
 

 

 University of Groningen

Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring
Jansen, Jelle Eric

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Jansen, J. E. (2011). Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring: Een leerstellige,
rechtsvergelijkende studie op historische grondslag. [, Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/bdb48536-465c-4dfc-96f7-826847cbd30b


179 

Frans recht 
 
89 Inleiding  
 
De bezitter te kwader trouw van een onroerende of een roerende zaak was 
verkrijgende verjaring in de woorden van Justinianus onwaardig.1 Alleen bona 
fide bezitters profiteerden van verkrijgende verjaring. Met titel bedroeg de 
verjaringstermijn tien of twintig jaar, zonder titel dertig jaar. De mala fide 
bezitter van een zaak profiteerde wel van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie. De verjaringstermijn bedroeg dertig jaar. De verjaring van de 
revindicatie had zwakke en relatieve werking: de rechtsvordering van de 
eigenaar werd verlamd door een exceptie die op opvolgers onder bijzondere titel 
overging, het recht bleef onaangetast. Wanneer de bezitter of zijn opvolger het 
bezit van de zaak onvrijwillig aan een ander verloor, herleefde de revindicatie 
van de eigenaar. Wij zagen hiervoor dat het Duitse recht voor wat betreft 
roerende zaken het Romeinse recht op dit punt is gevolgd. Voor wat betreft 
roerende zaken heeft de verjaring van de revindicatie ook naar Duits recht 
zwakke werking en is verkrijgende verjaring voorbehouden aan bona fide 
bezitters. Zo is ook naar Duits recht dominium sine re mogelijk.  
 
90 Revindicatie is onverjaarbaar 
 
Het Franse recht volgt het Romeinse recht niet.2 Het neemt aan dat de 
revindicatie onverjaarbaar is. De wijze waarop het Franse recht deze conclusie 
bereikt, is een gevolg van een leerstellige vereenzelviging tussen recht en 
rechtsvordering. Deze vereenzelviging leidt er uiteindelijk toe dat de 
revindicatie onverjaarbaar is. Omdat recht en rechtsvordering met elkaar 
vereenzelvigd worden is alleen bevrijdende verjaring met sterke werking 
denkbaar. Als de bevrijdende verjaring sterke werking heeft ligt het niet voor de 
hand aan te nemen dat de revindicatie verjaart: met het verstrijken van de 
verjaringstermijn gaan dan revindicatie én eigendom ten onder. Als de bezitter 
van de zaak niet voldoet aan de voor verkrijgende verjaring gestelde eisen dreigt 
een onwenselijk goederenrechtelijk vacuüm. Alvorens ik uitgebreider inga op de 
verschillende argumenten die in de Franse literatuur worden ingebracht tegen 
toepassing van bevrijdende verjaring op de revindicatie, komt zoals gezegd eerst 
uitgebreid de vereenzelviging van recht en rechtsvordering aan bod. Deze 
                                                        
1  Vgl. CJ 7,39,8,1 en hiervoor nr 30. 
2  Alhoewel de zwak werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie Franse 

schrijvers niet onbekend was, vgl. P.F. Girard, Manuel, p. 329; H. Paulmer, De 
l’action en revendication, Parijs, 1856, p. 215; R.J. Pothier, Pandectes de Justinien, 
vertaald door Bréard-Neuville, Parijs 1823, t. XVII, p. 226-229. 
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vereenzelviging ligt ten grondslag aan het Franse denken over bevrijdende 
verjaring. Illustratief voor de vereenzelviging van recht en rechtsvordering is het 
betoog van de negentiende-eeuwse Oostenrijker Kori.3 Ik geef hier het onjuiste 
betoog van Kori en de weerlegging ervan door Unger uitgebreid weer, omdat in 
hun debat de leerstellige vereenzelviging tussen recht en rechtsvordering 
expliciet naar voren komt. In het Franse recht komt deze vereenzelviging niet of 
nauwelijks naar voren, maar is de vereenzelviging van recht en rechtsvordering 
a priori gegeven. De weergave van het Oostenrijkse debat maakt inzichtelijk 
waarom de notie van een Romeinsrechtelijke zwak werkende bevrijdende 
verjaring van de revindicatie in bijna alle Franse literatuur afwezig is.4   
 
91 Bevrijdende verjaring en eigendom in de Oostenrijkse 

pandektistiek 
 
Kori keert zich tegen de heersende leer die aanneemt dat bevrijdende verjaring 
naar Justiniaans recht zwakke werking heeft.5 De teksten waaruit de heersende 
leer dat opmaakt, worden volgens Kori verkeerd geïnterpreteerd. De teksten 
spreken weliswaar slechts van de verlamming van de rechtsvordering door een 
verweermiddel, maar hiermee is volgens Kori ook bedoeld het recht dat de 
rechtsvordering belichaamt:  
 

‘(…) die Gesetze über die Verjährung oft nur von dem dem 
Erlöschen einer Klage sprechen, so berechtigt dies noch nicht zu 
dem Schluss als ob sie nur dem Klage erlöschen lassen, das Recht 
selbst aber und die daraus entspringende Ausflucht annoch bei 
Kräften behalten wollten. Vielmehr ist darin bloss deshalb so 
häufig die Rede, weil durch deren Namen das Recht selbst, dass 
sie in sich fasst, bezeichnet wird, da es sonst erst einer 
Umschreibung des Rechts  bedürft hätte.’6  

 
Kori stelt zich op het standpunt dat met het verstrijken van de bevrijdende 
verjaring niet alleen een rechtsvordering, maar ook het onderliggende recht 
teniet gaat. Kori vereenzelvigt rechtsvordering en recht. Steeds wanneer van een 

                                                        
3  A.G. Kori, Die Theorie der Verjährung, p. 155 e.v. In gelijke zin T. Pachmann, Die 

Verjährung nach dem allgemeinen bürgerlichen Rechte in Oestreich, 1833, p. 22. 
4  De uitzondering vormt M. Brandrac, La nature juridique de la prescription 

extinctive en matière civile, Parijs 1984, p. 124-131. Zij wil, anders dan de Franse 
literatuur doet, onderscheiden tussen recht en rechtsvordering. Het eigendomsrecht 
mag onverjaarbaar zijn, dit hoeft niet voor de revindicatie te gelden.  

5  Daarover hiervoor nr 9 en nr 30. En uitgebreid bijvoorbeeld A.J.B. Thibaut, Besitz 
und Verjährung, Jena 1802, p. 113-120; F.C. Savigny, System, V, p. 368;           
G.F. Wächter, Pandekten I, Leipzig 1880, p. 554.  

6  A.G. Kori, Die Theorie der Verjährung, p. 89 e.v.  
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rechtsvordering wordt gesproken, wordt daarmee ook het onderliggende recht 
bedoeld. Omdat bevrijdende verjaring - modern gezegd - sterke werking heeft, 
kan er volgens Kori voor wat betreft eigendom geen bevrijdende verjaring 
bestaan. Wanneer de revindicatie zou verjaren gaat hiermee het eigendomsrecht 
ten onder. Kori kan zich niet voorstellen dat de zaak dan een res nullius wordt. 
Het eigendomsrecht gaat alleen teniet als gevolg van tijdsverloop wanneer een 
ander door verkrijgende verjaring eigenaar wordt. Omdat verkrijgende verjaring 
voorbehouden is aan bona fide bezitters, is het eigendomsrecht volgens Kori 
onverjaarbaar: 
 

‘Dem zu Folge kann es keine extinctive Verjährung des 
Eigenthums geben, da dieses nichts anders erlischt, als dass es 
zugleich ein Anderer erwirbt. Selbst wenn bei dem minder vollen 
Eigenthum der eine sein Recht die Verjährungszeit hindurch nicht 
geltend gemacht hat, ist der Andere dadurch noch nicht zum 
Eigenthumsrecht gelangt, so lange er nicht selbst unter einem 
fähigen Titel zugleich die Rechten des erstern ausgeübt hat.’7    

 
Het eigendomsrecht wordt alleen door tijdsverloop aangetast wanneer een ander 
als gevolg van verkrijgende verjaring de eigendom van die zaak verkrijgt. 
Bevrijdende verjaring speelt voor wat betreft het eigendomsrecht geen rol. De 
revindicatie verjaart niet. Centraal in het standpunt van onder andere Kori staat 
de sterke werking die bevrijdende verjaring moet hebben. Bevrijdende verjaring 
zou niet alleen het einde van een rechtsvordering betekenen, maar ook het einde 
van een recht. Unger uit felle kritiek op het door Kori verdedigde standpunt dat 
het eigendomsrecht onverjaarbaar is. 
 

