or permission of the true owner. By using 
the land, knowing that it does not belong to him, he impliedly 
assumes that he will be permitted; and the owner, by not turning 
him off, impliedly gives permission.’40 

 
69 Kritiek  
 
Zowel de uitspraak in de zaak Leigh v Jack als Dennings implied licence leer 
worden bekritiseerd. De kritiek komt erop neer dat de gebruiker van het land 
enerzijds wel degelijk bezitter (in de woorden van Denning: actual possessor) is, 
maar dat bevrijdende verjaring niet loopt; de eigenaar geldt niet als 
dispossessed. Er zijn dan twee bezitters van dezelfde zaak. Stamp laat zich in 
zijn dissenting opinion in de zaak Wallis’s Clayton in deze zin uit: 
 

‘De facto possession is what the statute is about, and there were in 
my judgment facts upon which the judge could properly find, as 
he did, that the plaintiff company was in de facto possession for 

                                                        
38  Wallis’s Clayton Bay Holiday Camp Ltd v Shell Mex and BP Ltd (1975) QB 94, 103 

per Denning. 
39  Vgl. over Dennings leer en de weerlegging ervan bijvoorbeeld W.J. Zwalve, Tekst 

en Uitleg, p. 92 e.v.  
40  Wallis’s Clayton Bay Holiday Camp Ltd v Shell Mex and BP Ltd (1975) QB 94, 103 

per Denning. 
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the full period of twelve years. Possession can not be divided and 
if the plaintiffs or the farming company was in possession, the 
defendants were not.’41 
 

Ook in latere rechtspraak wordt kritiek geuit op de ‘implied licence leer’. Slade 
keert zich in de zaak Powell v McFarlane42 tegen het kunstmatige karakter van 
de verleende toestemming: 
 

‘I confess that, with great respect to the court which decided them, 
I find some difficulty over the majority Court of Appeal decision 
in the Wallis case and the subsequent Court of Appeal decision in 
the Gray case. I do not find it easy to see how the words 
"possession" or "dispossess" can properly be given anything but 
their ordinary meaning in the context of the 1939 Act and I doubt 
whether this has been done in any decisions before the Wallis 
case. I am not sure how one can justify the imputation of an 
implied or hypothetical licence for the purpose of applying or 
defeating the provisions of that Act in circumstances where the 
facts would not admit the imputation of a licence for any other 
purposes.’43 

 
Volgens Slade dient aan het woord possession in de Limitation Act een andere 
betekenis te worden toegekend: 
 

‘I would for my own part have regarded the word possession in 
the 1939 Act as bearing the traditional sense of that degree of 
occupation or physical control, coupled with the requisite intention 
commonly referred to as animus possidendi, that would entitle a 
person to maintain an action of trespass in relation tot the relevant 
land; likewise I would have regarded the word dispossession in the 
Act denoting simply the taking of possession in such sense from 
another without the other’s licence or consent; likewise I would 
have regarded a person who has dispossessed another in the sense 
just stated as being in adverse possession for the purpose of this 
Act.’44   

 
In 1980 stelt de wetgever Dennings implied licence leer buiten werking. 
Paragraaf 8(4) van Schedule 1 van de Limitation act 1980 luidt als volgt: 
 

                                                        
41  Wallis’s Clayton Bay Holiday Camp Ltd v Shell Mex and BP Ltd (1975) QB 94, 107 

per Stamp. Vgl. over de onmogelijkheid van twee bezitters van dezelfde zaak naar 
Romeins recht D. 41,2,3,5. 

42  (1977) 38 P & CR 452. 
43  Powell v McFarlane (1977) 38 P & CR 452, 484, per Slade. 
44  Powell v McFarlane (1977) 38 P & CR 452, 470, per Slade. 
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For the purpose of determining whether a person occupying any 
land is in adverse possession of the land it shall not be assumed by 
implication of law that this occupation is by permission of the 
person entitled to the land merely by virtue of the fact that his 
occupation is not inconsistent with the latter’s present or future 
enjoyment of the land. 

 
Het wettelijk ingrijpen richt zich enkel tegen Dennings implied licence leer. 
Onduidelijk was of de regel uit Leigh v Jack bleef gelden. Die vraag werd in de 
zaak Buckinghamshire County Council v Moran45 aan de Court of Appeal 
voorgelegd. Slade is er duidelijk over: zowel de (inmiddels afgeschafte) implied 
licence leer als de regel uit Leigh v Jack. Beide regels gelden niet meer.46  

 
Voortaan dient slechts bekeken te worden of een niet-eigenaar bezitter is van de 
grond. Voor wat betreft de definitie van het vereiste bezit sluit Slade aan bij het 
Romeinse recht. Voor ‘adverse possession’ zijn vereist corpus47 en animus 
possidendi:  
 

‘(…) the animus possidendi involves the intention, in one’s own 
name and on one’s own behalf, to exclude the world at large, 
including the owner with the paper title if he be not himself the 
possessor, so far as is reasonably practicable and so far as the 
process of the law will allow.’48 

 
70  ‘Adverse possession’ en animus possidendi  
 
Slade geeft een iets andere definitie aan het van oorsprong Romeinsrechtelijke 
begrip animus possidendi dan Lindley, die deze Romeinsrechtelijke terminus 
technicus importeerde. Lindley gebruikte de term animus possidendi voor het 
eerst in de zaak Littledale v Liverpool College.49 Hij definieerde animus 
possidendi als volgt:  
 

‘(…) an occupation with the intention of excluding the owner as 
well as other people.’50 

                                                        
45  (1990) 1 Ch. 623. 
46  Buckinghamshire County Council v Moran (1990) 1 Ch. 623, 639 (Slade). Eén van 

de andere rechters, Nourse, spreekt wanneer hij het heeft over de ‘implied licence 
leer’ van een ‘original heresy propounded by Denning’, (1990) 1 Ch. 623, 646. 

47  ‘factual possession signifies an appropriate degree of physical control. It must be a 
single and exclusive possession (…)’, Buckinghamshire County Council v Moran 
(1990) 1 Ch. 623, 641 per Slade.  

48  Buckinghamshire County Council v Moran (1990) 1 Ch. 623, 641 per Slade.  
49  1900 Ch. 19. 
50  Littledale v Liverpool College 1900 Ch. 19, 23 per Lindley. 
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Het is onzeker hoe Lindley tot deze uitleg kwam. Dockray uit het vermoeden dat 
Lindley zich op Savigny baseerde.51 Dockray komt tot dit vermoeden omdat een 
dergelijke uitleg in de common law ontbreekt, en wel te vinden is bij Savigny. 
Lindley was bekend met het werk van Savigny en zijn navolgers, de 
pandektisten. Hij studeerde een tijd in Bonn en vertaalde Thibauts 
Pandektenrecht in het Engels. Lindley getuigt in zijn memoires van zijn grote 
bewondering voor Savigny en zijn standaardwerk over bezit ‘Das Recht des 
Besitzes’. Hij schrijft in zijn memoires: 
 

‘The work upon possession is Savigny’s Das Recht des Besitzes. 
This essay is universally recognised as one of the most masterly 
that has ever appeared upon any branch of Jurisprudence, and is 
deserving of the most careful perusal by the English student.’52  

 
Dockray verwijst voor wat betreft de definitie die Lindley geeft naar de 
volgende passage uit de Engelse vertaling53 van Savigny’s standaardwerk: 
 

‘Animus possidendi must be explained by animus domini, or 
animus sibi habendi, and he only is to be looked on as a valid 
possessor, who deals with the subject of which he has the 
detention as owner…and, not as one recognising anybody better 
than himself.’54 

 
In een ander artikel waarschuwt Dockray ervoor te veel in Lindley’s definitie 
van de animus possidendi te lezen. Uit de volgens Lindley vereiste ‘intention to 
exclude the owner’ volgt niet dat de bezitter moet denken dat hij het recht heeft 
de eigenaar uit te sluiten. Ook degene die weet dat hij niet het recht heeft de 
eigenaar uit te sluiten kan volgens Dockray wel degelijk ‘adverse possessor’ 
zijn. Dockray brengt zijn kritiek in verband met het relatieve eigendomsbegrip 
dat het Engelse recht kent: 
 

                                                        
51  M. Dockray, ‘Savigny and the squatter’ in: The journal of Legal history 1985, 6,     

p. 109-111. Radley-Gardiner onderschrijft het vermoeden van Dockray. Hij spreekt 
in dit verband van een ‘legal transplant’. O. Radley-Gardiner, ‘Civilized squatting’ 
in: Oxford Journal of Legal Studies 25-4 (2005), p. 727-747, p. 727. 

52  De memoires van Lindley zijn ongepubliceerd. Hier is geciteerd uit M. Dockray, 
‘Savigny and the squatter’, in: The journal of Legal history, 1985, 6, p. 109-111,    
p. 110. 

53  Erskine Perry vertaalde Savigny’s werk in het Engels, Von Savigny's Treatise on 
possession, or, The jus possessionis of the civil law translated from the German, 
1848. 

54  M. Dockray, ‘Savigny and the squatter’, in: The journal of Legal history 1985, 6,    
p. 109-111 p. 110. 
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‘Possession does not, however, give an absolute title – the 
common law knows nothing of absolute title – but only gives a 
title which is relatively good, that is to say, a title which is good 
and can be enforced only against those who cannot show an older 
title which has not been extinguished by limitation.’55 

 
Omdat het Engelse recht geen absoluut werkend eigendomsrecht kent, is het 
volgens Dockray onjuist te eisen dat de animus possidendi de intentie de 
eigenaar uit te sluiten omvat: 
 

‘Since possession gives only a relative title, a possessor cannot 
logically be required to have an unqualified intention to exclude 
the true owner as well as the rest of the world; at most a possessor 
might be required to have an intention to exclude all those who 
have a relatively better title than his own. To require anything 
more than this would be to require a possessor to intend to do 
something he cannot lawfully do and to have a right which is 
greater than any which is recognized by common law.’56 

 
Dockrays waarschuwing komt erop neer dat bezit mogelijk is wanneer degene 
die de heerschappij voert, weet dat hij geen eigenaar is. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de ‘squatter’. De ‘squatter’ weet dat hij geen eigenaar is, maar is toch 
bezitter omdat hij de feitelijke heerschappij voor zichzelf uitoefent. Iedereen die 
hem in zijn bezit stoort wordt door de bezitter geweerd, behalve de eigenaar. De 
‘squatter’ weet dat hij het bezit aan de eigenaar af zal moeten staan, wanneer 
deze zich binnen de verjaringstermijn meldt.  
 
Dockray brengt zijn kritiek op een te ruime definitie van de animus possidendi 
in verband met de structuur van het Engelse goederenrecht, dat - anders dan het 
Romeinse recht - geen absoluut werkend eigendomsbegrip kent. De kritiek van 
Dockray is echter ook vanuit Romeinsrechtelijk oogpunt juist. Net als naar 
Engels recht is bezit naar Romeins recht geen absoluut werkend recht.57 De 

                                                        
55  M. Dockray, Adverse possession and intention, p. 257 
56  M. Dockray, Adverse possession and intention, p. 257-258. 
57  Hiermee is alleen gezegd dat bezit geen absoluut recht is. Over de vraag of bezit een 

feit of een (relatief) recht is, of allebei zijn in de negentiende eeuw boekenkasten 
volgeschreven zonder dat een communis opinio werd bereikt. Rudolf von Jhering 
noemt bezit daarom ‘der schlimmste von allen Begriffen, ein höchst unruhiger 
Geselle, der es an einer Stelle nie lange aushält’, ‘ein Aal der alle Versuche ihn zu 
fassen, spottet’ en ‘der Proteus unter unsern Begriffen.’ De mythische Proteus kon 
de toekomst voorspellen en was derhalve een gewild gesprekspartner. Om te 
ontkomen aan zijn vele vragenstellers onderging hij een gedaanteverwisseling 
telkens wanneer hij belaagd werd om zijn voorspellende gaven. Zo ongeveer 
vergaat het volgens Jhering degene die bezit wil definiëren. R. Von Jhering, Scherz 
und Ernst in der Jurisprudenz, III ‘Im juristischen Begriffshimmel. Ein 
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bezitter hoeft dus ook niet te denken dat hij absoluut gerechtigde is. Hij dient de 
feitelijke heerschappij over de zaak voor zichzelf te willen voeren. Hij weet dat 
hij geen recht heeft de feitelijke heerschappij voor zichzelf te voeren. De mala 
fide bezitter zal de zaak desgewenst aan de eigenaar af moeten staan. Savigny 
waarschuwt ervoor uit de vereiste animus rem sibi habendi te concluderen dat de 
bezitter moet denken dat hij een recht heeft: 
 

‘Es wird also hier der Ausdruck animus domini nur gebraucht, um 
den Inhalt des zum Besitz nöthigen Wollens durch Vergleichung 
mit dem, was der Eigenthümer darf, zu bestimmen, aber nicht als 
ob der Gedanke des Besitzers besonders auf dem Rechtsbegriff 
des Eigenthums gerichtet sein müsste, was ja z.B. bei dem Diebe 
widersinnig sein würde.’58  
 

Dernburg merkt in gelijke zin op: 
 

‘Nicht wesentlich ist der Glaube Eigenthümer zu sein -die opinio 
dominii. Auch der Dieb und Räuber hat daher Eigentumsbesitz, 
obgleich er sein Nichtrecht kennt und in strafbarer Weise in den 
Besitz kam.’59  

 
De rechtspraak is Dockray gevolgd in zijn omschrijving van de animus 
possidendi. De eerste aanzet wordt gegeven in de zaak Ocean Estates v 
Pindar.60 De ‘squatter’ had in deze zaak te kennen gegeven dat hij de grond had 
willen verlaten of huur had willen betalen, wanneer hij daarom door de eigenaar 
was gevraagd. Diplock merkt over deze ontboezeming op: 
 

                                                                                                                                  
Phantasiebild Leipzig 1884, p. 282-284. Zie over Jherings opmerkingen, J.H.A. 
Lokin, ‘Bezitsoverdracht en bezitsverschaffing’, in: CJHB (Brunner bundel), 
Deventer 1994, p. 245-257, p. 251 noot 22 en F. Brandsma, ‘Possessio in San 
Francisco. Over bezit en bezitsbescherming in het Romeinse recht’ in: De Digesten 
en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht, Nijmegen 
2009, p. 69-87, p. 69.  

58  F.C. Savigny, Das Recht des Besitzes, p. 110 noot 3.  
59  H. Dernburg, Pandekten, p. 409, zie ook p. 400 waar Dernburg verwijst naar         

D. 5,3,11,12 en 13pr. Daar wordt over de occupant van andermans erfenis 
opgemerkt: maar als bezitter bezit de persoon die zich andermans zaak heeft 
toegeëigend, die gevraagd naar het waarom van zijn bezit, zal moeten antwoorden 
‘omdat ik bezit’, en zelfs door middel van een leugen niet zal beweren dat hij 
erfgenaam is, en ook geen enkele bezitstitel kan aanvoeren. Daarom zijn een dief en 
een rover met de nalatenschapsactie aansprakelijk. D. 5.3.11.1. Pro possessore vero 
possidet praedo, D. 5.3.12 Qui interrogatus cur possideat, responsurus sit "quia 
possideo" nec contendet se heredem vel per mendacium, D. 5.3.13pr. Nec ullam 
causam possessionis posit dicere: et ideo fur et raptus petitione hereditatis tenentur. 

60  [1969] 2 AC 19. 
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‘Do not consider that an admission of this kind, which any candid 
squatter hoping in due course to acquire a possessory title would 
be almost bound to make, indicates an absence of the animus 
possidendi necessary to constitute adverse possession.’61 

    
Uiteindelijk formuleert Slade62 in zijn uitspraak in de zaak Buckingham County 
Council v Moran de vereiste animus possidendi als volgt:   
  

‘(…) the animus possidendi involves the intention, in one’s own 
name and on one’s own behalf, to exclude the world at large, 
including the owner with the paper title if he be not himself the 
possessor, so far as is reasonably practicable and so far as the 
process of the law will allow.’63 

 
71 Pye v Graham64 en ‘adverse possession’ 
 
De House of Lords bevestigt de definitie van de animus possidendi die Slade in 
de hierboven besproken uitspraken in de Court of Appeal had gegeven. De 
feiten die aanleiding gaven tot de uitspraak waren als volgt: 
 
Projectontwikkelaar Pye was eigenaar van een stuk landbouwgrond van 
ongeveer 57 acres65 groot. Dit stuk grond werd sinds 1983 begraasd door het vee 

                                                        
61  Ocean Estates v Pindar [1969] 2 AC 19, 26 per Diplock. 
62  ‘The classic formulation of animus which adopted the Dockray critique was 

Buckinghamshire CC v Moran.’ Radley-Gardiner, Civilized squatting, p. 741. 
63  Buckinghamshire County Council v Moran (1990) 1 Ch. 623, 641 per Slade.  
64  Er zijn in deze zaak drie uitspraken gedaan door Engelse rechters: Pye v Graham 

(2000) Ch. 677 (High Court, Neuberger), [2001] Ch. 804 (Court of appeal) en 
[2002] UKHL 30, 128. De zaak Pye v Graham heeft in de Engelse literatuur veel 
aandacht gekregen. Dat komt wellicht door de grootte en de waarde van het 
omstreden land. Het ging om zo’n 25 hectare land waarvan de waarde in 2002 op 10 
miljoen Britse pond werd geschat, zie bijvoorbeeld het artikel ‘Britain’s biggest 
land grab’ in: The Guardian van 9 juli 2002 van Clare Dyer. Een selectie: R.G. Lee, 
‘Less than nine points adverse possession and the right to peaceful enjoyment of 
property’ in: Journal of Business Law 2006, p. 853-858; O. Rhys ‘Adverse 
possession human rights and judicial heresy’, in: Conveyancer and Property 
Lawyer 2002, p. 470-479; M. Dray, ‘Who’s land is it anyway? Title by adverse 
possession’ in: Landlord and Tenant Review 2003, p. 40-42; M. Thompson, 
‘Adverse possession: the abolition of heresies’, in: Conveyancer and Property 
Lawyer 2002, p. 480-492; S. Panesar, ‘Adverse possession of land’, in: Liverpool 
Law review 2002, p. 237-241. De zaak heeft niet alleen in de Engelse literatuur, 
maar ook in de Nederlandse literatuur veel aandacht gekregen. W.J. Zwalve schreef 
al over de uitspraak in eerste aanleg, Tekst & Uitleg, p. 97. Dezelfde heeft de drie 
Engelse uitspraken besproken in ‘What a condition would men be in!’ (three cases 
on prescription and adverse possession)’ in: Stellenbosch Law Review Regtstydskrif 
16 (2005), p. 336-350.  

65  Het gaat in totaal om ongeveer 25 hectare grond. 
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van Graham, eigenaar van een nabijgelegen boerderij. Pye en Graham hadden 
hiertoe een overeenkomst voor de duur van 1 jaar gesloten. Na afloop van het 
jaar probeert Graham van Pye een verlenging te verkrijgen, Pye gaat hier echter 
niet op in, omdat hij andere plannen met de grond heeft. Graham blijft echter 
steeds gebruik maken van het land. In 1997 laat hij een verklaring in de Land 
Registry inschrijven waarin hij stelt inmiddels gerechtigde tot de grond te zijn 
geworden. In 1999 dagvaardt Pye de nabestaanden van Graham, die door een 
jachtongeval in 1998 om het leven is gekomen, om de grond aan hem af te 
geven.   
 
Naar Romeins recht zou een dergelijke casus weinig problemen opleveren. 
Omdat Graham houder was van het land is voor bezitsverkrijging tegenspraak 
van het recht van Pye vereist. Zonder tegenspraak van het recht van Pye blijft 
Graham houder.66 Een houder die na afloop van het contract de feitelijke 
heerschappij over de zaak blijft voeren, kan echter naar Engels recht ‘adverse 
possessor’ worden. Neuberger merkt hierover in eerste aanleg het volgende op: 
 

‘Once the license expires, if the squatter remains in occupation, 
his possession thereupon may well become, and is certainly 
capable of being ‘adverse’.’67  

 
Of het bezit van Graham na afloop van de overeenkomst ‘adverse’ geworden is, 
moet bepaald worden aan de hand van de feiten. In zijn ‘leading opinion’ komt 
Browne- Wilkinson tot een bevestigende beantwoording: 
 

‘The grazing agreement expired on 31 December 1983. In a letter 
from Pye's agents dated 30 December 1983 the Grahams were 
expressly required to vacate the disputed land. But the Grahams 
did not vacate the disputed land either then or at any later date. 
They spread dung on the land, harrowed it and rolled it. They 
overwintered dry cattle and yearlings in a shed on the land. From 1 
January 1984 onwards the Grahams repeatedly did things on the 
disputed land which they would have had no right to do under the 
old grazing agreement even if it had still been in force. The 
objective facts demonstrate that the Grahams made such use of the 
disputed land as they wished irrespective of whether it fell within 
the terms of any hypothetical grazing agreement.’68  

                                                        
66  W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 112.  
67  Pye v Graham (2000) Ch. 676, 695. 
68  Pye v Graham [2002] UKHL 30, 128, 146 per Browne-Wilkinson. Zou een 

Nederlandse rechter tot een ander oordeel zijn gekomen? De houder die bezitter wil 
worden dient het recht van de eigenaar tegen te spreken (art. 3:111). Graham heeft 
geen gehoor gegeven aan het verzoek van Pye om het grasland vrij te maken. Is in 
deze weigering een tegenspraak van recht te zien in de zin van artikel 3:111?  
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Browne-Wilkinson sluit voor wat betreft de definitie van ‘adverse possession’ 
aan bij Slade’s oordeel in Buckinghamshire County Council v Moran69. Browne-
Wilkinson maakt een einde aan de ‘dwaalleer’70 die stelt dat voor ‘adverse 
possession’ een animus possidendi vereist is, die eruit bestaat dat de ‘adverse 
possessor’ denkt dat hij ertoe gerechtigd is de eigenaar uit te sluiten. Browne-
Wilkinson bevestigt de definitie van ‘adverse possession’ die Slade gaf:  
 

‘A similar manifestation of the same heresy is the statement by Sir 
Nathaniel Lindley MR in Littledale v Liverpool College [1900] 1 
Ch 19, 23 that the paper owners "could not be dispossessed unless 
the plaintiffs obtained possession themselves; and possession by 
the plaintiffs involves an animus possidendi—i.e. occupation with 
the intention of excluding the owner as well as other people". This 
requirement of an intention to exclude the owner as well as 
everybody else has been repeated in subsequent cases. In Powell's 
case 38 P & CR 452, 471-472 Slade J found difficulty in 
understanding what was meant by this dictum since a squatter will 
normally know that until the full time has run, the paper owner can 
recover the land from him. Slade J reformulated the requirement 
(to my mind correctly) as requiring an "intention, in one's own 
name and on one's own behalf, to exclude the world at large, 
including the owner with the paper title if he be not himself the 
possessor, so far as is reasonably practicable and so far as the 
processes of the law will allow.’71 

 
De Grahams hadden de vereiste animus possidendi. Het bezit van de Grahams 
was adverse geworden, Pye verloor zijn eigendom als gevolg van bevrijdende 
verjaring.72  
 

                                                        
69  Daarnaast verwijst Browne-Wilkinson verschillende malen naar het artikel van 

Dockray waarin de onjuistheid wordt bepleit van de uitleg die op het spoor van 
Lindley aan de vereiste animus possidendi werd gegeven. 

70  M. Thompson ‘Adverse possession: the abolition of heresies’ in: The Conveyancer 
and Property Lawyer 2002, p. 480-492. 

71  [2002] UKHL 30, [2002] 3 WLR 221, 43 per Browne-Wilkinson. Vgl. hierover     
S. Jourdan, Adverse possession, p. 172. 

72  Naar aanleiding van een recentere zaak waarin een detentor adverse possessor 
wordt en de owner na twaalf jaar zijn ownership verliest, Ofolue v Bossert 2008 
EWCA Civ 7, schrijft C. Braddish ‘Sleep on your rights and you lose’ in: Estate 
Gazette 2008, 132-133. O. Rhys is juist om dergelijke gevallen te voorkomen 
kritisch op het gehanteerde bezitsbegrip, ‘Adverse possession, human rights and 
judicial heresy’, in: Conveyancer and Property Lawyer 2002, p. 470-479, p. 479. 
Soortgelijke kritiek is te vinden in de case comment Pye v Graham ‘Legalised theft’ 
in: Property Law Bulletin 2002, p. 17-23. Instemmend bijvoorbeeld: P.H. Kenny, 
‘The squatter’s intention’ in: The conveyancer and property lawyer 2002, p. 1-2. 

http://international.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&spa=intutrec-000&rs=WLIN10.01&serialnum=1899503611&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=2002374734&mt=316&db=999&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&pbc=AD1B26C2�
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&spa=intutrec-000&rs=WLIN10.01&serialnum=1899503611&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=2002374734&mt=316&db=999&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&pbc=AD1B26C2�
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&spa=intutrec-000&rs=WLIN10.01&serialnum=1979024404&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=2002374734&mt=316&db=999&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&pbc=AD1B26C2�
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&spa=intutrec-000&rs=WLIN10.01&serialnum=1979024404&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=2002374734&mt=316&db=999&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&pbc=AD1B26C2�
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De ‘adverse possessor’ zal in veel gevallen weten dat hij de eigenaar niet uit kan 
sluiten. Een ‘squatter’ is een voorbeeld. Een ‘squatter’ kan wel degelijk ‘adverse 
possessor’ zijn. Voor ‘adverse possession’ is niet vereist dat de ‘adverse 
possessor’ het recht heeft de eigenaar uit te sluiten. Vereist is dat de ‘adverse 
possessor’ de eigenaar wil uitsluiten zover als het recht hem dat toestaat. De 
‘adverse possessor’ van een stuk land zal de eigenaar feitelijk uitsluiten, 
bijvoorbeeld door een stuk grond te omheinen. Door die omheining te plaatsen 
krijgt de ‘adverse possessor’ natuurlijk niet het recht de eigenaar uit te sluiten. 
‘The process of the law’ staat het de ‘squatter’ in ‘adverse possession’ pas na 
afloop van bevrijdende verjaring toe de eigenaar uit te sluiten. De ‘squatter’ 
weet dat. Tot die tijd is hij ‘adverse possessor’. Wanneer de eigenaar de ‘adverse 
possessor’ voordat de verjaringstermijn is verstreken maant de grond vrij te 
maken, zal de ‘adverse possessor’ aan dit verzoek moeten voldoen. Anders 
gezegd, is ‘adverse possession’ mogelijk voor bezitters die weten dat zij geen 
ander recht op de grond hebben dan hun bezit. Was voor ‘adverse possession’ 
vereist dat de ‘adverse possessor’ het recht had de eigenaar uit te sluiten dan zou 
alleen degene die ten onrechte dacht dat hij eigenaar geworden was ‘adverse 
possessor’ zijn. ‘Adverse possession’ zou dan alleen voor bona fide bezitters 
mogelijk zijn.73  
 
Lord Hope of Craighead ondersteunt de zienswijze van Slade en Browne-
Wilkinson. Hij zoekt expliciet aansluiting bij het Romeinse recht.74 Hij verwijst 
onder andere naar Savigny’s Das Recht des Besitzes en het Schotse 
verjaringsrecht dat een animus rem sibi habendi eist.75 Lord Hope of Craighead 
geeft de Grahams gelijk, maar geeft aan dat het Engelse recht tekortschiet in de 
bescherming van onoplettende eigenaren van geregistreerd land. Dat is naar zijn 
mening beter geregeld in de Land Registration Act van 2002 die voor 
projectontwikkelaar Pye te laat kwam:76 
 

‘The unfairness in the old regime which this case has 
demonstrated lies not in the absence of compensation, although 
that is an important factor, but in the lack of safeguards against 
oversight or inadvertence on the part of the registered 
proprietor.’77 

 

                                                        
73  Zie S. Jourdan, Adverse Posession, p. 173.  
74 ‘The general rule, which English law has derived from the Roman law.’ Pye v 

Graham [2002] UKHL 30, 128, 149 per Hope.  
75  Pye v Graham [2002] UKHL 30, 128, 149 per Hope. 
76  De Land registration Act 2002 trad op 13 oktober 2003 in werking, zie Megarry-

Wade, The law of real property, p. 148. Over deze wet, hieronder nr 73. 
77  Pye v Graham [2002] UKHL 30, 128, 150 per Hope. 
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72 Berekening van de verjaringstermijn 
 
Nu de Grahams gedurende een periode van langer dan twaalf jaar in ‘adverse 
possession’ van Pye’s grond waren geweest, verloor Pye zijn eigendom. Uit 
Schedule 1 paragraaf 8 (2) van de Limitation Act van 1980 wordt afgeleid dat 
gedurende de gehele verjaringstermijn ‘adverse possession’ vereist is:    
 

Where a right of action to recover land has accrued and after its 
accrual, before the right is barred, the land ceases to be in adverse 
possession, the right of action shall no longer be treated as having 
accrued and no fresh right of action shall be treated as accruing 
unless and until the land is again taken into adverse possession. 