‘Es herrscht unter den Schriftstellern, die Ansicht dass die 
Eigenthumsklage unverjährbar sei, weil das Eigenthumsrecht nur 
durch Ersitzung, nicht durch Verjährung untergehe.’8 

 
Unger wil in navolging van het Romeinse recht een onderscheid maken tussen 
recht en rechtsvordering, tussen eigendom en revindicatie:  
 

‘Was zunächst die Eigentumsklage betrifft ist zu erwägen das 
zwar nicht das Eigenthumsrecht, wohl aber die Eigenthumsklage 

                                                        
7  A.G. Kori, Die Theorie der Verjährung, p. 156. Vgl. in gelijke zin                        

J.M. von Winiwarter, Des dinglichen Sachenrechtes Bd I, Wenen 1837, p. 160: 
‘denn das Recht mit seinem Eigenthume frei zu schalten unterliegt keine Extinctiv-
Verjährung und kann durch Verjährung nur dann aufhören wenn jemand in den 
entgegen stehenden Besitz der Sache gelangt, und dann das Recht in dessen Besitze 
er sich befindet durch Ersitzung wirklich erlangt.’ 

8  J. Unger, System II, p. 273. 
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durch längeren “Nichtgebrauch” untergehen kann, und dass ein 
Verlust der Eigenthumsklage ohne Ersitzung des 
Eigenthumsrechts auf Seiten des Besitzers allerdings denkbar ist.’9    

 
Unger legt uit dat een vereenzelviging van recht en rechtsvordering centraal 
staat in Kori’s opvatting. Voor wat betreft het eigendomsrecht leidt deze 
vereenzelviging ertoe dat bevrijdende verjaring geen rol speelt voor wat betreft 
eigendom. De revindicatie is als gevolg van deze denkfout voor Kori 
onverjaarbaar:  
 

‘Jene irrige Ansicht war die Folge des Umstands dass mann in 
ungerechtfertigter Weise die allgemeine Regel aufstellte (die 
Verjährung) ziehe nach römischem oder doch nach heutigem, 
resp. österr. Recht den Verlust des Rechts nach sich, und nunmehr 
über die s.g. Rechtsverjährung die Klagenverjährung ganz 
ignorirte, ja sogar eine selbständige Klagenverjährung wohl auch 
ganz und gar leugnete.’10 

   
Wij zagen hiervoor dat de Duitse wetgever het onjuiste standpunt van Kori niet 
volgt. De Duitse wetgever keert terug tot de ‘ware beginselen van het Romeinse 
recht’ door aan de bevrijdende verjaring zwakke werking te geven. Door te 
kiezen voor de term Anspruchsverjährung in plaats van Rechtsverjährung wil de 
Duitse wetgever duidelijk maken dat hij kiest voor zwakke werking.11  
 
92 Vereenzelviging van recht en rechtsvordering in Frankrijk  
 
Het Franse recht wordt door hetzelfde ‘irrige’ gezichtspunt beheerst dat Kori 
huldigt: wanneer een rechtsvordering teniet gaat moet het onderliggende recht 
dit lot delen.12 Zwalve wijst als verdediger van dit onjuiste standpunt op Colmet 
de Santerre.13 Colmet de Santerre verwerpt de mogelijkheid van een zwak 
werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie omdat recht en 
rechtsvordering naar Frans recht niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Hij 
noemt het onderscheid tussen recht en rechtsvordering typisch 

                                                        
9  J. Unger, System II, p. 405 noot 42.  
10  J. Unger, System II, p. 405 noot 42.  
11  Vgl. daarover hiervoor nr 39. 
12  In deze zin W.J. Zwalve, Le Cohu c Morvan,  p. 279; N. Nakayama, ‘La révolution 

et la prescription. La naissance du principe de l’imscriptibilité de l’action en 
revendication en droit français’ in: La révolution et l’ordre juridique privé 
rationalité ou scandale, Actes du colloque d’Orléans, II, PUF, 1986, p. 733-742,    
p. 742; M. Brandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière 
civile, Parijs 1984, p. 124-131. 

13  W.J. Zwalve, Le Cohu c Morvan, p. 278. 
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Romeinsrechtelijk.14 Het Franse recht maakt een dergelijk onderscheid niet. Een 
recht zonder rechtsvordering is ondenkbaar. Een rechtsvordering is ‘attribut’ van 
een recht, een rechtsvordering is onlosmakelijk verbonden met een recht:   
 

‘Or, l’action dans les principes du droit français est-elle en soi un 
droit? Chez nous reine de semblable, le droit de créance ou de 
propriété comprend dans ses attributs le droit de saisir directement 
la justice et l’action n’est pas autre chose que la mise en  
mouvement du droit l’exercice judiciaire du droit de propriété ou 
de créance le droit poursuivi en justice.’15 

 
Als gevolg van de vereenzelviging van recht en rechtsvordering kan een zwak 
werkende bevrijdende verjaring, die alleen een rechtsvordering, maar niet het 
onderliggende recht aantast, niet bestaan: 
 

‘Par la nature même des choses, la prescription de l’action ne peut 
pas se concevoir indépendante de la prescription du droit.’16   

 
De eigenaar verliest zijn revindicatie alleen dan wanneer een ander de eigendom 
van de zaak verkrijgt.17 De mogelijkheid van een zwak werkende bevrijdende 
verjaring wordt door Colmet de Santerre verworpen, en in de verdere Franse 
literatuur niet of nauwelijks genoemd. Bevrijdende verjaring moet sterke 
werking hebben. Bevrijdende verjaring van de revindicatie zou daarom leiden 
tot eigendomsverlies. Dat wordt in de Franse literatuur om verschillende 
redenen als ongewenst beschouwd. Uit de argumenten die in de Franse literatuur 
worden ingebracht tegen het toepassen van bevrijdende verjaring op 
rechtsvorderingen die de eigenaar kan instellen, blijkt de vereenzelviging tussen 
recht en rechtsvordering.18 De argumenten richten zich tegen het ongewenste 
eigendomsverlies dat het gevolg zou zijn van het verjaren van de revindicatie. 
De mogelijkheid van een zwak werkende bevrijdende verjaring die wel de 
revindicatie, maar niet het eigendomsrecht aantast blijft eenvoudigweg buiten 
beschouwing. Een dergelijke regeling gaat het voorstellingsvermogen van het 
Franse recht te boven omdat zij een rechtsvordering neutraliseert, maar het 
bijbehorende recht onverlet laat. Omdat rechtsvordering en recht met elkaar 
vereenzelvigd worden is een dergelijke figuur niet denkbaar.  
 

                                                        
14  E.L.A. Colmet de Santerre, Cours analytique de code civil, t VIII, Parijs 1884,       

p. 524. 
15  Ibidem, p. 524. 
16  Ibidem, p. 524. 
17  Ibidem, p. 524. 
18  W.J. Zwalve, Le Cohu c Morvan, p. 279. 
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93  Ancien droit français: Bevrijdende verjaring en verkrijgende 
verjaring als één leerstuk  

 
In het ancien droit français is de voor het Franse recht ondenkbare figuur van 
eigendom zonder revindicatie vermeden door een dertigjarige verkrijgende 
verjaring die iedere bezitter tot eigenaar verheft, ongeacht zijn goede of kwade 
trouw. Deze dertigjarige verkrijgende verjaring vindt plaats op hetzelfde 
ogenblik waarop de dertigjarige bevrijdende verjaring van de revindicatie zou 
verstrijken. Verkrijgende en bevrijdende verjaring worden met elkaar vermengd. 
Een voorbeeld van de samensmelting van bevrijdende verjaring en verkrijgende 
verjaring tot een overkoepelend verjaringsbegrip is de volgende omschrijving 
van de dertigjarige Romeinsrechtelijke bevrijdende verjaring die Dunod de 
Charnage geeft: 
 

‘Les immeubles & les actions réelles, personelles & mixtes, se 
prescrivent suivant cette loi par trente ans, sans titre ni bonne 
foi.’19  

   
Dunod omschrijft de bevrijdende verjaring in begrippen die thuishoren bij de 
verkrijgende verjaring. Hij wekt de suggestie dat bevrijdende verjaring 
verkrijgende verjaring is waarvoor titel noch goede trouw vereist is.20 De 
eigenaar die een of meer bezitters gedurende dertig jaar ongemoeid laat, verliest 
de eigendom aan die bezitter. Als gevolg van dat eigendomsverlies verliest hij 
indirect ook zijn revindicatie. De plek die de Romeinsrechtelijke bevrijdende 
verjaring van de revindicatie van dertig jaar vervult, wordt bij Dunod ingenomen 
door verkrijgende verjaring voor de bezitter, ongeacht goede of kwade trouw die 
na dezelfde periode van dertig jaar plaatsvindt. De dertigjarige verkrijgende 
verjaring voor bezitters te kwader trouw vervult de rol die de bevrijdende 
verjaring voor wat betreft de revindicatie speelt. Bevrijdende verjaring van de 
revindicatie is verkrijgende verjaring: 

 

                                                        
19  M.F.I. Dunod, Traité, p. 9. 
20  Vergelijk ook de volgende passage, M.F.I. Dunod, Traité, p. 210: ‘J’ai dit en parlant 

du progrès des Prescriptions dans le droit Romain, que celle de trente ans étoit 
inconnue avant Théodose le grand; que cet empereur l’introduisit & lui donna la 
forme qu nous lui voyons; qu’elle acquiert la propriété par l’effet de la seule 
possession & et qu’elle emporte la péremption & l’anéantisement des actions 
réelles, personelles & mixtes, par la seule négligence de celui a qui elles 
appartenoient, & qui ne les a pas exercées dans les trente ans; qu’enfin elle purge 
les vices réels & personnels, & qu’elle n’exige ni bonne foi ni titre.’ (cursivering 
toegevoegd). 
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‘Prescrire l’action réele, c’est prescrire la propriété’21 
 
94 Code Civil  
 
De Code Civil vertoont trekken van de vereenzelviging van bevrijdende 
verjaring van zakelijke rechtsvorderingen met verkrijgende verjaring, en van de 
vereenzelviging van recht en rechtsvordering. De wetgever kiest op het spoor 
van het ancien droit français voor een dertigjarige verkrijgende verjaring die de 
verjaringsbezitter tot eigenaar verheft. Daarnaast kent de Code Civil een 
algemene regeling van de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen. De 
verjaringstermijn bedraagt net als in het Romeinse recht dertig jaar. Op het 
eerste gezicht lijkt de dertigjarige verkrijgende verjaring er, net als in het ancien 
droit français, voor te zorgen dat de vraag of bevrijdende verjaring een rol speelt 
voor wat betreft het eigendomsrecht overbodig is. Steeds wanneer de 
bevrijdende verjaring van de revindicatie zou verstrijken, verkrijgt de bezitter de 
eigendom als gevolg van de dertigjarige verkrijgende verjaring. De indruk dat de 
Franse wetgever bevrijdende verjaring van de revindicatie en verkrijgende 
verjaring met elkaar vereenzelvigt, wordt versterkt door de redactie van artikel 
2219 Cc (oud): 
 

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un 
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. 

 
Uit deze definitie lijkt te volgen dat de wetgever bevrijdende en verkrijgende 
verjaring onder één noemer schaart. Als gevolg van deze vereenzelviging heeft 
bevrijdende verjaring van zakelijke rechtsvorderingen sterke werking. 
Dertigjarige verkrijgende verjaring door A is tegelijkertijd bevrijdende verjaring 
van B’s revindicatie. B raakt als gevolg van A’s eigendomsverkrijging recht en 
rechtsvordering kwijt. Het leerstellige onderscheid dat gemaakt kan worden 

                                                        
21  J. Berriat Saint Prix, Notes élementaire sur le Code Civil, 3 vol., Parijs 1848, deel 3, 

p. 792-793. Zie verder bijvoorbeeld L. Guillouard, Traité de la prescription, Parijs 
1900, t premier, p. 35 die verkrijgende en bevrijdende verjaring weliswaar van 
elkaar onderscheidt, maar een uitzondering maakt voor de verjaring van zakelijke 
rechtsvorderingen. Verkrijgende en bevrijdende verjaring vallen dan samen: ‘La 
prescription acquisitive est fondée sur la possession par le détenteur du bien 
appartenant à lui; la prescription libératoire repose sur la négligence du créancier à 
faire valoir son droit. Ce n’est que par exception, dans certaines actions réelles 
comme la revendication ou l’action hypothécaire, que la possession du bien est 
exigée dans la prescription libératoire chez le défendeur à l’action, comme elle est 
dans la prescription acquisitive.’ N. Nakayama ‘La révolution et la prescription. La 
naissance du principe de l’imscriptibilité de l’action en revendication en droit 
français’ in: La révolution et l’ordre juridique privé rationalité ou scandale, Actes 
du colloque d’Orléans, II, PUF, 1986, p. 733-742, geeft op p. 741 noot 26 een 
opsomming van vele anderen die dit standpunt huldigen. 



 

186 

tussen zwak werkende bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring verdwijnt 
in het Franse recht. Door verkrijgende verjaring aan te nemen na dertigjarig 
bezit versmelten de verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie. Bevrijdende verjaring van zakelijke rechtsvorderingen en 
verkrijgende verjaring gaan in de woorden van Zachariä von Lingenthal ‘Hand 
in Hand’.22 De vereenzelviging van verkrijgende verjaring en bevrijdende 
verjaring van zakelijke rechtsvorderingen leidt ertoe dat zakelijke 
rechtsvorderingen alleen indirect, als gevolg van verkrijgende verjaring, teniet 
kunnen gaan. Wanneer verkrijgende verjaring niet mogelijk is, is verjaring om 
die reden uitgesloten. Zo is de actio negatoria onverjaarbaar wanneer de 
eigenaar ermee optreedt tegen de bezitter van een erfdienstbaarheid die niet door 
verjaring kan ontstaan.23 
 
Toch dekken de dertigjarige verkrijgende verjaring en de bevrijdende verjaring 
van zakelijke rechtsvorderingen elkaar niet altijd.24 Artikel 2261 Cc (2229 Oud) 
stelt enkele eisen aan het bezit wil het bezit sterk genoeg zijn om door 
verkrijgende verjaring tot eigendom uit te groeien. Wanneer het bezit niet aan 
deze eisen voldoet loopt de dertigjarige verkrijgende verjaring niet, maar zou de 
bevrijdende verjaring wél lopen. Het Franse recht neemt in dergelijke gevallen 
zoals gezegd aan dat de revindicatie niet blootstaat aan bevrijdende verjaring om 
het naar Franse voorstelling noodzakelijke rechtsgevolg van het tenietgaan van 
de revindicatie, eigendomsverlies, te voorkomen. In de Franse literatuur worden 
drie redenen gegeven waarom eigendomsverlies als gevolg van bevrijdende 
verjaring ongewenst zou zijn. 
 
95 Eigendom is eeuwigdurend  
 
Eigendomsverlies als gevolg van bevrijdende verjaring is ongewenst omdat het 
strijdig zou zijn met het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht. Omdat 

                                                        
22  K.S. Zachariä von Lingenthal, Handbuch des französischen Civilrechts, 8e druk, 

Freiburg i. B 1894, Bd I, p. 392, p. 427, p. 594. Vergelijk kritisch over de 
vereenzelviging van verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring van de 
revindicatie, A. Gebhard, schrijvend over de Code Civil, Vorentwurf, p. 312: ‘Ihm 
zufolge treffen Verjährung und Erwerb des dinglichen Rechts seitens des Besitzers 
zusammen; wird die Eigenthumsklage 30 Jahre nicht angestellt, so ist das 
Eigenthum selbst verloren und von dem Besitzer erworben, mag diesen ein Titel zur 
Seite stehen oder nicht, mag er sich im guten oder in schlechten Glauben befinden. 
Die Verjährung der revindicatio geht mit der Ersitzung Hand in Hand; sie ist durch 
diese bedingt.’ 

23  K.S. Zachariä, Handbuch des französischen Civilrechts, 8e druk, Freiburg i. B. 
1894, Bd I, p. 414, p. 594-595 noot 3.   

24  A. Gebhard, Vorentwurf, p. 312: ‘Verjährung und Ersitzung decken sich.(...)’. 
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het recht eeuwigdurend is, is de rechtsvordering onverjaarbaar. Omdat eigendom 
eeuwigdurend is, kan de revindicatie niet door bevrijdende verjaring teniet gaan: 
 

‘La perpétuité de propriété étant admise, on doit reconnaître 
également la perpétuité de l’action en revendication.’ 25 

 
De onverjaarbaarheid van de revindicatie is een gevolg van het karakter van het 
onderliggende eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is het meest omvattende 
recht dat men op een zaak kan hebben. De eigenaar kan in beginsel met zijn 
zaak omgaan zoals hij wil. 
 

Artikel 544 Cc La propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas 
un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

 
96 Eigendom gaat niet teniet door non usus  
 
Het eigendomsrecht is niet alleen eeuwigdurend, maar ook absoluut. Het staat de 
eigenaar vrij met zijn zaak om te gaan hoe hij wil. Het eigendomsrecht omvat de 
mogelijkheid niets te doen met de zaak waarop het eigendomsrecht rust.26 Het 
eigendomsrecht wordt daarom in ieder denkbaar geval uitgeoefend. Ook 
wanneer de eigenaar ervoor kiest geen gebruik van zijn zaak te maken, oefent hij 
zijn recht uit.  
 