 
De verjaringstermijn loopt zolang er iemand in ‘adverse possession’ van de zaak 
is. Het bovenstaande betekent dat wanneer de ‘squatter’ afstand doet van zijn 
bezit, de verjaringstermijn eindigt. De verjaringstermijn loopt niet verder 
wanneer de ‘squatter’ afstand doet van het bezit omdat er geen inbreuk wordt 
gemaakt op het recht van de eigenaar. De eigenaar zit niet stil.  Omdat er 
niemand in ‘adverse possession’ van zijn grond is, kan hij tegen niemand 
optreden. Raakt op een later tijdstip opnieuw iemand in ‘adverse possession’, 
dan begint een nieuwe termijn te lopen.78 Verschaft de ‘adverse possesor’ het 
bezit van de zaak aan een volgende ‘adverse possessor’, dan loopt de 
verjaringstermijn verder. Maar wat als de ene ‘squatter’ door een andere 
‘squatter’ wordt verdreven? Begint met iedere ‘squatter’ een nieuwe 
verjaringstermijn? Kay keert zich tegen dit standpunt: 
  

‘The effect of that would be that if a series of occupiers, not 
claiming under one another, kept out the real owner for 100 years, 
time would only run against him from the moment when the last 
of such occupiers entered into possession. I am of opinion that this 
is not the law. A continuous adverse possession for the statutory 
period, though by a succession of persons not claiming under one 
another can, in my opinion, bar the true owner.’79  

 
De verjaringstermijn loopt verder zolang er iemand in ‘adverse possession’ van 
de zaak is. Wanneer meerdere personen, zonder medewerking, elkaar in tijd 
opvolgen in ‘adverse possession’ loopt de termijn daarom door: 
  

‘A different case arises where the possession of each intruder is 
adverse to previous intruders. The result then is that the true 

                                                        
78  S. Jourdan, Adverse possession, p. 102 en p. 78-79. Agency Co Ltd (Trustees and 

Executors) v Short, (1888) 13 App Cas 793. 
79  Willis v Howe  1893 (CH) 545 at 553 per Kay. 
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owner’s title will be extinguished since quoad him there has been 
adverse possession.’80 
 

Uit het citaat blijkt waarom de verjaring verder loopt. Bevrijdende verjaring is 
een sanctie voor stilzitten. Zolang de eigenaar nalaat op te treden tegen een 
‘adverse possessor’, is het gerechtvaardigd dat de verjaringstermijn loopt. Het 
Engelse recht berekent de verjaringstermijn anders dan het Romeinse, het Duitse 
en het Oud-Nederlandse recht.81 In die stelsels wordt aangenomen dat de 
verjaringstermijn alleen voortloopt wanneer de ene bezitter de andere onder 
bijzondere titel opvolgt. Wanneer de een de ander enkel in tijd opvolgt als 
bezitter begint daarom een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Wij hebben 
hierboven gezien dat toepassing van de accessio possessionis regel veroorzaakt 
wordt door een dogmatische verwarring tussen verkrijgende en bevrijdende 
verjaring.82 De voor de verkrijgende verjaring vereiste termijn kan alleen verder 
lopen wanneer de ene bezitter de ander onder algemene of bijzondere titel 
opvolgt. De occupant kan een lopende verkrijgende verjaringstermijn niet 
voortzetten omdat hij geen opvolger onder bijzondere titel van de vorige bezitter 
is. Bij de bevrijdende verjaring is hiervan geen sprake. Bevrijdende verjaring is 
een sanctie voor stilzitten. Bevrijdende verjaring van de revindicatie loopt 
daarom zolang er iemand anders dan de eigenaar in het bezit van de zaak is. Of 
diegene het bezit met hulp van een voorganger heeft verkregen of zonder hulp 
van een voorganger doet bij het berekenen van de verjaringstermijn niet ter 
zake. Omdat aan de bevrijdende verjaring in het Engelse recht een vergelijkbaar 
rechtsgevolg is verbonden dat in het continentale recht verbonden is aan 
verkrijgende verjaring, is het begrijpelijk dat verdedigd wordt dat de 
verjaringstermijn niet verder loopt in het geval van elkaar enkel in tijd als 
adverse possessors opvolgende squatters.83 De heersende leer neemt echter aan 
dat de verjaringstermijn loopt zolang er iemand in adverse possession van de 
grond is.     

                                                        
80  M. Franks, Limitation of actions, London 1959, p. 133. Een minderheidsstandpunt 

wordt in de Engelse rechtspraak ingenomen door Lord Radcliffe in zijn uitspraak in 
de zaak Fairweather v St Marylebone Property Co Ltd. 1963 AC 510. Radcliffe 
stelt zich op het standpunt dat ownership teniet gaat ten opzichte van een adverse 
possessor en diens rechtsopvolgers. ‘When a squatter dispossesses a lessee for the 
statutory period, it is the lessee’s right and title as against the squatter that is finally 
destroyed but not his right or title as against persons who are not or do not take 
through the adverse possessor.’ Fairweather v St Marylebone Property Co Ltd. 
1963 AC 510, 538 per Radcliffe. Het recht van de owner herleeft dan wanneer een 
derde zich in adverse possession van het land stelt. In het verlengde hiervan neemt 
Radcliffe aan dat wanneer de adverse possessor door een adverse possessor wordt 
verdreven een nieuwe limitation periode begint.  

81  Over het Burgerlijk Wetboek 1838, hieronder nr 121. 
82  Zie hiervoor nr 5, nr 10, nr 22, nr 56. 
83  Zie hieronder over de Land Registration Act, nr 73. 
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73 Land Registration Act 200284  
 
De Land Registration Act van 2002 heeft de leer van ‘adverse possession’ van 
veel van haar belang beroofd. De Limitation Act geldt niet langer voor 
registered land.85 Voortaan geldt een strenger regime. Degene die tien jaar lang 
‘adverse possessor’ van geregistreerd land is geweest86 kan een verzoek 
indienen om als ‘paper owner’ te worden ingeschreven. Het register stelt degene 
die als eigenaar staat ingeschreven van dit verzoek op de hoogte. Alleen 
wanneer de ingeschreven eigenaar vervolgens twee jaar nalaat de ‘adverse 
possessor’ weg te sturen, wordt de ‘adverse possessor’ als nieuwe eigenaar 
ingeschreven. Uit de toelichting bij de wet blijkt dat de wetgever zo tegemoet 
komt aan de groeiende onrust over de eenvoud waarmee ‘squatters’ 
grondeigendom kunnen verkrijgen:  
        

‘It strikes a fairer balance between landowner and squatter than 
does the present law. The Working Party considered that there was 
a growing disquiet about the present law, and that it was perceived 
to be too easy for squatters to acquire title.’87 

 
Bovendien sluit het nieuwe stelsel aan bij een registerstelsel, waarin de 
registratie en niet het langdurig bezit bewijs van eigendom is: 
 

                                                        
84  Over de Land Registration Act 2002 bijvoorbeeld S. Jourdan, Adverse Possession, 

Hoofdstuk 22 en M. Dixon, ‘The reform of property law and the land registration 
act 2002, a risk assessment’, in: The Conveyancer and Property Lawyer 2003,        
p. 136-156; Megarry-Wade, The law of real property, p. 148 e.v.  

85  De Limitation Act behoudt zijn werking voor geregistreerd land wanneer het om 
een grensgeschil gaat, wanneer de eigenaar zijn recht heeft verwerkt, of wanneer de 
squatter anders dan krachtens limitation recht heeft op het land. Zie Land 
Registration Act 2002, Sch 6 paragraaf 5. Vgl. S. Jourdan, Adverse possession,      
p. 395 e.v. 

86  In Schedule 1 paragraaf 11 zijn regels gegeven over elkaar opvolgende adverse 
possessors.. De paragraaf beperkt het voortlopen van de verjaringstermijn tot 
successors in title. Paragraaf 11 sluit het voortlopen van de verjaringstermijn uit 
wanneer meerdere squatters elkaar opvolgen. Dit is zoals wij hiervoor zagen onjuist. 
Limitation is een sanctie voor stilzitten. Daarom zou zo lang als iemand in adverse 
possession is limitation voort moeten lopen. Vgl. S. Jourdan, Adverse possession, p. 
385. 

87  LAND REGISTRATION FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY, A 
Conveyancing Revolution LAND REGISTRATION BILL AND COMMENTARY, 
Law Commission 271, Londen 2001. Als pdf bestand online te vinden, 
http://www.lawcom.gov.uk-docs-lc271.pdf, p. 5. 
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‘It also reflects the fact that the basis of title to registered land is 
the fact of registration, not (as is the case with unregistered land) 
possession.’88 

 
74  Pye en Human Rights89  
 
De Land Registration Act kwam zoals gezegd voor Pye te laat. Pye heeft zich 
om eigendomsverlies te voorkomen steeds op het standpunt gesteld dat het 
verlies van eigendom als gevolg van bevrijdende verjaring in strijd is met het 
fundamentele karakter van eigendom dat gegarandeerd wordt in het eerste 
protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In 
eerste aanleg merkt Neuberger hierover het volgende op: 
 

‘I believe that the result is disproportionate, because, particularly 
in a climate of increasing awareness of human rights, including the 
right to enjoy one’s own property, it does seem Draconian to the 
owner, and a windfall for the squatter, that, just because the owner 
has taken no steps to evict a squatter for 12 years, the owner 
should lose 25 hectares of land to the squatter with no 
compensation whatsoever. Although these considerations point to 
a different result, it seems to me that a proper application of the 
1980 Act, as explained and developed in the cases to which I have 
referred, to the facts of this case leads to the result that the 
defendants have established title to the disputed land by adverse 
possession.’90 

 
De opmerkingen van Neuberger zijn enigszins gratuit. Pas na de uitspraak van 
de High Court, op 2 oktober 2000, kreeg de Human Rights Act in Engeland 
gelding. Section 3 (1) van deze wet verplicht de Engelse rechter het Engelse 
recht zoveel als mogelijk in overeenstemming met het EVRM uit te leggen. 
Pye’s advocaten stellen zich in het hoger beroep voor de Court of Appeal op het 
standpunt dat het verlies van eigendom in strijd is met het eerste artikel van het 
eerste protocol bij het EVRM dat eigendomsverlies alleen in het algemeen 

                                                        
88  Zie vorige noot, p. 5. Deze discussie is in Duitsland gevoerd ten tijde van het tot 

stand komen van het BGB, zie daarover hierboven nr 42. 
89  Ook de ‘mensenrechten-problematiek’, die uiteindelijk in twee uitspraken van het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft geresulteerd, heeft in de Engelse 
literatuur veel aandacht gekregen. Een selectie: Simmonds, ‘Squatter case finds its 
way to European Court of Human Rights’ in: The landlord and tenant review 2006, 
p. 37-39; E. Kerridge ‘Adverse possession human rights and land registration: And 
they all lived happily ever after?’  in: The conveyancer and property lawyer 2007, 
552-558; O. Jones, ‘Down with the squatters. The European Court of Human Rights 
and JA Pye Ltd vs United Kingdom’, in: The conveyancer and property lawyer 
2006, p. 404-411. 

90  Pye v Graham [2000] Ch 676, nr 101 per Neuberger. 
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belang toestaat. Mummery wijst deze claim af omdat naar zijn – onjuiste - 
mening het rechtsgevolg van bevrijdende verjaring geen eigendomsverlies 
inhoudt.91 Pye spant daarop een zaak aan tegen het Verenigd Koninkrijk. Zijn 
eigendomsverlies zou in strijd zijn met het eerste artikel van het eerste protocol 
bij het EHRM.  
 
Voordat het Europese Hof uitspraak doet in de door Pye tegen het Verenigd 
Koninkrijk aangespannen zaak oordeelt Strauss Q.C. in de zaak Beaulane 
Properties Ltd v Palmer92 dat het verlies van ownership dat het gevolg is van 
limitation in strijd is met het eerste artikel van het eerste protocol van het 
EHRM. Hij geeft met tegenzin een uitgebreid overzicht van de Engelse 
limitation-wetgeving.93 Limitation leidt naar zijn mening sinds de Limitation 
Act van 1833 tot eigendomsverlies zoals bedoeld in het eerste artikel van het 
eerste protocol bij het EHRM.94 Strauss wijst erop dat het verlies van eigendom 
als gevolg van adverse possession een gevolg is van stilzitten van de eigenaar.95 
Hij acht het verlies van eigendom voor eigenaren van geregistreerd land buiten 
proportie en daarom in strijd met het eerste protocol bij het EHRM.96 Hij 
verwijst voor dit oordeel uitgebreid naar de nieuwe Land Registration Act. Het 

                                                        
91  ‘Section 3 does not affect this case. The only Convention right relied on (The 

Protection of Property in Article 1 of the First Protocol) does not impinge on the 
relevant provisions of the 1980 Act. Those provisions do not deprive a person of his 
possessions or interfere with his peaceful enjoyment of them. They deprive a person 
of his right of access to the courts for the purpose of recovering property, if he has 
delayed the institution of his legal proceedings for 12 years or more after he has 
been dispossessed of his land by another person, who has been in adverse 
possession of it for at least that period. The extinction of the title of the claimant in 
those circumstances is not a deprivation of possessions or a confiscatory measure 
for which the payment of compensation would be appropriate: it is simply a logical 
and pragmatic consequence of the barring of his right to bring an action after the 
expiration of the limitation period.’ Pye v Graham Ch. 804, 821 per Mummery. 

92  [2005] 3 W.L.R. 554. 
93  ‘It is necessary to start with a regrettably lengthy discussion of the history of the 

law of limitation in relation to land.’ Beaulane Properties Ltd v Palmer [2005] 3 
W.L.R. 554, 574 per Strauss. 