Dit ligt bijvoorbeeld anders bij erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid geeft 
de gerechtigde niet de bevoegdheid straffeloos geen gebruik van de hem 
toekomende bevoegdheden te maken. Wanneer hij de hem toekomende 
bevoegdheden niet uitoefent, loopt hij het risico dat zijn recht teniet gaat door de 
aan het Romeinse recht ontleende figuur non usus. De Code Civil kent de 
Romeinsrechtelijke figuur van non usus in artikel 706 Cc. Erfdienstbaarheden 
gaan volgens artikel 706 Cc teniet door non usus gedurende dertig jaar. Als 
gevolg van de vereenzelviging van recht en rechtsvordering wordt het tenietgaan 
van een erfdienstbaarheid door non usus door de Franse wetgever en de 

                                                        
25  Mazeaud-Mazeaud-Chabas, Droit Civil, p. 105; P. Jourdain, Les biens, p. 63.        

N. Nakayama wijst erop dat het onjuist is het eeuwige en daaruit voortvloeiende 
onverjaarbare karakter terug te voeren op de Déclaration des Droits de l’Homme. 
‘La révolution et la prescription. La naissance du principe de l’imscriptibilité de 
l’action en revendication en droit français’ in: La révolution et l’ordre juridique 
privé rationalité ou scandale, Actes du colloque d’Orléans, II, PUF, 1986, p. 734-
736. M. Chauffardet zoekt de oorsprong van het eeuwigdurende karakter van 
eigendom in het natuurrecht, zie zijn Perpétuité, p. 40-43. 

26  Terré-Simler, p. 143: ‘Le caractère absolu du droit de propriété justifie que son 
titulaire ait la liberté de ne rien faire de son bien.’ 
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literatuur beschouwd als bevrijdende verjaring, prescription. Zo bepaalt artikel 
710 Cc bijvoorbeeld dat een erfdienstbaarheid niet teniet gaat als gedurende de 
dertigjarige niet-uitoefening één van de eigenaren van het heersend erf 
minderjarig is. Tegen een minderjarige loopt de bevrijdende verjaring niet.27 Het 
tenietgaan van een erfdienstbaarheid door non usus wordt beschouwd als 
bevrijdende verjaring van de actio confessoria, de rechtsvordering waarmee de 
uitoefening van een erfdienstbaarheid kan worden afgedwongen. Omdat recht en 
rechtsvordering met elkaar worden vereenzelvigd gaat met de bevrijdende 
verjaring van de actio confessoria ook de erfdienstbaarheid teniet.       
 

Het is vanuit leerstellig oogpunt onjuist het tenietgaan van een 
erfdienstbaarheid door non usus in alle gevallen te beschouwen als 
een gevolg van de verjaring van de actio confessoria. De 
dertigjarige termijn begint voor wat betreft erfdienstbaarheden die 
strekken tot een doen te lopen vanaf het ogenblik dat de 
erfdienstbaarheid niet wordt uitgeoefend. Of uitoefening van de 
erfdienstbaarheid die strekt tot een doen mogelijk is of niet doet 
niet ter zake. Wanneer uitoefening van de erfdienstbaarheid 
mogelijk is maar niet geschiedt, loopt de dertigjarige termijn voor 
non usus, maar loopt de bevrijdende verjaring van de actio 
confessoria niet. Omdat de uitoefening van de erfdienstbaarheid 
mogelijk is kan de gerechtigde niet tegen de eigenaar van het 
dienend erf optreden om uitoefening mogelijk te maken. De 
gerechtigde tot de erfdienstbaarheid is niet actief gelegitimeerd tot 
het instellen van de actio confessoria. Non usus valt niet 
noodzakelijk samen met de verjaring van de actio confessoria. Het 
tenietgaan van een erfdienstbaarheid die strekt tot een niet-doen 
door non usus kan wel beschouwd worden als een gevolg van 
sterk werkende bevrijdende verjaring van de actio confessoria. De 
dertigjarige termijn begint voor wat betreft een erfdienstbaarheid 
die strekt tot een niet-doen te lopen wanneer er een met 
uitoefening van de erfdienstbaarheid strijdige toestand is 
ontstaan.28 De start van de termijn die geldt voor non usus voor 
erfdienstbaarheden die strekken tot een niet-doen geldt, valt dus 
samen met de start van de verjaringstermijn van de actio 
confessoria. Het tenietgaan door non usus van een 
erfdienstbaarheid die strekt tot een niet-doen kan vereenzelvigd 
worden met het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 

                                                        
27  Art 710 CC is uitdrukking van het adagium contra non valentem agere non currit 

praescriptio. Bevrijdende verjaring loopt niet tegen iemand die als gevolg van een 
in de wet gesteld beletstel (minderjarigheid) niet in staat is een rechtsvordering in te 
stellen. Vgl. ook artikel 709 en 708 waar gesproken wordt van prescription. Vgl.    
C. Larroumet, Les biens, p. 880; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 361: ‘Prescription 
extinctive: Toutes les servitudes s’éteignent par un non usage trentenaire (art. 706)’. 
Vgl. ook Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 444 en 446. 

28  Vgl. Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 446. 
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actio confessoria. Dat hoeft natuurlijk niet. De termijnen moeten 
bijvoorbeeld gelijk zijn. Wanneer voor non usus een kortere 
termijn geldt dan de termijn die geldt voor de verjaring van 
rechtsvorderingen, is een regeling van de verjaring van de actio 
confessoria overbodig. Dat was naar Romeins recht het geval, vgl. 
daarover hiervoor nr 28. 

 
Het tenietgaan van een erfdienstbaarheid door non usus wordt beschouwd als het 
rechtsgevolg van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de actio 
confessoria. Non usus is bevrijdende verjaring. Omdat het eigendomsrecht de 
gerechtigde wel de mogelijkheid geeft om geen enkel gebruik te maken van de 
zaak waarop het eigendomsrecht rust, wordt non usus niet op het 
eigendomsrecht toegepast. De figuur van de non usus hoort thuis bij beperkte 
rechten, het eigendomsrecht gaat niet ten onder door non usus.29 Omdat non 
usus vereenzelvigd wordt met bevrijdende verjaring is het eigendomsrecht 
onverjaarbaar. Het eigendomsrecht leent zich niet voor toepassing van non usus: 
het eigendomsrecht wordt altijd uitgeoefend, het is daarom niet vatbaar voor 
bevrijdende verjaring:  
 

‘L’impresciptibilité de la propriété par le non-usage resulterait, 
alors, de l’impossibilité du non usage.’30 

 
97 Eigendomsverlies door verjaring leidt voor wat betreft 

onroerende zaken tot onwenselijke eigendomsverkrijging door 
de Staat  

 
Wanneer de revindicatie verjaart, zou dit niet alleen tot onwenselijk 
eigendomsverlies leiden, maar ook tot onwenselijke eigendomsverkrijging. Als 
gevolg van het verstrijken van de verjaringstermijn zou de zaak een res nullius 
worden. Van roerende zaken zou de bezitter door occupatio de eigendom 

                                                        
29  M. Chauffardet, Perpétuité, p. 206. Eigendom is een droit ‘souche’ (uit één stuk, 

blok) en geen ‘démembrement’ zoals de beperkte rechten. Verjaring van de 
revindicatie is strijdig met het absolute karakter van het eigendomsrecht, dat de 
eigenaar de keus geeft zijn zaak te gebruiken of niet. Vgl. in gelijke zin                   
L. Josserand, Cours de droit civil positif français, I, 2e druk, Parijs 1932, p. 780-
781. 

30  C. Atias, Droit Civil, t II Les Biens, Parijs 1980-1982, p. 92; Th. Lamarche brengt 
deze vrijheid in verband met de definitie van eigendom die artikel 544 Cc geeft, zie 
zijn ‘L’imprescriptibilité et le droit des biens’ in: Revue trimestrielle de droit civil 
2004, p. 403-427, p. 408. J.F. Barbieri neemt in zijn Perpétuité dans la théorie des 
droits réels, Toulouse 1977 hetzelfde standpunt in, p. 195. Zie verder Malaurie-
Aynès, Les biens, p. 134.  
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verkrijgen, van onroerende zaken zou de Staat op grond van artikel 713 Cc31 
eigenaar worden.32 Franse schrijvers achten eigendomsverkrijging door de Staat 
niet op haar plaats.33  
 
98 Revindicatie verjaart niet  
 
De hierboven genoemde argumenten hebben de Franse literatuur ertoe gebracht 
aan te nemen dat de revindicatie niet verjaart. De heersende leer is hiermee 
ingegaan tegen de bewoordingen van het oude artikel 2262 Cc (Oud) dat de 
regeling van de bevrijdende verjaring gaf. In dat artikel werd de bevrijdende 
verjaring van rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, op dertig jaar 
gesteld: 
 

Toutes les actions, tant réelles que personelles, sont prescrites par 
trente ans, sans celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en 
rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite 
de la mauvaise foi.34  

                                                        
31  Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de 

laquelle il sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si 
la commune renonce a exercer ses droits. De Belgische hoogleraar F. Laurent heeft 
een vergelijkbare conclusie getrokken. Hij stelt zich op het standpunt dat de 
eigenaar die dertig jaar geen gebruik maakt van zijn recht er afstand van doet, 
Principes de droit civil, 33 delen, 3e editie, Brussel 1878, VI no 166, p. 225-226. 
De grond wordt een res derelicta waarvan de Staat langs de weg van art 713 Cc de 
eigendom verkrijgt. Zie ook M. Chauffardet, Perpétuité, p. 214, abandon tacite, 
stilzwijgende afstand. Nu het Cour de Cassation  (Civ. 3 29 ovt. 1973, Bull. Civ. 
3.556, p. 405) voor afstand van recht een duidelijke wilsuiting eist en een enkel 
niet-doen als onvoldoende beschouwt, is de theorie van de stilzwijgende afstand 
onhoudbaar. Th. Lamarche, ‘L’imprescriptibilité et le droit des biens’ in: Revue 
trimestrielle de droit 2004, p. 403-427, p. 407.  

32  Annotator Beudant trekt deze conclusie in zijn bespreking van het betoog van        
A-G Robinet de Cléry onder de zogenoemde Ovize zaak, Cour de Cassation 5 mei 
1879 Ovize-Congrégation religieuse de Saint Viateur, DP 1880.I p. 145.                 
A-G Robinet de Cléry had zich op het standpunt gesteld dat de revindicatie net als 
alle andere rechtsvorderingen na dertig jaar verjaart. Beudant had hieruit de 
‘onontkoombare en volstrekt logische’ conclusie getrokken dat na verjaring van de 
revindicatie de Staat van onroerende zaken eigenaar zou worden langs de weg van 
art 713 Cc, DP 1880.I, p. 147. Over de Ovize zaak, P. Jourdain, Les biens, p. 60;   
M. Chauffardet, Perpétuité, p. 200-201; W.J. Zwalve, Simplex et perpetuum, 
beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag 2006, p. 205. 

33  Zie bijvoorbeeld L. Josserand, Cours de droit civil positif français, I, 2e druk, Parijs 
1932, p. 782: ‘une doctrine nettement étatiste; elle dépouille les particuliers pour 
enrichir le fisc insatiable (..)’; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 134; M. Chauffardet, 
Perpétuité, p. 205-207. 

34  Het artikel doet wat formulering betreft denken aan de Codex Justinianus die 
eveneens stelt dat zowel zakelijke als persoonlijke acties in dertig of veertig jaar 
verjaren, CJ 7,39,3. De tekst lijkt ontleend aan R.J. Pothier, Oeuvres de Pothier, t 1 
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Het oude artikel 2262 Cc wekte de onjuiste indruk dat de revindicatie verjaart 
net als alle andere rechtsvorderingen. In de literatuur werd al snel aangenomen 
dat artikel 2262 tot uitdrukking brengt dat rechtsvorderingen van de eigenaar 
alleen indirect verloren kunnen gaan door verkrijgende verjaring, en niet door 
bevrijdende verjaring:        

 
‘Les actions qui naissent de la propriété, c’est à dire l’action en 
revendication et l’action négatoire de servitude, sont 
imprescriptibles, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles de 
s’éteindre directement, par cela seul qu’elles n’auraient pas été 
intentées dans un délai déterminé, ou que le propriétaire aurait 
même, pendant un temps plus ou moins long, cessé d’exercer son 
droit de propriété. Elles ne peuvent s’éteindre qu’indirectement 
par le résultat de l’usucapion, c’est à dire par une possession 
contraire, réunissant tous les caractères exigés pour l’acquisition 
d’un droit de propriété ou de servitude.’35  

 
Het Cour de Cassation heeft de in de literatuur gepropageerde onverjaarbaarheid 
van de revindicatie bevestigd in zijn ‘grand arrêt’ over deze materie, het arrest 
‘Le Cohu c Morvan’. 36 
 

‘Attendu que malgré la géneralité des termes de l’art 2262 c.civ., 
qui décide que toutes les actions, tant réelles que personelles, sont 
prescrites par trente ans, ce texte ne s’applique pas a l’action en 
revendication intentée par le propriétaire dépossedé de son 
immeuble; que le propriété ne se perdant par le non-usage, l’action 
en revendication, que sanctionne et protège ce droit, peut être 
exercée aussi longtemps que le defendeur ne justifie pas être lui 
même devenu propriétaire de l’immeuble revendiqué par le 
résultat d’une possession contraire, réunissant tous les caractères 
exigés pour la prescription acquisitive.’37 

 
Bij de herziening van het verjaringsrecht in 2008 is de uitspraak in de zaak 
tussen Le Cohu en Morvan gecodificeerd. In de eerste zin van artikel 2227 
wordt onomwonden gesteld dat het eigendomsrecht onverjaarbaar is:  
 

                                                                                                                                  
Coutume d’Orléans ed. Bugnet, Parijs 1845, p. 338. Over de bevrijdende verjaring 
van dertig jaar merkt Pothier op: ‘Regulièrement tous les droits, tant les droits réels 
que les droits personnels, tant les immobiliers que les mobiliers sont sujets à cette 
prescription.’  

35  C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 4e editie, deel 8, Parijs 1879,         
p. 429; M. Chauffardet, Perpétuité, p. 199 noot 2.    

36  Le Cohu C. Morvan, Req. 12 juillet 1905, D. 1907.1.141. Uitgebreid over deze zaak 
W.J. Zwalve, Le Cohu C.  Morvan. 

37  Le Cohu C. Morvan, Req. 12 juillet 1905, D. 1907.1.141, p. 144. 
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Le droit de propriété est imprescriptible.38 
 
De eigenaar verliest zijn revindicatie pas wanneer iemand anders de eigendom 
van zijn zaak verkrijgt. In dit boek staat eigendomsverkrijging door verjaring 
door mala fide bezitters centraal. De Code Civil kent een dertigjarige 
verkrijgende verjaring door mala fide bezitters voor onroerende zaken, roerende 
zaken en erfdienstbaarheden. Wanneer de bezitter te goeder trouw is en een titel 
kan tonen verkrijgt hij de eigendom van een onroerende zaak na tien jaar 
onafgebroken verjaringsbezit.39 De bezitter te goeder trouw kan de eigendom 
van een roerende zaak ogenblikkelijk verkrijgen als gevolg van een van 
oorsprong gewoonterechtelijke regel. De wetgever beschouwt deze 
eigendomsverkrijging als een ogenblikkelijke of instantelijke verkrijgende 
verjaring.  
 
99 Verkrijgende verjaring van onroerende zaken 
 
Het nieuwe artikel 2272 Cc noemt de tienjarige en de dertigjarige verkrijgende 
verjaring voor onroerende zaken: 
 

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété 
immobilière est de trente ans. 
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un 
immeuble en prescrit la propriété par dix ans.40 

 
Wanneer de verjaringsbezitter te goeder trouw is en een titel kan tonen verkrijgt 
hij de eigendom van de onroerende zaak na afloop van tien jaar.41 De tienjarige 

                                                        
38  Ook uit het nieuwe artikel 2227 Cc blijkt de vereenzelviging van recht en 

rechtsvordering. Artikel 2227 Cc stelt dat het eigendomsrecht niet verjaart. Dat is in 
zijn algemeenheid niet onwaar. Het wil echter niet zeggen dat ook de revindicatie 
niet verjaart. Deze distinctie maakt het Franse recht als gevolg van een 
vereenzelviging van recht en rechtsvordering niet.  

39  In het vervolg zal van de tienjarige en dertigjarige verkrijgende verjaring van 
onroerende zaken worden gesproken. 

40  In de oude Code Civil was de dertigjarige verkrijgende verjaring geregeld in artikel 
2262 Cc (oud) dat tegelijkertijd een regeling van bevrijdende verjaring gaf. Deze 
onduidelijkheid hebben de herzieners van de Code Civil weg willen nemen. Zij 
hebben de dertigjarige verkrijgende verjaring daartoe een nieuwe afzonderlijke plek 
in artikel 2272 Cc gegeven. Zie daarover hieronder noot 49. 

41  In de Code Civil van vóór juni 2008 golden krachtens art 2265 Cc de 
Romeinsrechtelijke termijnen van tien jaar (inter praesentes) respectievelijk twintig 
jaar (inter absentes). Vergelijk voor deze Romeinsrechtelijke termijnen, CJ 7,33,12. 
Uit het rapport aan de senaat over de wijzigingen op het terrein van het 
verjaringsrecht blijkt dat men dit onderscheid verouderd acht: ‘Actuellement, le 
délai de droit commun est abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire 
est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d’appel où l’immeuble est situé, à la 
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verkrijgende verjaring repareert een wegens beschikkingsonbevoegdheid 
mislukte eigendomsoverdracht.42 De vereiste goede trouw richt zich net als naar 
Romeins recht bij de usucapio a non domino op de beschikkingsonbevoegdheid 
van de tradens.43 Als gevolg van de onjuiste veronderstelling dacht de verkrijger 
dat hij eigenaar was geworden.44 Naast goede trouw is voor de tienjarige 
verkrijgende verjaring een geldige titel vereist.45 Een putatieve titel volstaat 
niet.46 Naast de tienjarige verkrijgende verjaring kent het Franse recht een 
dertigjarige verkrijgende verjaring waarvoor verjaringsbezit volstaat. Of de 
bezitter te goeder of te kwader trouw is doet niet ter zake. Artikel 2258 geeft met 
het oog op de dertigjarige verkrijgende verjaring de volgende definitie van 
verkrijgende verjaring: 
 

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un 
droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit 

                                                                                                                                  
condition que le possesseur soit de bonne foi et dispose d’un juste titre (actuel 
article 2266 du code civil). Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du 
propriétaire n’a plus de sens aujourd’hui.’, Senaatsrapport, p. 54.  