94  Beaulane Properties Ltd v Palmer [2005] 3 W.L.R. 554, 575-576, per Strauss. 
95  Strauss verwijst in zijn uitvoerige uitspraak Beaulane Properties Ltd v Palmer 

[2005] 3 W.L.R. 554, 610, naar de volgende uitspraak van Neuberger in Purbrick v 
Hackney L.B.C. [2004] 1 P. & C. R. 445, 560: ‘it is to some extent implicit in the 
present law of adverse possession, that an owner of property who makes no use of 
it, whatever, should be expected to keep an eye on the property to ensure that 
adverse possession rights are not being clocked up. A period of 12 years is a long 
period during which to neglect a property completely.’ 

96  ‘In my opinion, the expropriation of registered land without compensation in 
circumstances such as exist in this case does not advance any of the legitimate aims 
of the statutory provisions and is disproportionate.’ Beaulane Properties Ltd v 
Palmer [2005] 3 W.L.R. 554, 609 per Strauss. 
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is bij geregistreerd land de adverse possessor die een inschrijving moet doen om 
in aanmerking te komen voor de voordelen die bevrijdende verjaring hem biedt, 
en niet aan de eigenaar om bevrijdende verjaring te voorkomen: 
 

‘What the 2002 Act does is to place the burden where it lies, on 
the party seeking to override a registered title. This reflects the 
Law Commission's view that there is no need for an owner who 
has established his claim by registering it to make a further claim. 
It is for the trespasser to establish his claim, if he has good 
grounds to do so.’97 

   
Het EHRM bevestigt de uitspraak van Strauss enkele maanden later in zijn 
uitspraak in de zaak Pye v. United Kingdom.98 Het Verenigd Koninkrijk stelt 
zich tevergeefs op het standpunt dat het geen verplichting heeft om nalatige en 
onvoorzichtige eigenaren te beschermen.99 Het EHRM vindt dat het Verenigd 
Koninkrijk deze verplichting voor eigenaren van geregistreerd land wel heeft en 
wijst ter ondersteuning van dit oordeel op de overwegingen van Lord Bingham 
of Cornhill100 en de nieuwe Land Registration Act 2002.101 Het EHRM oordeelt 
met een krappe meerderheid van vier tegen drie dat het Verenigd Koninkrijk Pye 
schadeloos moet stellen. De zaak wordt doorverwezen naar de Grote Kamer die 
op 30 augustus 2007 oordeelt dat het Engelse verjaringsrecht niet in strijd is met 
het eerste artikel van het eerste protocol. Het EHRM benadrukt de ‘margin of 
appreciation’ die landen hebben bij de inrichting van het goederenrecht. De 
belangenafweging die de Engelse wetgever heeft gemaakt blijft binnen die 
marge. Ten eerste dient het verjaringsrecht de rechtszekerheid,102 ten tweede had 
Pye het verlies van eigendom door het enkele instellen van een claim kunnen 
voorkomen. De inbreuk op Pye’s eigendomsrecht is niet buiten proportie:  
 

                                                        
97   Beaulane Properties Ltd v Palmer [2005] 3 W.L.R. 554, 609 per Strauss. Kritisch 

over dit oordeel M. Dixon, ‘Adverse possession and human rights’ in: The 
conveyancer and property lawyer 2005, p. 345-351, p. 349. 

98  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 15 
november 2005.  De uitspraken van het EHRM zijn online te raadplegen, 
www.echr.coe.int. Zie bijvoorbeeld S. Panesar en J. Wood, ‘Adverse possession 
and Article 1 of the European Convention’ in: Liverpool Law review 2009, p. 77-88.  

99  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 15 
november 2005 nr 74: ‘The Government argue that the State has no duty to protect 
a person against his own negligence or inadvertence.’ 

100  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 15 
november 2005, nr 73. 

101  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 15 
november 2005,  nr 74. 

102  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 30 
augustus 2007, nr 79. 
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‘It is in any event the case that very little action on the part of the 
applicant companies (i.e. Pye) would have stopped time running. 
The evidence was that if the applicant companies had asked for 
rent, or some other form of payment, in respect of the Grahams’ 
occupation of the land, it would have been forthcoming, and the 
possession would no longer have been “adverse”. Even in the 
unlikely event that the Grahams had refused to leave and refused 
to agree to conditions for their occupation, the applicant 
companies need only have commenced an action for recovery, and 
time would have stopped running against them.’103  

 
75 Bevrijdende verjaring en roerende zaken 
 
De eigenaar van een roerende zaak wordt net als de eigenaar van een onroerende 
zaak tegen inbreuken op zijn eigendom beschermd door een op de 
onrechtmatige daadsactie gelijkende rechtsvordering. In de regel stelt de 
eigenaar van een roerende zaak (chattel) naar Engels recht deze rechtsvordering 
in wanneer hij het bezit van zijn zaak onvrijwillig kwijt is geraakt. Bevrijdende 
verjaring was geregeld in opvolgende Statutes of Limitation. In 1890 werd in de 
zaak Miller v Dell104 aangenomen dat de eigenaar bij het verstrijken van de 
verjaringstermijn zijn rechtsvordering verloor, maar zijn recht behield. 
Bevrijdende verjaring van de ‘revindicatie’ voor roerende zaken had, vanuit 
continentaal perspectief bezien, zwakke werking. Wanneer de eigenaar na 
afloop van de verjaringstermijn weer in het bezit van zijn zaak kwam, dan kon 
hij niet tot afgifte worden gedwongen door degene die de zaak steeds in zijn 
macht had gehad. In de Statute of Limitation 1939 werd aansluiting gezocht bij 
het verjaringsrecht betreffende onroerend goed dat sinds 1833 een einde maakte 
aan de eigendom op het ogenblik dat de bevrijdende verjaring was voltooid.105 

                                                        
103  Case of JA Pye (Oxford) Ltd v The United Kingdom (appl. Nr 44302-02) EHRM 30 

augustus 2007, nr 78, zie ook nr 80. De Court of Appeal bevestigt de uitspraak van 
de Grote Kamer in Pye v UK in zijn uitspraak in de zaak Ofulue v Bossert [2008] 
EWCA Civ 7. Dat lijkt vreemd, maar heeft ermee te maken dat Engelse rechters 
ervan uitgaan dat uitspraken van het EHRM niet per se bindend zijn. Wanneer een 
uitspraak van het EHRM bijvoorbeeld gebaseerd is op een onjuiste uitleg van 
Engels recht hoeft de Engelse rechter het EHRM niet te volgen. De Court of Appeal 
bevestigt de juistheid van Pye v UK en slaat zo de laatste nagel in de doodskist van 
de gedachte dat limitation wetgeving strijdig is met het EVRM. Uitgebreid hierover 
M. Dixon ‘Human rights and adverse possession: the final nail?’ in: The 
conveyancer and property lawyer 2008, 160-165, p. 162. In gelijke zin: D.M. Fox, 
‘Adverse possession and ‘palm tree’ justice’ in: Cambridge Law review 2007, p. 16-
18. 

104  [1891] 1 QB 468. 
105  Zie hierboven nr 66. Section 3 van de Statute of Limitation 1939 luidt als volgt: 

(1)Where any cause of action in respect of the conversion or wrongful detention of 
a chattel has accrued to any person and, before he recovers possession of the chattel, 



ANGLO-AMERIKAANS RECHT 

 157 

Vanaf 1939 geldt voor roerende zaken hetzelfde wat sinds 1833 voor onroerend 
goed geldt: op het ogenblik dat de bevrijdende verjaring van de rechtsvordering 
waarmee de eigenaar de bezitter aan kan spreken verstrijkt, verliest de eigenaar 
zijn rechtsvordering én zijn recht. In section 3 van de Statute of Limitation 1980 
is dit als volgt verwoord: 
 

(1) Where any cause of action in respect of the conversion of a 
chattel has accrued to any person and, before he recovers 
possession of the chattel, a further conversion takes place, no 
action shall be brought in respect of the further conversion after 
the expiration of six years from the accrual of the cause of action 
in respect of the original conversion. (2) Where any such cause of 
action has accrued to any person and the period prescribed for 
bringing that action has expired and he has not during that period 
recovered possession of the chattel, the title of that person to the 
chattel shall be extinguished.  

De verjaringstermijn bedraagt zes jaar. Hij begint volgens Section 2 van de 
Statute te lopen vanaf het ogenblik dat de rechtsvordering ingesteld kan worden: 

An action founded on tort shall not be brought after the expiration 
of six years from the date on which the cause of action accrued.  
 

Wanneer kan iemand de ‘revindicatie’ instellen? De bevrijdende verjaring 
begint te lopen op het ogenblik dat de eigenaar het bezit van zijn zaak verliest. 
Of de eigenaar vanaf dat bezitsverlies in staat is geweest de zaak van de bezitter 
op te eisen, doet niet ter zake, zo blijkt uit de zaak R.B. Policies At Lloyd’s v 
Butler.106 De theoretische mogelijkheid volstaat.  

                                                                                                                                  
a further conversion or wrongful detention takes place, no action shall be brought in 
respect of the further conversion or detention after the expiration of six years from 
the accrual of the cause of action in respect of the original conversion or detention.  
(2) Where any such cause of action has accrued to any person and the period 
prescribed for bringing that action and for bringing any action in respect of such a 
further conversion or wrongful detention as aforesaid has expired and he has not 
during that period recovered possession of the chattel, the title of that person to the 
chattel shall be extinguished. 

106  ‘Nowhere is it to be found that, in the case of a person who otherwise has a perfect 
cause of action, he cannot give effect to it because of an unknown defendant; 
nowhere is that position covered.’ R.B. Policies At Lloyd’s v Butler (1948-1949) 82 
Ll. L. Rep. 841, 844 per Streatfield. In vergelijkbare zin in dezelfde zaak: ‘Is it to be 
said, because a person is not traceable or is not known, that he is not in existence, or 
that he cannot be sued? Whoever the thief was, if he had been traceable he could 
have been sued. So I doubt whether upon that definition it can be said that there was 
no person in existence who could have been sued.’ R.B. Policies At Lloyd’s v Butler 
(1948-1949) 82 Ll. L. Rep. 841, 843 per Streatfield. Zie over de zaak                  
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Al te snel eigendomsverlies wordt in het recht betreffende onroerende zaken 
voorkomen door te eisen dat er sprake dient te zijn van ‘adverse possession’. 
Deze leer wordt niet toegepast op roerende zaken. Al te snel eigendomsverlies 
wordt voor wat betreft roerende zaken voorkomen door bevrijdende verjaring uit 
te sluiten in het geval van diefstal. Section 4 van de Statute of Limitation 1980 
luidt als volgt: 
 

(1) The right of any person from whom a chattel is stolen to bring 
an action in respect of the theft shall not be subject to the time 
limits under sections 2 and 3(1) of this Act, but if his title to the 
chattel is extinguished under section 3(2) of this Act he may not 
bring an action in respect of a theft preceding the loss of his title, 
unless the theft in question preceded the conversion from which 
time began to run for the purposes of section 3(2).     

 
De Statute of Limitation 1980 sluit bevrijdende verjaring bij diefstal niet 
definitief uit. Wanneer de zaak in handen van een bona fide koper komt, begint 
de termijn voor de bevrijdende verjaring te lopen: 
 

If anyone purchases the stolen chattel in good faith neither the 
purchaser nor any conversion following it shall be regarded as 
related to the theft.  

 
Wanneer een bona fide derde in het bezit van de zaak komt, begint de zesjarige 
verjaringstermijn te lopen. Wanneer de bona fide derde de zaak gedurende de 
zesjarige termijn aan een ander overdraagt loopt de verjaring blijkens de Staute 
of Limitation verder. Het doet blijkens de wet niet ter zake of ook de opvolger 
van de bona fide purchaser bona fide is.107 
 
De zaak Kurtha v Marks108 is een illustratie van deze regel. Het ging in deze 
zaak om twee schilderijen van de Portugees-Indiase schilder Francis Newton 
Souza. Deze schilderijen behoorden in eigendom toe aan Kurtha die ze in een 
kluis bewaarde. Hij ontdekte dat enkele schilderijen uit zijn verzameling 
Souza’s ontbraken, toen hij alle schilderijen wilde fotograferen om een boek 
over Souza samen te stellen. Kurtha deed direct aangifte van diefstal en gaf 
bericht van de diefstal aan het register voor gestolen kunst. De schilderijen 
bevonden zich sinds een jaar bij Marks. Die had de schilderijen gekocht van een 
kunsthandelaar (Demetriou) die ze eerder op dezelfde dag van een andere 

                                                                                                                                  
M.J. Goodman ‘First catch your defendant, limitation and the unknown tortfeasor’ 
in: Modern Law Review 1966, p. 366-374. 

107  M. Bridge, Personal Property, p. 79. 
108  [2008] EWHC 336 (QB). 
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kunsthandelaar (Martin) had gekocht. Deze had ze zes jaar eerder gekocht van 
een vrouw die ze van haar oma had geërfd. Marks was bij de koop van de 
schilderijen te goeder trouw geweest; hij had in het register van gestolen kunst 
gecontroleerd of de schilderijen gestolen waren. Daarvan was volgens het 
register geen sprake: Kurtha had de diefstal toen nog niet geregistreerd. De 
enige koopovereenkomst die gesloten was meer dan zes jaar voordat Kurtha de 
schilderijen opeiste was die tussen de vrouw en Martin. Daarom moest 
onderzocht worden of Martin te goeder trouw was, of de opvolgers ook te 
goeder trouw waren deed er niet toe.   
 
De bevrijdende verjaring gaat lopen omdat de zaak in het bezit van een bona 
fide opvolger van de dief komt. Als gevolg van het feit dat de zaak in het bezit 
van een bona fide derde komt, wordt de gestolen zaak als het ware vatbaar voor 
verjaring.  Het Engelse recht gaat minder ver dan het Romeinse recht dat 
eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring immers uitsluit wanneer 
bewezen is dat de zaak gestolen is. De Romeinen beschouwden diefstal als het 
ware als een gebrek dat aan de zaak kleefde. Daarom profiteerden bona fide 
opvolgers onder bijzondere titel van een dief evenmin van verkrijgende 
verjaring. Pas wanneer de eigenaar weer in het bezit van de zaak was geweest, 
was de zaak opnieuw vatbaar voor verkrijging door verjaring.109  
  
76 Goede trouw en bevrijdende verjaring  
 
Het is vanuit leerstellig oogpunt onjuist om goede trouw als vereiste voor de 
loop van de bevrijdende verjaring te stellen. Goede trouw is een vereiste dat 
eigendomsverkrijging door verjaring rechtvaardigt. Bevrijdende verjaring is een 
leerstuk dat een sanctie voor stilzitten vormt en daarom loopt ongeacht de goede 
of kwade trouw van de bezitter. Het canonieke recht stelde voor de loop van 
bevrijdende verjaring desondanks de eis van goede trouw. Het verwarde zo de 
bevrijdende en de verkrijgende verjaring met elkaar. De Duitse wetgever 
verwierp de suggestie de bevrijdende verjaring van de revindicatie slechts te 
laten lopen in het geval van bona fide bezit. Hij stelde zich op het juiste 
standpunt dat het stellen van een dergelijke eis thuishoort bij de verkrijgende 
verjaring, en niet bij de bevrijdende verjaring.110 Het Engelse recht gaat minder 
ver dan het canonieke recht. Het sluit bevrijdende verjaring in het geval van 
diefstal tijdelijk uit. Bevrijdende verjaring begint na diefstal te lopen zo gauw 
als er een bona fide derde in het bezit van de zaak komt. Wanneer die bona fide 
derde de zaak vervolgens aan een mala fide vierde overdraagt, loopt de 
bevrijdende verjaring, anders dan in het canonieke recht door. Je zou kunnen 
                                                        
109  Zie daarover hiervoor nr 11. 
110  Zie daarover hierboven nr 51. 
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zeggen dat de mala fide vierde in een dergelijk geval profiteert van de goede 
trouw van de derde.111  
 
Dat het Engelse recht bevrijdende verjaring voor wat betreft roerende zaken pas 
laat lopen vanaf het ogenblik dat de zaak in het bezit van een bona fide derde 
komt, lijkt voor een continentaal jurist een gevolg van de verwarring tussen 
bevrijdende en verkrijgende verjaring. Deze vaststelling verdient twee 
aantekeningen. Ten eerste gaat het Engelse recht niet zover als het canonieke 
recht dat bij iedere bezitter gedurende de verjaringstermijn goede trouw eist. Ten 
tweede kent het Engelse recht geen verkrijgende verjaring: de functie van 
verkrijgende verjaring wordt in het Engelse recht vervuld door de bevrijdende 
verjaring. Het rechtsgevolg van de bevrijdende verjaring maakt de verkrijgende 
verjaring overbodig. Het Engelse recht had er in navolging van het Romeinse 
recht voor kunnen kiezen gestolen zaken in het geheel van verjaring uit te 
sluiten. Die oplossing heeft het Engelse recht niet gekozen. Verjaring moet op 
een bepaald ogenblik weer tot de mogelijkheden behoren. Om dit ogenblik te 
bepalen is gekozen voor het tijdstip waarop de zaak in handen van een bona fide 
derde komt. Vanaf dat ogenblik loopt de bevrijdende verjaring.112 Wanneer dan 
zes jaren verstrijken verliest de bestolene de eigendom. Het doet hierbij niet ter 
zake of eventuele opvolgers van de bona fide derde te goeder of te kwader trouw 
zijn.     
 
77 Discovery rule? 
 

                                                        
111  Iets soortgelijks kan zich ook naar Nederlands recht voordoen. Het Nederlandse 

recht kent direct werkende derdenbescherming in artikel 3:86. Wanneer de bona 
fide derde de zaak aan een mala fide vierde overdraagt, draagt de bona fide derde de 
eigendom over aan de mala fide vierde. De mala fide vierde profiteert van de 
eigendomsverkrijging van de bona fide derde. Vgl. Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, 
Goederenrecht, nr 168, p. 146. 

112  Tugendthat vat het Engelse recht op dit punt bondig samen Kurtha v Marks [2008] 
EWHC 336 (QB), 8: ‘Six years, as is well known, is the normal period within which 
an action for the recovery of property, or for damages, must be brought in England. 
Save in cases of theft, if the claim is not brought within that time, a claimant's title 
to the property of which he has lost possession is extinguished. But in cases of theft 
there are special provisions. A claim by a person from whom a chattel is stolen is 
not subject to the six year time limit from the date of the theft. In a case of theft the 
six year period never starts to run in favour of a thief, nor does it run against anyone 
whose possession of the property is related to the theft. The six year period does not 
begin to run unless and until someone purchases the chattel in good faith. Any 
conversion subsequent to the theft is presumed to be related to the theft: so the 
burden lies on the purchaser to show that the purchase of the goods was in good 
faith. This is a very brief summary of the effect of the Limitation Act 1980 ss.2–4.’  
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Bij het opstellen van regels omtrent eigendom, derdenbescherming en 
bevrijdende verjaring moeten twee belangen tegen elkaar worden afgewogen. 
Het belang van de eigenaar en dat van het handelsverkeer. In de woorden van 
Denning:  
 

‘(…) in the development of our law, two principles have striven 
for mastery. The first is the protection of property: no one can give 
a better title than he himself possesses. The second is the 
protection of commercial transactions.’113 

 
Het Engelse recht kent enerzijds gewicht toe aan het eigendomsrecht door 
bevrijdende verjaring ten aanzien van de dief en diens opvolgers uit te sluiten. 
Het ontbreken van derdenbescherming is eveneens in het belang van de 
eigenaar.114 Anderzijds beschermt het Engelse recht de belangen van een soepel 
lopend handelsverkeer door bevrijdende verjaring toe te staan wanneer de 
gestolen zaak in het bezit komt van een bona fide derde. Die bona fide derde 
verkrijgt weliswaar geen eigendom door direct werkende derdenbescherming, 
maar zijn bezitsverkrijging rechtvaardigt de start van de zesjarige 
verjaringstermijn. Het voordeel dat het verstrijken van de bevrijdende verjaring 
de bezitter geeft, vindt zijn rechtvaardiging in de transactie die geleid heeft tot 
de bona fide bezitsverkrijging. Wanneer een dief of een opvolger van de dief die 
niet te goeder trouw is de zaak bezit, kan de bestolene de zaak eeuwig als zijn 
eigendom opeisen. Een stelsel dat ook de dief en diens mala fide opvolgers laat 
profiteren van de ‘verkrijging’ die bevrijdende verjaring tot gevolg heeft, vergt 
een andere regeling van bevrijdende verjaring.  
 

De zaak R.B. Policies At Lloyd’s v Butler115 speelde zich onder 
een dergelijk stelsel af: de oude Statute of Limitation van 1939. In 
deze wet was limitation niet uitgesloten voor zo lang de zaak in 
handen van de dief of zijn opvolgers niet te goeder trouw was. Het 
ging in deze zaak om een auto die op 27 juni 1940 werd gestolen. 
De eigenaren incasseerden de verzekeringssom en droegen de 
eigendom over aan de verzekeringsmaatschappij. Op 16 juli 1947, 
ruim zeven jaar na de diefstal, eiste de verzekeringsmaatschappij 
de auto op van Butler. Deze Butler had de auto niet langer dan zes 
jaar eerder te goeder trouw gekocht. De verzekeringsmaatschappij 
stelde zich op het standpunt dat de rechtsvordering waarmee zij de 
auto opeiste niet verjaard kon zijn, omdat de 
verzekeringsmaatschappij noch de bestolen eigenaar in de 

                                                        
113  Bishopgate Motor Finance Corp. Ltd v Transport Brakes Ltd. [1949] 1 KB 322,     

p. 336-337. Geciteerd naar W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 365. 
114  W.J. Zwalve, Common Law & Civil Law, p. 216 e.v.  
115  R.B. Policies At Lloyd’s v Butler (1948-1949) 82 Ll. L. Rep. 841. 
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gelegenheid was geweest de auto op te eisen. Zij wisten immers 
niet wie de auto gestolen had, noch waar de auto zich bevond. 
Streatfield wijst dit betoog af. De bevrijdende verjaring begint te 
lopen vanaf het ogenblik waarop de eigenaar theoretisch in staat 
was de zaak van een bezitter op te eisen. De bevrijdende verjaring 
begint dus te lopen direct na de diefstal. Streatfield geeft voor zijn 
oordeel twee argumenten. Enerzijds benadrukt hij de goede trouw 
van Butler, anderzijds benadrukt hij de rechtszekerheid die 
bevrijdende verjaring dient. Welk argument voor hem de doorslag 
geeft, is niet uit de uitspraak op te maken.116 Het is de vraag of 
Streatfield tot hetzelfde oordeel was gekomen wanneer de auto 
steeds in het bezit van de dief was geweest.  

 
Wat er van deze bespiegelingen over de drijfveren van Streatfield ook zij, 
Engeland kent in ieder geval sinds de Limitation Act van 1980 niet een stelsel 
waarin ook een dief en een mala fide bezitter profiteren van de ‘verkrijging’ die 
het gevolg is van de bevrijdende verjaring. Het Engelse recht kent dan ook niet 
de door de verzekeringsmaatschappij bepleite discovery rule: de regel dat 
bevrijdende verjaring pas begint te lopen wanneer de eigenaar zijn zaak heeft 
ontdekt. Deze regel komt wél voor in het recht van sommige Amerikaanse 
staten117 waar geldt dat ook een dief van het rechtsgevolg van bevrijdende 
verjaring profiteert. De ontwikkeling van het verjaringsrecht van de staat New 
Jersey vormt een voor het Nederlandse recht, dat sinds 1992 ook de dief die 
wachten kan tot eigenaar verheft, leerzame illustratie van de belangenafweging 
die gemaakt moet worden bij het opstellen van regels over verjaring. 
78 Intermezzo: Amerikaans recht  
 
In de staat New Jersey geldt voor roerende zaken een stelsel waarin de action of 
replevin (de ‘revindicatie’ voor roerende zaken) door een tijdsverloop van zes 
jaar verjaart.118 Na zes jaar raakt de eigenaar zijn rechtsvordering kwijt, maar hij 
blijft eigenaar. Wanneer de eigenaar door een toeval zijn zaak herkrijgt, kan 

                                                        
116  De volgende overweging toont de verstrengeling van beide op zichzelf staande 

argumenten. ‘So, I think, the policy of this Act is not merely to penalize people who 
delay their claims, but it is also intended to protect innocent people against demands 
which are made many years afterwards; R.B. Policies At Lloyd’s v Butler (1948-
1949) 82 Ll. L. Rep. 841, 845 per Streatfield. Enerzijds benadrukt Streatfield de 
rechtszekerheid die de Limitation Act 1939 dient, anderzijds is de wet bedoeld om 
onschuldige (dus bona fide) derden jaren later te beschermen.  

117  Amerika behoort zoals de meeste voormalige koloniën van Engeland tot de familie 
van de common law. De Amerikaanse common law is niet gelijk aan de Engelse. Zo 
wijkt het recht van verschillende Amerikaanse deelstaten als gevolg van wetgeving 
bijvoorbeeld af van de Engelse common law.  

118  New Jersey Statutes Annotated Par. 2a:14-1 (West 1987). Het artikel geeft dezelfde 
termijn van 6 jaar voor de action of conversion die ingesteld moet worden wanneer 
het gaat om verduisterde zaken.   
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degene die de zaak steeds onder zich heeft gehad hier niets aan doen. Anders 
dan in het Engelse recht is de rechter in New Jersey ertoe overgegaan de adverse 
possession doctrine toe te passen op roerende zaken. In de zaak Redmond v New 
Jersey Historical Society119 oordeelt de rechter dat steeds wanneer het bezit van 
een roerende zaak ‘hostile as well as actual, visible, exclusive and continuous’ 
is, de verjaring van de rechtsvordering tot beëindiging van dit bezit begint te 
lopen. De tekortkomingen van de toepassing van de adverse possession doctrine 
op roerende zaken kwamen naar voren in de zaak Joseph v. Lesnevich.120 Het 
ging in deze zaak om in 1951 van Joseph gestolen obligaties. Lesnevich 
ontvangt deze obligaties enkele maanden later en verpandt ze aan een credit card 
maatschappij tot zekerheid van een schuld. Uiteindelijk worden de obligaties 
verkocht aan de directeur van een andere credit card maatschappij die ze aan 
zijn zoon verkoopt. Volgens de rechter is de rechtsvordering tegen de directeur 
van de credit card maatschappij en zijn zoon verjaard, omdat zij de obligaties ‘as 
openly and notoriously as the nature of the property would permit’ onder zich 
hadden. Hieraan deed niet af dat Joseph zich veel moeite had getroost de 
obligaties op te sporen en daarin uiteindelijk slaagde. 
 
De weg naar een redelijker oplossing werd gevonden in het 
aansprakelijkheidsrecht waar de zogenoemde ‘discovery rule’ was ontwikkeld. 
In 1961 had de hoogste rechter van New Jersey in de zaak Fernandi v Strully121 
de regel geformuleerd dat de verjaring van de rechtsvordering van de 
benadeelde begint te lopen op het ogenblik dat hij de feiten die de reden van zijn 
rechtsvordering vormen ontdekte, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 
Het ging in deze zaak om een operatie waarbij door de chirurg een vleugelmoer 
in de onderbuik van een patiënt was achtergelaten die pas drie jaar later werd 
ontdekt. Al snel werd deze zogenoemde ‘discovery rule’ op allerlei gebieden 
van het verbintenissenrecht toegepast.122 In 1980 heeft de Supreme Court van 
New Jersey de discovery rule ook in het goederenrecht toegepast in zijn 
uitspraak O’Keeffe v Snyder.123 Zoals in veel geruchtmakende zaken over 
verjaring en roerende zaken ging het in de zaak O’Keeffe v. Snyder om 
schilderijen. De feiten waren als volgt: 

                                                        
119  Redmond v New Jersey Historical Society, 132 N.J. Eq. 464, 28 A.2d 189 (N.J. 

1942). 
120  56 New Jersey Supreme Court, 340, 153 A.2d 349 (App. Div. 1949). 
121  35 N.J. 434, 173 A.2d 277 (1961). 
122  Voor een overzicht P.A. Franzese, ‘Georgia on my mind: Reflections on O’Keeffe 

v. Snyder’ in: Seton Hall Law Review 1989, 19,1, p. 1-22, noot 61. 
123  Supreme Court of New Jersey, 1980, 83 N.J. 478, 416 A.2d 862. De uitspraak is 

online te vinden op www.facstaff.bucknell.edu-kinnaman-o'keeffe.html. Hier is 
geciteerd uit de weergave van Pollocks uitspraak in J. Dukeminier, J.E. Krier,     
G.S. Alexander en M.H. Schill, Property, New York 2006, p. 144-151. 
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In maart 1946 werden enkele schilderijen van de hand van 
Georgia O’Keeffe gestolen uit een New Yorkse galerie. In 1972 
registreerde zij de schilderijen als gestolen bij de Art Dealers 
Association of America. Eind 1975 kwam O’Keeffe achter de 
vindplaats van de schilderijen. Begin 1976 eiste ze de schilderijen 
op van Barry Snyder, die ze gekocht had van Ulrich Frank.  
      