42  Malaurie-Aynès, Les biens, p. 167: ‘De même le titre d’une cause de nullité ne 
peut-il servir de base à l’usucapion, car, même si l’aliénateur avait été propriétaire, 
le possesseur n’aurait pas acquis.’ 

43  Civ 3e 18 janvier 1972, Bull civ 3 no 39. C. Larroumet, Les biens, p. 363; Malaurie-
Aynès, Les biens, p. 168. 

44  C. Larroumet, Les biens, p. 363. 
45  Omdat naar Frans recht de overeenkomst waarbij een beschikkingsonbevoegde zich 

verbindt een hem niet behorende zaak over te dragen steeds nietig is, wordt van 
deze nietigheid voor wat betreft de aanwezigheid van een ‘juste titre’ geabstraheerd. 
Cass. Civ. 3e 15 fevr 1968, Bull. Civ. III no 60: ‘Le juste titre est un acte propre a 
conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l’alienateur.’ 

46  Cass. Civ. 1e 6 nov 1963, Bull. Civ. No 483. Een putatieve titel is onvoldoende 
omdat de verkrijgende verjaring alleen een wegens beschikkingsonbevoegdheid 
mislukte eigendomsoverdracht repareert. De vereiste goede trouw komt in de plaats 
van de beschikkingsonbevoegdheid. Wanneer de eigendomsoverdracht om een 
andere reden mislukt dan de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, is de 
tienjarige verjaring uitgesloten. Tegen titelgebreken beschermt de tienjarige 
verjaring niet. C. Larroumet, Les biens, p. 358 noot 1; Malaurie-Aynès, Les biens, 
p. 167. M. Locré geeft een andere verklaring Législation civile commerciale et 
criminelle tome 8, Brussel 1836, p. 352: ‘Nul ne peut croire de bonne foi qu’il 
possède comme propriétaire s’il n’a pas un juste titre, c’est à dire s’il n’a pas un titre 
qui soit de sa nature translatif du droit de propriété en qui soit d’ailleurs valable.’ 
Goede trouw zonder geldige titel is, anders dan uit dit citaat lijkt te volgen, wel 
mogelijk. Om te goeder trouw te zijn moet de bezitter in de onjuiste 
veronderstelling verkeren dat hij eigenaar is. Die veronderstelling is juist mogelijk 
wanneer de verkrijger op grond van een vermeende titel in het bezit wordt gesteld. 
Om verkrijgende verjaring in deze gevallen uit te sluiten is naast goede trouw een 
titel vereist.  
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obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer 
l'exception déduite de la mauvaise foi.47 
 

100 Bezit 
 
Verkrijgende verjaring wordt in art. 2258 Cc omschreven als een gevolg van het 
bezit (un effet de la possession). Art. 2255 Cc (2228 Oud) definieert bezit:  
 

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un 
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou 
par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. 

 
Het Franse recht stelt net als het Romeinse recht twee eisen aan de bezitter; hij 
moet de feitelijke heerschappij zelf of via een ander over de zaak uitoefenen 
(corpus)48 en dit voor zichzelf (animus)49 doen. Artikel 2266 Cc (2236 Oud) 
stelt nog eens buiten twijfel dat houders niet van de werking van de verkrijgende 
verjaring profiteren: 
 

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque 
laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, 
l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le 
droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. 
 

Pas wanneer een houder zichzelf tot bezitter maakt als gevolg van een daad van 
een derde, of een tegenspraak van het recht van de eigenaar kan hij verjaren.  
 

                                                        
47  Deze definitie van de verkrijgende verjaring gaat gedeeltelijk terug op art. 2262 Cc 

(Oud). Dat artikel was verwarrend omdat het de dertigjarige verkrijgende verjaring 
gaf en tegelijkertijd een algemene regeling van de bevrijdende verjaring. De 
verwarrende redactie van art 2262 Cc (Oud) lijkt een gevolg van het ancien droit 
français dat de verjaring van de revindicatie voorstelde als verkrijgende verjaring 
waarvoor dertigjarig bezit volstaat, zonder dat de bezitter te goeder trouw hoeft te 
zijn en een geldige titel moet tonen. De senaatscommissie heeft deze verwarring 
willen opheffen door verkrijgende verjaring opnieuw te definiëren: ‘Regrouper 
l’ensemble de ces règles au sein d’un même titre, comme le fait actuellement le 
code civil, présente l’inconvénient de prêter à confusion. Prévoir la création de deux 
titres différents, comme le propose votre commission en accord avec le ministère de 
la justice, permettrait d’y remédier mais suppose de procéder par renvois pour éviter 
de répéter les mêmes dispositions.’, Senaatsrapport, p. 22. 

48  Zie bijvoorbeeld, Terré-Simler, p. 148; Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 194;            
C. Larroumet, Les biens, p. 50 e.v.; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 140 e.v.;             
J. Carbonnier, Droit civil. Tome 3, Les biens, 19e editie, Parijs 2000, p. 202. 

49  Zie bijvoorbeeld, Terré-Simler, p. 149; Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 195;             
C. Larroumet, Les biens,  p. 52 e.v.; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 142 e.v.;            
J. Carbonnier, Droit civil. Tome 3, Les biens, 19e editie, Parijs 2000, p. 203. 
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Cc 2268 (2238 Oud) Néanmoins, les personnes énoncées dans les 
articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur 
possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, 
soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du 
propriétaire. 

 
De huurders die nadat hun overeenkomst was afgelopen het land dat zij huurden, 
bleven gebruiken en na verloop van tijd stelden eigenaar van de grond te zijn 
geworden langs de weg van de dertigjarige verkrijgende verjaring, kregen dan 
ook ongelijk van het Cour de Cassation. Op geen enkel ogenblik was gebleken 
van een tegenspraak van recht en daarom waren de eisers, alhoewel het 
huurcontract was afgelopen, steeds houders gebleven.50 Wanneer een houder het 
bezit van de door hem gehouden zaak aan een derde verschaft kan die derde 
uiteraard wel verjaren: 
 

Cc 2269 (2239 Oud) Ceux à qui les locataires, dépositaires, 
usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le 
droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire. 

 
101 Onafgebroken bezit: accessio possessionis regel 
 
Om de eigendom van een onroerende zaak door verkrijgende verjaring te 
verkrijgen kan de bezitter de bezitstijd van zijn voorganger bij die van hemzelf 
optellen. Artikel 2265 Cc (2235 Oud) geeft de Franse accessio possessionis 
regel: 
 

Artikel 2265 Cc (2235 Oud) Pour compléter la prescription on 
peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque 
manière qu’on lui ait succedé, soit à titre universel ou particulier, 
soit à titre lucrative ou onereux. 

 
De accessio possessionis regel werkt op dezelfde wijze als naar Romeins recht. 
De opvolger onder algemene titel wordt vereenzelvigd met zijn voorganger en 
zet een lopende verjaring steeds voort. De opvolger onder bijzondere titel zet 
een lopende verjaring alleen voort als hij zelf voldoet aan de aan voor de 
verkrijging door verjaring gestelde eisen. Soms zal het als gevolg van de 
accessio possessionis regel voor een bona fide bezitter aantrekkelijker zijn een 
beroep op de dertigjarige verkrijgende verjaring te doen dan een beroep op de 
tienjarige verkrijgende verjaring. Zo’n geval doet zich voor wanneer de mala 
fide voorganger van de bona fide opvolger onder bijzondere titel al vijfentwintig 

                                                        
50  Cass. Civ. 3e 19 dec 1990, Bull. Civ. III no 270; D. 1991, somm. 305, obs.             

A. Robert. 
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jaar verjaringsbezitter van de zaak is geweest. De bona fide opvolger onder 
bijzondere titel verkrijgt dan na vijf jaar de eigendom van de zaak langs de weg 
van de dertigjarige verkrijgende verjaring.51  
 
102 Verjaringsbezit 
 
Artikel 2261 Cc (2229 Oud) stelt enkele eisen aan het bezit wil het bezit sterk 
genoeg zijn om door verkrijgende verjaring tot eigendom uit te groeien.  
 