Rechter Pollock, die het meerderheidsstandpunt van de Supreme Court van New 
Jersey verwoordt, neemt afscheid van de ‘adverse possession’ doctrine. De 
reden van de onredelijkheid van deze leer is volgens Pollock gelegen in het feit 
dat het hier om een roerende zaak ging. Bij onroerend goed voldoet de ‘adverse 
possession’ doctrine: 
 

‘Real estate is fixed and cannot be moved or concealed. The 
owner of real property knows or should know where his property 
is located and reasonably can be expected to be aware of open 
possession of it.’124  

 
Pollock geeft voor roerende zaken de voorkeur aan de ‘discovery rule’. De 
discovery rule verlegt de aandacht van de bezitter, naar de eigenaar.125 De 
eigenaar kan voorkomen dat de Statute of Limitation gaat lopen ‘by diligently 
pursuing his goods’. Wat onder een ‘diligent pursuit’ moet worden verstaan, 
verschilt van geval tot geval: 
 

‘The meaning of diligence will vary with the facts of each case, 
including the nature and the value of the personal property. For 
example with respect to jewelry of moderate value, it may be 
sufficient if the owner reports the theft to the police. With respect 
to art work of greater value, it may be reasonable to expect an 
owner to do more.’126    

 
Pollock is een voorstander van registers van gestolen kunstwerken. Wanneer een 
dergelijk register bestaat, zal de bestolene de diefstal moeten registreren om te 
voorkomen dat bevrijdende verjaring loopt.127 O’Keeffe heeft de diefstal 

                                                        
124  Pollock, ibidem, p. 150. 
125  Pollock, ibidem, p. 150: ‘The discovery rule shifts the emphasis from the conduct of 

the possessor to the conduct of the owner.’ 
126  Pollock, ibidem, p. 150. 
127  Pollock, ibidem, p. 149: ‘It may be time for the art World to establish a means by 

which a good faith purchaser may reasonably obtain the provenance of painting. An 
efficient registry of original works of art might better serve the interests of artists, 
owners of art, and bona fide purchasers than the law of adverse possession with all 
of its uncertainties. Although we cannot mandate the initiation of a registration 
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geregistreerd in een register van gestolen kunstwerken. De rechter oordeelt dat 
O’Keeffe zich voldoende inspanningen heeft getroost om haar schilderijen terug 
te krijgen en stelt haar in het gelijk. Het belang van de uitspraak ligt in de 
rechtvaardiging van verjaring. Volgens Pollock is het doel van verjaring: 
 

‘(…) stimulate to activity and punish negligence’128 
 
Het verlies van eigendom dat het gevolg is van de bevrijdende verjaring, wordt 
gerechtvaardigd door de nalatigheid van de eigenaar. Voor wat betreft 
onroerende zaken is die nalatigheid gegeven wanneer de eigenaar een ander in 
adverse possession laat. Voor wat betreft roerende zaken geldt een ander regime. 
Van nalatigheid is sprake als de eigenaar ontdekt heeft waar zijn zaak zich 
bevindt en nalaat actie te ondernemen. Voorafgaand aan een eventuele 
ontdekking van zijn zaak kan de eigenaar niet volstaan met nietsdoen. De 
eigenaar moet zijn zaak met voortvarendheid trachten te herkrijgen (diligent 
pursuit). De discovery rule legt een inspanningsverplichting op de bestolene om 
verlies van de action of replevin te voorkomen. Op grond van deze 
inspanningsverplichting lijkt de eigenaar in ieder geval verplicht te zijn de 
diefstal in een register voor gestolen kunstwerken te registeren. De eigenaar 
verliest deze rechtsvordering alleen als hij nalatig is geweest. De eigenaar 
verliest zijn rechtsvordering met andere woorden alleen wanneer hij zijn recht 
heeft verwerkt. De discovery rule past in een stelsel dat vanuit het perspectief 
van de civil lawyer gezegd verkrijgende verjaring voor bezitters te kwader trouw 
kent. De discovery rule past, vanuit het perspectief van een common lawyer 
gezegd, in een stelsel dat het voordeel dat de bevrijdende verjaring meebrengt 
ook aan mala fide bezitters gunt. Het Engelse recht kent voor roerende zaken 
een iets ander stelsel. Bevrijdende verjaring loopt niet in het voordeel van de 
dief en diens mala fide opvolgers. Pas wanneer een bona fide derde in het bezit 
van de gestolen zaak komt, loopt de bevrijdende verjaring.  
 
79 Prescription en erfdienstbaarheden  
 
Het Engelse verjaringsrecht met betrekking tot erfdienstbaarheden is 
onoverzichtelijk. Onder het begrip prescription worden twee in de Common 
Law ontwikkelde bewijsrechtelijke leerstukken geschaard, en een wettelijke 

                                                                                                                                  
system, we can develop a rule for the commencement and running of the statute of 
limitations that is more responsive to the needs of the art world than the doctrine of 
adverse possession.’ 

128  Wood v Carpenter, 101 US 135, 139, 25 L. Ed. 807, 808 (1879) geciteerd door 
Pollock, p. 148. 
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regeling van de verkrijgende verjaring die gebaseerd is op het Romeinse recht. 
Deze drie vormen van prescription komen hieronder in deze volgorde aan bod.  
 
80 Prescription from time immemorial129  
 
Tussen bevrijdende verjaring en prescription heeft in het Engelse recht steeds 
een nauwe verbondenheid bestaan. Die verwantschap is het logische gevolg van 
de functie die bevrijdende verjaring en prescription vervullen. Bevrijdende 
verjaring vervult in het Engelse recht voor onroerende en roerende zaken de 
functie die prescription voor wat betreft erfdienstbaarheden vervult: die van 
verkrijgende verjaring. Dezelfde gebeurtenissen die gebruikt werden om te 
bepalen of de termijn voor de bevrijdende verjaring was verstreken,130 
fungeerden als bewijsmiddel voor het geldig ontstaan van een erfdienstbaarheid. 
Zoals de looptijd van de bevrijdende verjaring van een rechtsvordering 
verstreken was wanneer deze niet ingesteld was sinds een bepaalde gebeurtenis, 
zoals de laatste reis van Henry II naar Normandië, was het bestaansbewijs van 
een erfdienstbaarheid geleverd wanneer deze werd uitgeoefend toen deze 
gebeurtenis plaatsvond. De Statute of Westminster (1275) bepaalde bijvoorbeeld 
dat een erfdienstbaarheid geacht werd op geldige wijze te zijn gevestigd 
wanneer bewezen werd dat deze werd uitgeoefend ten tijde van de 
troonsbestijging van Richard I in 1189. Het werd steeds lastiger dat bewijs te 
leveren. Rechters reageerden hierop door aan te nemen dat de erfdienstbaarheid 
al in 1189 werd uitgeoefend wanneer bewezen kon worden dat de 
erfdienstbaarheid gedurende ‘the period of living memory’131 was uitgeoefend. 
Het gaat hier niet om verkrijgende verjaring. Uitoefening ‘during the period of 
living memory’ levert een bewijsvermoeden dat ontkracht kan worden. Wanneer 
bewezen wordt dat de erfdienstbaarheid in 1189 niet geldig gevestigd kan zijn 
(bijvoorbeeld omdat het bij de erfdienstbaarheid betrokken huis destijds nog niet 
gebouwd was), wordt een beroep op deze vorm van prescription niet 
gehonoreerd.132 
 

                                                        
129  Zie bijvoorbeeld W. Holdsworth, An historical Introduction, p. 279 e.v.; Megarry-

Wade, The law of real property, p. 1266 e.v.; S.G. Maurice, Gale on easements,     
p. 150 e.v.  

130  Zie daarover hierboven nr 65. 
131  Zie bijv. Bailey v Appleyard (1838) 8 Ad & El 161. 
132  Zie bijv. Winship v Hudspeth (1854) 10 Exch. 8. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld 

wanneer bewezen wordt dat de beide erven op een bepaald tijdstip sinds 1189 in één 
hand zijn geweest: de erfdienstbaarheid moet dan door vermenging teniet zijn 
gegaan. 
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81 Presumed lost grant doctrine133  
 
Wanneer iemand die gerechtigd was tot een erfdienstbaarheid de vestigingsakte 
kwijt was geraakt, was het bewijs van het bestaan van de erfdienstbaarheid 
nauwelijks te leveren. De enige mogelijkheid die bestond om het bestaan van de 
erfdienstbaarheid te bewijzen, was de prescription from time immemorial. 
Prescription from time immemorial leverde een bewijsvermoeden dat eenvoudig 
ontkracht kon worden wanneer bewezen werd dat de erfdienstbaarheid in 1189 
niet gevestigd kon zijn. Juist om deze reden werd een tweede vorm van 
prescription uitgedacht: wanneer bewezen kon worden dat een erfdienstbaarheid 
gedurende de laatste twintig jaar was uitgeoefend, werd aangenomen dat de 
vestigingsakte was kwijtgeraakt. In de Engelse literatuur wordt wel gesproken 
van de ‘presumed lost grant doctrine’. Deze leer is: 
 

‘(…) ancillary to the doctrine of prescription at common law, and 
applicable in cases where something prevents the operation of the 
common law prescription from time immemorial, and is therefore 
only applicable when the right claimed is such as, if immemorial, 
might have been the subject of prescription.’134 
 

Zo werd een tweede vorm van prescription ontwikkeld die de zwakke punten 
van de prescription from time immemorial moest dekken. Prescription op grond 
van de presumed lost grant doctrine is wel mogelijk, als de erfdienstbaarheid in 
1189 niet uitgeoefend kan zijn of als op enig tijdstip sinds 1189 beide erven in 
één hand zijn geweest. Ook de presumed lost grant doctrine is een bewijsregel. 
Tegenbewijs is mogelijk.135      
 
82 Intermezzo: Prescription from time immemorial, presumed lost 

grant en vetustas  
 
Prescription from time immemorial en de presumed lost grant doctrine laten zich 
goed vergelijken met de Romeinsrechtelijke vetustas regeling. De vetustas 
regeling komt in de volgende Digestentekst aan de orde:      
 

                                                        
133  S.G. Maurice, Gale on esements, p. 152 e.v.; W. Holdsworth, An historical 

Introduction, p. 282 e.v.; Megarry-Wade, The law of real property, p. 1260 e.v. 
134  Dalton v Angus (1881) 6 App.Cas. 740, 816 per Lord Blackburn. 
135  Dalton v Angus (1878) 4 QBD, 162, 173 per Thesiger. 
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D. 43,20,3,4 Een recht op aanvoer van water waarvan de 
oorsprong de herinnering van wie dan ook overstijgt, wordt 
beschouwd als rechtens gevestigd.136 

 
De vetustas regel schiet de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid in bewijsnood 
te hulp: 
 

Scaevola heeft geantwoord dat degenen die de zorg voor de 
rechtsbedeling hebben, het gebruik van waterleidingen plegen te 
beschermen wanneer een lang verloop van tijd hieraan gezag 
verleent, ook al kan het bestaan van een recht niet bewezen 
worden.137 

 
De regel die uit deze Digestenteksten volgt, is duidelijk: wanneer tussen A en B 
onenigheid bestaat over het al dan niet bestaande recht van A om water aan te 
voeren uit een beek die over B’s land stroomt, moet A bewijzen dat hij 
gerechtigde is tot een dergelijke erfdienstbaarheid. Van deze bewijsplicht wordt 
hij ontslagen wanneer geen mens138 zich kan herinneren dat dit steeds 
uitgeoefende recht door rechtsvoorgangers van A en B is gevestigd. Het is dan 
aan B om te bewijzen dat A niet als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid moet 
worden beschouwd. Alhoewel B zelden of nooit in dit tegenbewijs zal slagen, is 
de vetustas-regel geen verkrijgende verjaring. Zij is een bewijsregel.139 De 
erfdienstbaarheid is niet ontstaan als gevolg van een langdurige uitoefening. Als 
gevolg van een langdurige uitoefening wordt geldige vestiging in het verleden 
aangenomen. Savigny noemt de vetustas regeling een ‘Surrogat’ voor 
verkrijgende verjaring. Aan de vetustas regeling bestond behoefte omdat het 
bewijs van een erfdienstbaarheid sinds de Lex Scribonia niet meer te leveren 
was door verkrijgende verjaring. Wanneer de eigenaar van het heersende erf 
geen document kon overleggen waaruit de vestiging van de erfdienstbaarheid 
bleek, was hij in bewijsnood.140 Hetzelfde geldt voor de twee vormen van 
prescription die hier besproken zijn.   
 
 

                                                        
136  Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur. Zie ook 

D. 43,7,3pr. 
137  D. 39,3,26 Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo paesunt, tueri ductus 

aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur. 
138  Over de vraag wanneer precies voldaan is aan dit criterium, D. 22,3,28. 
139  Bijvoorbeeld C.F. Glück, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld Bd 

9,1, Erlangen 1808, p. 148. In gelijke zin, L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 309;         
A. Brinz, Lehrbuch der Pandekten, Erster Band, Erlangen 1873, p. 642. 

140  F.C. Savigny, System IV, p. 482.  
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83 Prescription Act 1832141  
 

Sinds 1832 bestaat naast twee in de common law ontwikkelde bewijsrechtelijke 
regels een wettelijke vorm van verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden. 
Als gevolg van twintigjarige uitoefening van een erfdienstbaarheid wordt deze 
verkregen. Erfdienstbaarheden ontstaan als gevolg van twintigjarige 
uitoefening.142 De Prescription Act 1832 behoort tot de meest bekritiseerde 
wetten die Engeland kent.143 Voor allerlei erfdienstbaarheden is daarom nadere 
wetgeving tot stand gebracht.144 De werking van de drie vormen van 
prescription is verschillend. De in de common law ontwikkelde vormen van 
prescription zijn bewijsrechtelijke regels. De wettelijke prescription is 
verkrijgende verjaring. De rechtvaardiging van de drie vormen van prescription 
is dezelfde. Zij vinden hun rechtvaardiging in nalatigheid van de eigenaar die de 

                                                        
141  W. Holdsworth, An historical Introduction, p. 284 e.v.; Megarry-Wade, The law of 

real property, p. 1266 e.v. 
142  S. Bridge, Prescriptive acquistion of easements, p. 12: ‘Our law of prescription, 

which essentially mirrors the Roman Law, acts in a positive manner, creating rights 
in favour of the claimant.’ Zie ook W. Holdsworth, An historical Introduction,       
p. 276.  

143  Law reform Committee, 14th Report, Acquisition of Easements and Profits by 
Prescription, Cmnd 3100: ‘One of the worst drafted Acts on the Statute Book.’;     
S. Bridge, Prescriptive acquistion of easements, p. 11: ‘virtually incomprehensible’; 
A.W.B. Simpson, An introduction to the history of land law, 2e druk, Oxford 1986, 
p. 251: ‘The Act is a classical example of an incompetent attempt to reform the law, 
and its retention on the Statute Book is indefensible.’ Eén van de punten van kritiek 
is gelegen in het feit dat de Prescription Act een derde vorm van prescription 
introduceert naast de in de common law ontwikkelde figuren. De in de common law 
ontwikkelde leerstukken blijven een rol spelen in de Engelse jurisprudentie omdat 
twintigjarige uitoefening aan één stuk volstaat. Het doet niet ter zake of de 
twintigjarige uitoefening voortduurt. Vgl. S. Bridge, Prescriptive acquistion of 
easements, p. 12. Over de onwenselijkheid van drie naast elkaar bestaande vormen 
van prescription: ‘The coexistence of three separate methods of prescribing is on 
our view anomalous and undesirable, for its results in much unnecessary 
complication and confusion. We hope that it may be possible for the Legislature to 
effect a long overdue simplification in this branch of the law’ Tehidy Minerals Ltd v 
Norman (1971) 2 QB 528, 543 per Buckley. De vergelijking met het Romeinse 
recht geeft een extra argument tegen het voortbestaan van de in de common law 
ontwikkelde bewijsrechtelijke figuren. Dergelijke figuren zijn evenals de vetustas 
regeling een surrogaat voor verkrijgende verjaring, waaraan dus zo gauw als 
verkrijgende verjaring mogelijk is geen behoefte meer bestaat.  

144  Voor wat betreft het recht van overpad bijvoorbeeld Rights of Way Act 1932 die 
weer werd opgevolgd door de Highways Act 1980. Voor wat betreft een 
erfdienstbaarheid om licht binnen te laten vallen de Rights of Light Act van 1959. 
Daarnaast maakte het Engelse recht onderscheid in public en private easements. In 
het eerste geval gaat het om een erfdienstbaarheid ten behoeve van groepen (de 
inwoners van een dorp bijvoorbeeld), in het tweede geval om erfdienstbaarheden 
ten behoeve van een partij. Een public easement kan bijvoorbeeld op grond van de 
Common Registration Act ontstaan. Over public easements hieronder nr 133-134.  
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mogelijkheid had op te treden tegen de inbreuken die op zijn eigendomsrecht 
werden gemaakt: 

 
‘(…) the whole law of prescription and the whole law which 
governs the presumption or inference of a grant or convenant rest 
upon acquiescence.’145 

 
De uitoefening van de erfdienstbaarheid moet volgens vaste rechtspraak voor alle 
vormen van prescription ‘as of right’146 zijn. Wanneer is sprake van uitoefening 
van een erfdienstbaarheid ‘as of right’? 

 
‘Consent or acquiescence of the owner of the servient tenement 
lies at the root of prescription, and of the fiction of a lost grant, 
and hence the acts of user, which go to the proof of either the one 
or the other, must be, in the language of the civil law, nec vi nec 
clam nec precario; for a man cannot, as a general rule, be said to 
consent to or acquiesce in the acquisition by his neighbour of an 
easement through an enjoyment of which he has no knowledge, 
actual or constructive, or which he contests and endeavours to 
interrupt, or which he temporarily licences. It is a mere extension 
of the same notion, or rather it is a principle into which by strict 
analysis it may be resolved, to hold, that an enjoyment which a 
man cannot prevent raises no presumption of consent or 
acquiescence.’147  
 
 
 
 
 

                                                        
145  Dalton v Angus, (1881) 6 App.Cas. 740, 773 per Fry. Vgl. ook: ‘the whole English 

theory of prescription, which, as I hope I have demonstrated, depends upon 
evidence of acquiescence or presumption of a prior grant or dedication.’                  
R v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 
335, 354 per Hoffmann. 

146  ‘In order to establish a right of way, and to bring the case within section (2nd), it 
must be proved that the claimant has enjoyed it for the full period of twenty years, 
and that he has done so ‘as of right’, for that is the form in which by section 5 such 
a claim must be pleaded; and the like evidence would have been required before the 
statute to prove a claim by prescription or non existing grant.’ Bright v Walker 
(1834) 1 Cr. M & R. 211, 219 per Parke. 

147  Sturges v Bridgman (1879) 11 Ch D 852, 863 per Thesiger. Vgl. ook het 
kernachtige: ‘An enjoyment as of right’ said Lord Davey, ‘must be ‘nec vi nec clam 
nec precario.’, Gardner v Hodgson’s Kingston Brewery Co. (1903) A.C. 229, 238. 
‘In the case of prescription, long enjoyment in order to establish a right must have 
been as of right, and therefore, neither by violence, nor by stealth nor by leave 
asked from time to time.’ Mills v Colchester Corporation (1867) L.R. 2 C.P. 476, 
486 per Willes. 



ANGLO-AMERIKAANS RECHT 

 171 

84 Quasi possessio nec vi nec clam nec precario  
 
Het Engelse recht eist, net als het Romeins recht, quasi possessio nec vi nec 
clam nec precario.148 De uitoefening van de erfdienstbaarheid mag niet op 
geweld of toestemming149 gebaseerd zijn.150 Wat wordt bedoeld met possessio 
nec clam? Uiteraard profiteert degene die een erfdienstbaarheid heimelijk 
uitoefent niet van de regels van prescription.151 In sommige uitspraken wordt 
aangenomen dat een erfdienstbaarheid, waarvan de uitoefening niet door een 
‘ordinary owner’ kan worden waargenomen, clam wordt uitgeoefend en dus niet 
onder het bereik van de regels van prescription valt. Alleen in die gevallen 
waarin de eigenaar van ‘het dienende erf’ wist of kon weten152 van de 
uitoefening van de erfdienstbaarheid is een geslaagd beroep op prescription 
mogelijk.  
 
85 Kennis van de eigenaar op wiens recht inbreuk wordt gemaakt? 
 
Het Engelse recht lijkt als vereiste te stellen dat de eigenaar van het ‘dienende 
erf’ kennis had, of althans kennis kon hebben van uitoefening van de 
erfdienstbaarheid. De vergelijking met het Romeinse recht dringt zich ook hier 
op. Voor de verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden volstond naar 
Romeins recht quasi possessio nec vi nec clam nec precario. Daarnaast lijkt uit 
                                                        
148  Deze eisen worden in een van de oudste handboeken over het Engelse recht al 

gesteld. H. Bracton, De legibus et consuetinibus angliae, Latijnse tekst en Engelse 
vertaling weergegeven door S. Thorne, Bracton on the laws and customs of 
England, Vol. II, Cambridge (Mass.) 1968, 2 52b: Praesens et sciens dico, quia si 
absens fuerit, vel praesens et ignoraverit, et si sciret prohiberet, talis usus non 
valebit cum sit clandestinus. Et idem erit si nocturnus. Item idem erit violentus. Item 
ide si precarius, qui tempestive vel intempestive revocari poterit cum dependeat 
tantum de gratia et voluntate concedentis.(..) De eigenaar aanwezig en ervan op de 
hoogte zeg ik, omdat als hij niet aanwezig is of aanwezig is maar er niet van weet, 
en het (gebruik) verboden zou hebben als hij ervan geweten zou hebben, is dergelijk 
gebruik niet afdoende omdat het heimelijk is. En hetzelfde geldt bij nachtelijk of 
door geweld verkregen gebruik. En ook bij gebruik ter bede, dat bij tijd en wijle 
ingetrokken kan worden. 

149  Het is naar Engels recht mogelijk dat de uitoefening van een erfdienstbaarheid 
alhoewel hiertoe bij de aanvang toestemming was gegeven op een later tijdstip nec 
precario wordt, vgl. Healey v Hawkins (1968) All E R 836. Deze mogelijkheid kent 
het Engelse recht ook in het bezit van land, zoals wij hierboven geïllustreerd zagen 
in de zaak Pye v Graham, zie hierboven nr 71. 

150  Zie bijvoorbeeld S.G. Maurice, Gale on easements, p. 174: ‘the user ought to be 
neither violent nor contentious.’ 

151  Liverpool Corporation v H. Coghill & Son (1918) 1 Ch 307. 
152  ‘It is sufficient if the owner of the servient tenement ought to have known. It is 

sufficient if he had the means of knowledge. This makes the user open.’ Union 
Lighterage Company v London Graving Dock Company (1902) Ch.557, 569 per 
Vaughan Williams. ‘ 
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CJ 3,2,24 te volgen dat de eigenaar van het ‘dienende erf’ kennis moest hebben 
van het quasi bezit van de erfdienstbaarheid: 
 

Indien u met diens medeweten water hebt geleid over de 
bezittingen van Martialis, hebt u naar analogie van de voor 
roerende zaken geldende regels door tijdsverloop een 
erfdienstbaarheid verworven. Indien u echter voor de afloop van 
dit tijdsbestek het gebruik ervan is verboden, eist u tevergeefs dat 
u de met betrekking tot die zaak gemaakte onkosten worden 
vergoed, omdat de eigendom van een op andermans bezitting 
uitgevoerd werk, zolang dit in dezelfde toestand blijft, aan diegene 
toekomt van wie de bezitting is.153 

 
De tekst is omstreden omdat dit vereiste, kennis van de eigenaar van het 
‘dienende erf’, in geen enkele andere tekst wordt gesteld.154 Savigny stelt zich 
daarom op het standpunt dat met de woorden eo sciente slechts bedoeld werd dat 
de uitoefening van de in werkelijkheid niet bestaande erfdienstbaarheid nec vi 
nec clam nec precario was. Wanneer A water leidt over B’s erf en B weet 
hiervan, kan de uitoefening van de erfdienstbaarheid door A niet heimelijk of ter 
bede zijn.155  
 
86 Bona fides?  
 
In verschillende uitspraken was aangenomen dat een erfdienstbaarheid alleen ‘as 
of right’ werd uitgeoefend en dus door prescription kon worden verkregen, 
wanneer de uitoefenaar geloofde dat hij het recht had de erfdienstbaarheid uit te 
oefenen. Degene die de erfdienstbaarheid uitoefende, moest met andere woorden 
te goeder trouw zijn. De aanzet tot deze zienswijze is gegeven door Tomlin in de 
zaak Hue v Whitely.156 Hij merkt in een zaak over het gebruik van een voetpad 
‘as of right’ op dat het moet gaan om gebruik van het pad: 
 

‘(…) by people believing themselves to be exercising a public 
right to pass from one highway to another’157  

 

                                                        
153  CJ. 3,34,2. Si aquam per possessionem Martialis eo sciente duxisti, servitutem 

exemplo rerum mobilium tempore quaesiisti. Quod si ante id spatium eius usus tibi 
interdictus est, frustra sumptus in ea re factos praestari tibi postulas, cum in aliena 
possessione operis facti dominium, quoad in eadem causa manet, ad eum pertinet, 
cuius est possessio.  

154  Vgl. hierover, K. Luden, Die Lehre von den Servituten, Gotha 1837, p. 170-171. 
155  F.C. Savigny, System IV, p. 494 noot g. 
156  (1929) 1 Ch 440. 
157  (1929) 1 Ch 440, 445 per Tomlin. 
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De opmerking van Tomlin werd in de zaak Jones v Bates158 herhaald. Eist het 
Engelse recht goede trouw voor het ontstaan van een erfdienstbaarheid door 
prescription? De House of Lords beantwoordt deze vraag in de zogenaamde 
Sunningwell zaak ontkennend.159 
 

De feiten die aanleiding gaven tot de uitspraak zijn de volgende. 
Sinds 1246 staat in het centrum van het dorpje Sunningwell de 
parochiekerk St. Leonard. Bij de predikantswoning hoort een stuk 
pastoriegrond van ongeveer 40.000 mtr dat in 1968 na een 
kerkelijke reorganisatie in handen komt van de Financiële Raad 
van het Bisdom Oxford (voortaan: ‘de Raad’). In 1994 verkrijgt de 
Raad toestemming om twee huizen te bouwen aan de Noordzijde 
van de pastoriegrond. De dorpelingen zijn fel tegen deze 
bouwplannen gekant, omdat zij de pastoriegrond intensief 
gebruiken: men laat er de hond uit, er wordt gevliegerd, 
gepicknickt, gespeeld, gevist in het beekje en ‘s winters gesleed. 
De dorpelingen dienen om de bouw van de huizen te voorkomen 
een verzoek in om de pastoriegrond tot ‘village green’ onder de 
Common Registration Act 1965 te bestempelen. Dit zou de 
nieuwbouw verhinderen omdat section 29 van die Common 
Registration Act insluiting door gebouwen van een ‘village green’ 
verbiedt. Section 22 van de Common registration Act kent 3 types 
‘village greens’: ‘[a] land that has been allotted by or under any 
Act for the exercise or recreation of the inhabitants of any locality 
or [b] on which the inhabitants of any locality have a customary 
right to indulge in lawful sports and pastimes or [c] on which the 
inhabitants of any locality have indulged in such sports and 
pastimes as of right for not less than 20 years.’ De dorpelingen 
stellen dat de pastoriegrond een type [c] ‘village green’ is; door 
het langdurige gebruik van de pastoriegrond zou de grond een 
‘village green’ zijn geworden. 