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

 
De wetgever hinkt in artikel 2261 Cc (2229 Oud) op twee gedachten. Hij wil 
eisen stellen aan bezit die het sterk genoeg maken om verkrijgende verjaring te 
rechtvaardigen. Zo is bezit dat door middel van geweld of heimelijk is verkregen 
niet ‘paisible’ respectievelijk ‘publique’.52 Degene die op deze manier het bezit 
van een zaak verkrijgt is weliswaar bezitter, maar geen verjaringsbezitter. Zijn 
bezit is gebrekkig.53  
 
De andere eisen die de wetgever in artikel 2261 Cc (2229 Oud) stelt, zijn geen 
extra eisen die aan het bezit worden gesteld. Dat het bezit continu en non 
interrompu moet zijn, is geen extra vereiste dat aan bezit wordt gesteld, maar is 
een eis die geldt voor bezitsbehoud. Wanneer degene die de feitelijke 
heerschappij over een zaak voert verdreven wordt is het bezit onderbroken en 

                                                        
51  Vgl. hiervoor Malauarie-Aynès, p. 164. 
52  Voor wat betreft het door middel van geweld verkregen bezit volgt dit ook uit 

artikel 2263 Cc lid 1 (2233 Oud) Les actes de violence ne peuvent fonder non plus 
une possession capable d’opérer la prescription. Of het zonder geweld verkregen 
bezit op een later tijdstip door geweld te gebruiken behouden blijft doet niet ter 
zake, Cour de Cassation, 15 februari 1968 D. 1968, 453, vgl. C. Larroumet, Les 
biens, p. 62; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 146. Dit ligt iets anders voor het 
heimelijk bezit. Bezit dat niet heimelijk is verkregen kan op een later tijdstip alsnog 
heimelijk worden wanneer de bezitter de zaak aan het zicht van een ander onttrekt. 
Terré-Simler p. 164; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 145; Mazeaud-Mazeaud-
Chabas, p. 205. 

53  Voor wat betreft het vereiste vreedzame en openbare, niet-heimelijke karakter doet 
artikel 2261 Cc (2229 Oud) denken aan het Romeinse recht. De bezitter die 
heimelijk of door middel van geweld in het bezit was getreden was naar Romeins 
recht bezitter en werd door de praetor als bezitter beschermd tegen de gehele 
wereld, behalve tegen degene die heimelijk of met geweld gedepossedeerd was. Zie 
bijvoorbeeld D. 43,17,1,9.  
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verliest hij het bezit.54 Evenzo gaat het bezit verloren wanneer de bezitter geen 
enkele feitelijke handeling ten aanzien van de zaak meer verricht.  
 
De laatste twee eisen die de wetgever stelt, bezit moet à titre de propriétaire (als 
eigenaar) en non équivoque (niet dubbelzinnig) zijn, zijn evenmin eisen die aan 
bezit worden gesteld. Wanneer degene die de feitelijke heerschappij voert dit 
niet à titre de propriétaire doet, voert hij de heerschappij niet voor zichzelf en is 
hij geen bezitter maar houder.55 Hetzelfde geldt voor degene die de feitelijke 
heerschappij op dubbelzinnige wijze voert. Wat is daarmee bedoeld? Dunod de 
Charnage schrijft het volgende: 
 

‘Il ya des possessions équivoques, qui laissent lieu de douter si le 
détenteur d’une chose possède pour lui ou pour autrui: & par 
conséquent s’il prescrit pour lui-même, ou si un autre prescrit par 
son fait.’56  

 
Uit dit citaat blijkt welke rol het vereiste in het door Dunod geschetste systeem 
speelt. In gevallen namelijk waarin het onduidelijk is of iemand een zaak houdt 
voor een ander of voor zichzelf (bezit), kan geoordeeld worden dat er sprake is 
van possession équivoque. Verkrijging door verjaring behoort dan niet tot de 
mogelijkheden. Het vereiste ondubbelzinnige karakter is echter verwarrend. Dat 
blijkt al uit het citaat waar in gevallen waarin twijfel bestaat of iemand bezit of 
houdt voor een ander, steeds gezegd wordt dat sprake is van een dubbelzinnig 
bezit. Wanneer degene die de feitelijke heerschappij voert dit voor een ander 
doet, is het onjuist om aan te nemen dat sprake is van bezit, laat staan van 
dubbelzinnig bezit. Het vereiste ondubbelzinnige karakter is verwarrend en 
onjuist. We zullen zien dat het vereiste een rol speelt bij de bewijsrechtelijke 
functie van het bezit van roerende zaken. Een functie voor wat betreft de 
verkrijgende verjaring van onroerende zaken moet aan het vereiste van 
ondubbelzinnigheid niet worden toegekend.  
 
103 Bezitsgebreken en dertigjarige verkrijgende verjaring 
 
Slechts twee van de eisen die artikel 2261 Cc (2229 Oud) stelt, zijn te 
beschouwen als eisen die aan bezit worden gesteld, wil het sterk genoeg zijn om 
verjaring te rechtvaardigen. Degene die door middel van geweld of heimelijk in 

                                                        
54  Terré-Simler p. 164; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 145; Mazeaud-Mazeaud-

Chabas, p. 205. 
55  C. Larroumet, Les biens, p. 61; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 145; Mazeaud-

Mazeaud-Chabas, p. 205. 
56  M.F.I. Dunod, Traité, p. 24. 
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het bezit treedt is weliswaar bezitter, maar geen verjaringsbezitter. Zijn bezit is 
gebrekkig.  
 
Door te eisen dat de bezitter niet door middel van geweld of heimelijk in het 
bezit is getreden, beschermt de Franse wetgever de eigenaar in wiens nadeel 
verkrijging door de verjaringsbezitter werkt. Eigendomsverkrijging door 
verkrijgende verjaring is het resultaat van een afweging van belangen. Tegen 
elkaar worden afgewogen het belang van de bezitter en dat van degene in wiens 
nadeel verkrijgende verjaring werkt. Wanneer B door middel van geweld in het 
bezit treedt van een stuk grond dat in eigendom toebehoort aan A, is B geen 
verjaringsbezitter omdat het bezit in strijd met de wet heeft verkregen.  
 
Wanneer B heimelijk in het bezit van een kelder treedt die in eigendom 
toebehoort aan A, is eigendomsverlies voor A als gevolg verkrijgende verjaring 
door B om een andere reden niet gerechtvaardigd. A was zich niet bewust dat 
zijn eigendomsrecht gevaar liep omdat B heimelijk in het bezit kwam van de 
kelder. Wanneer de bezitter niet heimelijk in het bezit is getreden, valt de 
eigenaar te verwijten dat hij heeft nagelaten tegen de bezitter op te treden. Die 
nalatigheid rechtvaardigt zijn eigendomsverlies: 
 

‘Lorsque le possesseur est un spoliateur, l’usucapion crée une 
injustice; mais le verus dominus peut se voir reprocher la 
négligence: l’usucapion ne s’accomplit pas clandestinement; il 
pouvait revendiquer à temps.’57  

  
Onafgebroken verjaringsbezit gedurende dertig jaar wordt eigendom, ook als de 
verjaringsbezitter te kwader trouw is. De eigenaar heeft nagelaten tegen de 
verjaringsbezitter op te treden, terwijl de verjaringsbezitter zich steeds om de 
zaak heeft bekommerd: 
 

‘Le droit doit assurer l’ordre, sans compter que si le véritable 
propriétaire n’a pas fait valoir son droit de propriété pendant trente 
ans, en ne revendiquant pas la chose entre les mains d’un 
possesseur, non seulement on peut présumer qu’il se désinteressé, 
mais encore on doit admettre qu’il ne mérite pas de protection, 
bien que son droit soit imprescriptible, car la situation du 
possesseur qui a exploité la chose, ce qui peut être socialement 
utile, est plus digne de considération que la sienne.’58 

 

                                                        
57  Malaurie-Aynès, Les biens, p. 161. 
58  C. Larroumet, Les biens, p. 232. 
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Eigendomsverkrijging door de mala fide bezitter is wellicht strijdig met de 
moraal, zij bevordert de rechtszekerheid: 
 

‘La morale est pour la vertu, la loi est pour la paix.’59 
 
104 Bezitsgebreken en tienjarige verkrijgende verjaring?  
 
Voor de tienjarige verkrijgende verjaring zijn, anders dan voor de dertigjarige, 
goede trouw en een geldige titel vereist. De verjaringstermijn bedraagt geen 
dertig jaar, maar tien jaar. Eigendomsverkrijging door de bezitter vindt haar 
rechtvaardiging niet in de nalatigheid van de eigenaar, maar in de goede trouw 
van de bezitter. Daarnaast gelden de bezitsgebreken van artikel 2261 Cc (2229 
Oud). De rol die de bezitsgebreken van artikel 2261 Cc (2229 Oud) voor wat 
betreft de tienjarige verkrijgende verjaring spelen is onduidelijk. Omdat voor de 
tienjarige verkrijgende verjaring goede trouw en een titel vereist zijn, lijkt het 
onnodig daarnaast nog de eis te stellen dat de bezitter niet door middel van 
geweld of heimelijk in het bezit is getreden. Degene die door geweld te 
gebruiken of heimelijk in het bezit treedt, is per definitie te kwader trouw en 
profiteert om die reden niet van de tienjarige verkrijgende verjaring. Waarom 
wordt ook voor de tienjarige verjaring de eis gesteld dat het bezit ‘paisible’ en 
‘publique’ is?       
 