 
Was het gebruik dat de dorpelingen van de pastoriegrond hadden gemaakt as of 
right? Lord Hoffmann gaat in zijn ‘leading opinion’ uitgebreid in op de 
geschiedenis van het Engelse verjaringsrecht. Hoffmann stelt dat het gehele 
Engelse verjaringsrecht een sanctie voor nalatigheid is. Dat geldt zowel voor de 

                                                        
158  (1938) 2 All E.R. 237. 
159  R v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 

335-360. De Sunningwell zaak heeft in de Engelse literatuur veel aandacht 
gekregen. Een selectie: R. Meager, ‘New town and village greens: A thing of the 
past?’, in: The conveyancer and Property Lawyer 2006, p. 265-277; C. Sara, 
‘Prescription. What is it for?’ in: The conveyancer and Property Lawyer 2004, p. 
13-18; J.G. Riddall, ‘Sunningwell story’ in: The conveyancer and Property Lawyer 
2000, p. 21-30; T. Sutton ‘Glebe and green’ in: The conveyancer and Property 
Lawyer 1999, p. 526-535. 
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bevrijdende verjaring (limitation), als voor de verkrijgende verjaring 
(prescription): 
 

‘English law, on the other hand, has never had a consistent theory 
of prescription. It did not treat long enjoyment as being a method 
of acquiring title. Instead, it approached the question from the 
other end by treating the lapse of time as either barring the remedy 
of the former owner or giving rise to a presumption that he had 
done some act which conferred a lawful title upon the person in de 
facto possession or enjoyment.’160 

 
De verwantschap tussen de bevrijdende verjaring en de verkrijgende verjaring is 
een logisch gevolg van de rol die bevrijdende verjaring in het Engelse 
goederenrecht speelt: de bevrijdende verjaring maakt voor wat betreft roerende 
en onroerende zaken de verkrijgende verjaring overbodig. De bevrijdende 
verjaring vervult voor wat betreft roerende en onroerende zaken de rol, die de 
verkrijgende verjaring voor erfdienstbaarheden vervult. Omdat het Engelse 
verjaringsrecht een sanctie voor berusting is, geeft het geen pas te eisen dat de 
dorpelingen dachten dat hun een recht toekwam gebruik te maken van de 
pastoriegrond: 
 

‘To require an inquiry into the subjective state of mind of the users 
would be contrary to the whole English theory of prescription, 
which, as I hope I have demonstrated, depends upon evidence of 
acquiescence or presumption of a prior grant or dedication. For 
this purpose, the actual state of mind of the road user is plainly 
irrelevant.’161    

 
Het gebruik van de pastoriegrond was nec vi nec clam nec precario en daarom 
werden de dorpelingen in het gelijk gesteld:  
 

                                                        
160  R v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 

335, 349 per Hoffmann. 
161  R v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 

335, 354 per Hoffmann. Hoffmann volgt in zijn uitspraak J.G. Riddall’s artikel ‘A 
False Trail: The meaning of as of right in the public law of prescription’ in: The 
Conveyancer and property lawyer, 1997, p. 199-205. Hoffmann kiest een 
aanmerkelijk minder felle toon dan Riddall. Riddall merkt in zijn hiervoor 
genoemde artikel op p. 204 over de woorden van Tomlin in Hue v Whitely op: ‘At 
the outset of the false trail Tomlin J. gave no authority for this definition: not 
merely did he conjure this notion out of thin air, but he failed to give any 
explanation for his reason for adopting a meaning of the words so at odds with the 
law established in cases of the highest authority down the centuries. Seldom has 
Homer nodded so deeply.’ 
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‘My Lords, in my opinion the casual and, in its context, perfectly 
understandable aside of Tomlin in Hue v Whitely has led the court 
into imposing upon the time-honoured expression “as of right” a 
new and additional requirement of subjective belief for which 
there is no previous authority and which I consider to be contrary 
to the principles of English prescription. There is in my view an 
unbroken line of descent from the common law concept of nec vi 
nec clam nec precario to the term ‘as of right’ in the Acts of 1832, 
1932 and 1965.’162    

 
87 As of right en assertion of a right  
 
Juist op het punt van berusting (acquiescence) als het rechtvaardigende beginsel 
bestaat kritiek. Houdt uitoefening nec vi nec clam nec precario automatisch 
berusting in van de zijde van de eigenaar van het ‘dienende’ erf? Die vraag 
kwam aan de orde in een recente uitspraak van de Court of Appeal, R. on the 
application of Lewis v Redcar and Cleveland.163   
 

Het ging in deze zaak - net als in de Sunningwell-zaak - om 
registratie van een stuk land, Coatham Common, als village green. 
Het land is eigendom van Redcar and Cleveland Borough Council. 
Redcar en Cleveland willen de grond in samenwerking met een 
projectontwikkelaar gedeeltelijk bebouwen. Daartegen komen de 
dorpelingen in opstand. De Coatham Common was sinds de jaren 
twintig in gebruik bij de Cleveland Golf Club. Daarnaast maakten 
de dorpelingen gedurende meer dan twintig jaar intensief 
recreatief gebruik van het land. Krachtens section 15 van de 
Common Registration Act 2006 kan een ieder land als village 
green laten registreren wanneer ‘a significant number of the 
inhabitants of any locality, or of any neighborhood within a 
locality, indulged as of right in lawful sports and pastimes on the 

                                                        
162  R v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 

335, 355-356 per Hoffmann. Riddall ondersteunt de uitspraak in de Sunningwell 
zaak uiteraard van harte: ‘Few judgments in my view warrant a warmer reception 
than that of the House of Lords in Sunningwell’, ‘Sunningwell story’ in: The 
conveyancer and Property Lawyer 2000, p. 21-30, p. 29. De Countryside Agency, 
die de proceskosten van de dorpelingen op zich nam, heeft de House of Lords zelfs 
geëerd met een plaquette op de pastoriegrond. De tekst op de plaquette eindigt als 
volgt: The Law Lords’ landmark ruling in “The Sunningwell Case”, as it became 
known, opened the way to registration and improved protection for many similar 
cherished open spaces throughout England and Wales.’  

163  [2009] EWCA Civ 3. Over deze zaak bijvoorbeeld R. Meager, ‘R. (on the 
application of Lewis) v Redcar and Cleveland BC: Nec vi nec clam nec precario. 
The only criteria for a prescriptive claim?’ in: The Conveyancer and Property 
Lawyer 2009, p. 505-516; J.G. Riddall, ‘Miss Tomkins and the law of village 
greens: Lewis v Redcar and Cleveland borough council’ in: The Conveyancer and 
Property Lawyer 2009, p. 326-336. 
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land for a period of at least twenty years.’ Als de Coatham 
Common geregistreerd wordt als village green kunnen de 
bouwplannen van Redcar and Cleveland geen doorgang vinden.  

  
De grondeigenaar stelt zich op het standpunt dat het gebruik dat de dorpelingen 
van de Coatham Common maakten niet ‘as of right’ was, omdat de dorpelingen 
degenen die het land mochten gebruiken, de golfers, respecteerden. Als er 
gegolft werd, maakten de dorpelingen geen gebruik van het land. Zij wachtten 
bijvoorbeeld met oversteken tot golfspelers voorbij waren. De grondeigenaar 
krijgt in eerste instantie gelijk. De Court of Appeal bevestigt dit oordeel. Dyson 
wijst op een lange reeks van uitspraken waaruit blijkt dat voor user as of right 
vereist is dat de eigenaar van het ‘dienende’ erf weet dat degene die de 
erfdienstbaarheid uitoefent beweert een recht te hebben (to assert):  
 

‘(…) the user is enough at any rate to carry to the mind of a 
reasonable person who is in possession of the servient tenement, 
the fact that a continuous right to enjoyment is being asserted, and 
ought to be resisted if such right is not recognised, and if 
resistance to it is intended.’164 

 
Daarnaast verwijst Dyson naar de volgende passage uit een Schotse zaak165 die 
de House of Lords in 2003166 expliciet goedkeurde:  
 

‘(…) where the user is of such amount and in such manner as 
would reasonably be regarded as being the assertion of a public 
right, the owner cannot stand by…’167   

 
In Dysons eigen woorden: 
 

‘It must be shown that their user is such as to give the outward 
appearance to the reasonable owner that the user is being asserted 
and claimed as of right.’168 
 

Omdat de dorpelingen de fairway niet overstaken wanneer gegolft werd, was de 
uitoefening van de erfdienstbaarheid niet ‘as of right’: 
 

                                                        
164  Hollins v Verney (1884) 13 QBD 304 at 315 per Lindley. 
165  Cumbernauld & Kilsyth District Council v Dollar Land (Cumbernauld) Ltd (1992) 

SLT 1035 en (1993) SC (HL) 44. 
166  R (Beresford) v Sunderland City Council [2003] UKHL 60, [2004] 1 AC 889, nrs 6 

en 77. 
167  [2009] EWCA Civ 3, nr 35. 
168  [2009] EWCA Civ 3, nr 35. 
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‘In other words, there are cases where, in practice, the activities of 
the owner will be inconsistent with user by the local inhabitants of 
the land for sports and pastimes for the purposes of section 22 of 
the 1965 Act (and section 15 of the 2006 Act). The inconsistency 
will manifest itself where the recreational users adjust their 
behaviour to accommodate the competing activities of the owner 
(or his lessees or licensees). By adjusting their behaviour, they 
give the impression to the owner that they are not claiming a right 
to do what they are doing. That leads the owner not to regard the 
users as acting as of right.’169 

 
88 Kritiek  
 
De rechtvaardiging van het Engelse verjaringsrecht betreffende 
erfdienstbaarheden is gelegen in de berusting van de zijde van eigenaar van het 
‘dienende erf’. Van die berusting is in de regel sprake wanneer uitoefening van 
de erfdienstbaarheid nec vi nec clam nec precario is. In sommige gevallen is het 
twijfelachtig of ondanks de uitoefening nec vi nec clam nec precario de eigenaar 
van het ‘dienende erf’ berust heeft. In dergelijke ‘hard cases’ lijkt de rechter de 
eigenaar van het ‘dienende erf’ te hulp te komen, door te eisen dat de 
uitoefening ‘as of right’ is wanneer de eigenaar van het dienende erf heeft 
moeten begrijpen dat een recht werd uitgeoefend. Het merkwaardige van dit 
argument is erin gelegen dat degenen die de erfdienstbaarheid uitoefenen juist 
weten dat hun geen recht toekomt. Prescription wordt door het stellen van dit 
extra vereiste onmogelijk. Het lijkt daarom onjuist een extra eis aan de 
uitoefening van een erfdienstbaarheid te stellen, wil sprake zijn van uitoefening 
‘as of right’. In de lijn van de Cleveland uitspraak ligt een andere oplossing voor 
de hand: de afschaffing van prescription van erfdienstbaarheden.170 Al in 1966 

                                                        
169  [2009] EWCA Civ 3, nr 45. Door te eisen dat de uitoefening van de 

erfdienstbaarheid strijdig is met de gebruik dat de eigenaar maakt van het ‘dienende 
erf’ komt Dyson dichtbij Dennings implied licence leer, die hij ontwikkelde in de 
uitspraak Wallis’s Clayton Bay Holiday Camp Ltd v Shell Mex and BP Ltd (1975) 
QB 94. Zie daarover hierboven nr 67 en 68.   

170  Bowen waarschuwt er al in 1891 voor dat als gevolg van prescription goed 
nabuurschap minder zal worden betracht uit vrees voor het ontstaan van 
erfdienstbaarheden: ‘nothing worse can happen in a free country than to force 
people to be churlish about their rights for fear that their indulgence may be abused, 
and to drive them to prevent the enjoyment of things which, although they are 
matters of private property, naturally give pleasure to many others besides the 
owners, under the fear that their good nature may be misunderstood.’ Blount v 
Layard [1891] 2 Ch. 681, 691, per L.J. Bowen. 
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bepleitte de Law Reform Committee171 de afschaffing van de regels van 
prescription voor erfdienstbaarheden: 
 

‘The main considerations which have persuaded the majority to 
favour abolition are briefly, that there is little, if any moral 
justification for the acquisition of easements by prescription 
(…).’172 

 
‘There is no reason why a person who wishes to acquire an 
easement over someone’s else’s land should not adopt the 
straightforward course of asking for it.’173 

 
Het afschaffen van prescription sluit goed aan bij de hierboven beschreven 
uitspraken en bij de recente herziening van het verjaringsrecht betreffende 
onroerende zaken. Law commissioner Bridge waarschuwt ervoor geen 
overhaaste beslissingen te nemen.174 Hij verwijst naast de pleidooien voor het 
afschaffen van prescription op de meermaals genoemde speech van Lord 
Hoffmann die het ontstaan van erfdienstbaarheden door prescription ziet als een 
blijvend monument voor de gemeenschapszin van vorige generaties:   
 

‘It is no doubt true, particularly in a relatively small community 
that, in the early stages at least, the toleration and neighbourliness 
of the early tenants contributed substantially to the extent and 
manner of the use of the lane. But many public footpaths must be 
no less indebted in their origin to similar circumstances, and if 
there is any truth in the view (as stated by Chief Justice Cardozo) 
that property like other social institutions has a social function to 
fulfill, it may be no bad thing that the good nature of earlier 
generations should have a permanent memorial.’175  

 

                                                        
171  Law Reform Committee, The Acquisition of Easements and profits by Prescription, 

14th report. Cmnd 3100, 1966. Uitgebreid S. Bridge, Prescriptive acquisition of 
easements, p. 16 e.v. 

172  Law Reform Committee, The Acquisition of Easements and profits by Prescription, 
14th report. Cmnd 3100, 1966, nr 32. 

173  Law Reform Committee, The Acquisition of Easements and profits by Prescription, 
14th report. Cmnd 3100, 1966, nr 33.  

174  S. Bridge, Prescriptive acquistion of easements., p. 21: ‘We should certainly not 
assume that abolition of prescription is an inevitable or even necessary consequence 
of the adoption of the new statutory regime for adverse possession.’ 

175  R  v Oxfordshire County Council, Ex p Sunningwell Parish Council [2000] 1 AC 
335, 349. Wellicht dat de tegengestelde standpunten te maken hebben met het 
verschil dat in het Engelse recht wordt gemaakt tussen publieke en private 
erfdienstbaarheden. De kritiek lijkt zich op de laatste categorie te richten, de 
positieve geluiden van Hoffmann lijken gericht tot het ontstaan van publieke 
erfdienstbaarheden door verjaring. 