De door artikel 2261 Cc (2229 Oud) gestelde eisen zouden een rol kunnen 
spelen wanneer zij niet alleen zouden gelden op het tijdstip van 
bezitsverkrijging, maar gedurende de gehele verjaringstermijn. Degene die te 
goeder trouw zonder daarbij geweld te gebruiken of heimelijk in het bezit van 
een zaak is getreden, kan het verjaringsbezit op een later tijdstip verliezen 
wanneer hij de zaak op een later tijdstip door geweld te gebruiken behoudt, of 
wanneer hij de zaak verstopt. Omdat de voor de tienjarige verkrijgende verjaring 
vereiste goede trouw alleen vereist is op het ogenblik van bezitsverkrijging zou 
de verjaring doorlopen als het bezit op een later tijdstip met geweld wordt 
behouden of heimelijk wordt. Deze uitleg heeft het Cour de Cassation voor wat 
betreft het vereiste vreedzame karakter verworpen, de door artikel 2261 Cc 
(2229 Oud) geëiste openbaarheid is wel gedurende de gehele verjaringstermijn 
vereist.60  Zo bezien speelt alleen de vereiste openbaarheid een beperkte rol voor 
wat betreft de tienjarige verkrijgende verjaring.  
   

                                                        
59  M. Goupil-Préfeln Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Fenet, 

15e deel, herdruk editie 1827, Osnabrück 1968, p. 604.  
60  Zie hierboven nr 102. 
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Nog weer een andere uitleg van het vereiste openbare karakter kan de rol die de 
openbaarheid speelt bij de tienjarige verkrijgende verjaring verder vergroten. 
Zo’n alternatieve uitleg geeft Pothier. Hij bespreekt het volgende geval. B 
vergroot zijn kelder door de grond van zijn buurman A te ondergraven. B treedt 
zo in het bezit van een deels aan A toebehorende kelder: het gedeelte dat zich 
onder A’s grond bevindt behoort A in eigendom toe. Vervolgens verkoopt B zijn 
erf aan C, die niet weet dat B zijn kelder eigenhandig heeft vergroot door A’s erf 
te ondergraven. C verjaart niet, ondanks het feit dat hij te goeder trouw is, omdat 
het bezit van de kelder niet openbaar is:     
 

‘C’est pourquoi, si quelqu’un pour agrandir ses caves en a fouillé 
une sous le terrain de la maison voisine et l’a uni aux siennes sans 
que son voisin s’en soit aperçu et a depuis vendu sa maison telle 
qu’elle se poursuit; quoique l’acquéreur ait possedé de bonne foi 
la cave qui a été fouillé sous la maison voisine, il ne pourra 
l’acquérir par prescription, cette possession n’étant pas une 
posession publique (….)’61  

 
De uitleg die Pothier aan het vereiste openbare karakter van bezit geeft, maakt 
inzichtelijk waarom het vereiste ook geldt voor de tienjarige verkrijgende 
verjaring. Eigenaar A heeft zijn eigendomsverlies niet kunnen voorkomen omdat 
van het bezit van een kelder naar buiten toe weinig blijkt. Of de bezitter te 
goeder trouw is of te kwader trouw is doet niet ter zake. Het Cour de Cassation 
is Pothier niet gevolgd in zijn uitleg van het voor verjaring vereiste openbare 
karakter. Het Cour de Cassation brengt het vereiste openbare karakter, zoals wij 
zagen, in verband met Romeinsrechtelijke possessio clandestina. Wanneer 
iemand heimelijk in het bezit treedt, is zijn bezit niet openbaar en verjaart hij 
niet. In het voorbeeld dat Pothier geeft, zou de bona fide C volgens het Cour de 
Cassation wel verjaren omdat hij niet heimelijk in het bezit van de kelder is 
getreden. Door deze uitleg aan de vereiste openbaarheid te geven, heeft het Cour 
de Cassation het vereiste voor wat betreft de tienjarige verjaring van ieder 
belang ontdaan. Degene die te goeder trouw en op grond van een geldige titel in 
het bezit treedt van een onroerende zaak, treedt niet heimelijk in het bezit. Zijn 
bezit is daarom per definitie openbaar. 
 
De betekenis die Pothier aan het vereiste openbare karakter van verjaringsbezit 
geeft, maakt kelders en ondergrondse bouwwerken als het ware onvatbaar voor 
verjaring. Het Cour de Cassation volgt Pothier niet. In de uitleg die het Cour de 
Cassation geeft speelt het vereiste openbare karakter alleen een rol in gevallen 
waarin de bona fide bezitter de zaak na verloop van tijd verstopt. Het 
                                                        
61  R.J. Pothier, Traité de la possession, Traité de prescription, Parijs 1807, no 37,        

p. 115. 
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verjaringsbezit wordt heimelijk, het voldoet niet meer aan de eisen van artikel 
2261 Cc (2229 Oud), de verjaring wordt gestuit. Het bovenstaande neemt niet 
weg dat onduidelijk blijft waarom de andere eis die artikel 2261 Cc (2229 Oud) 
aan verjaringsbezit stelt voor de tienjarige verjaring geldt. Artikel 2261 Cc 
(2229 Oud) stelt niet alleen dat verjaringsbezit openbaar moet zijn, 
verjaringsbezit mag evenmin door middel van geweld zijn verkregen. Degene 
die te goeder trouw en op grond van een geldige titel in het bezit treedt van een 
onroerende zaak zal bij zijn bezitsverkrijging geen geweld hebben gebruikt. Het 
vereiste vreedzame karakter van bezit speelt, nu het volgens het Cour de 
Cassation alleen bij bezitsverkrijging vereist is,62 bij de tienjarige verkrijgende 
verjaring geen rol. Toch stelt artikel 2261 Cc (2229 Oud) het vereiste, niet alleen 
voor de dertigjarige verjaring, maar ook voor de tienjarige. 
 
105 Verkrijgende verjaring van roerende zaken?  
  
De rol die de usucapio a non domino in het Romeinse recht speelde wordt voor 
roerende zaken vervuld door het in artikel 2276 Cc gecodificeerde adagium ‘en 
fait de meubles la possession vaut titre’. Dat adagium groeide in het Frankrijk 
van voor de codificatie uit van een bewijsrechtelijke regel naar een alternatief 
voor de Romeinsrechtelijke usucapio a non domino. Die tweeledige functie 
heeft het adagium tot op de dag van vandaag behouden. In de geschriften van 
Pothier is het adagium (nog) een bewijsrechtelijke regel, in de geschriften van 
Bourjon is het adagium daarnaast uitgegroeid tot een wijze van 
eigendomsverkrijging die de Romeinsrechtelijke usucapio a non domino 
overbodig maakt. Voor een goed begrip van het adagium is het daarom zinvol 
uitgebreider bij Pothier en Bourjon stil te staan.  
 
106 Pothier: ‘En fait de meubles la possession vaut titre’ als 

bewijsrechtelijke regel 
 
Pothier blijft in zijn werk in hoge mate trouw aan de beginselen van het 
Romeinse recht.63 Pothier neemt het Romeinsrechtelijke verjaringsrecht 
grotendeels over. Verkrijgende verjaring is voorbehouden aan bona fide 
bezitters die een titel kunnen tonen. De verjaringstermijn bedraagt naar Romeins 
voorbeeld tien of twintig jaar voor wat betreft onroerende zaken, en drie jaar 

                                                        
62  Cour de Cassation, 15 februari 1968 D. 1968, 453, zie hierboven nr 102.  
63  Het volgende citaat uit het proefschrift van E. Jobbé-Duval, Étude historique sur la 

revendication de meubles en droit français, Parijs 1881, p. 225, spreekt in dit 
verband boekdelen:  ‘Remarquons-le cependant, plusieurs jurisconsultes restèrent 
fidèles jusqu’à la fin a l’enseignement du Corpus Juris, et à leur tête il convient de 
citer Pothier.’   
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voor roerende zaken. Anders dan naar Romeins recht gold, neemt Pothier aan 
dat ook gestolen zaken door verjaring kunnen worden verkregen. Het 
verjaringsverbod voor gestolen zaken is volgens Pothier strijdig met de 
beginselen van het natuurrecht.64 Omdat degene die stelde de eigendom door 
verjaring te hebben verkregen bewijs moest leveren ten aanzien van zijn titel, 
was het lastig zo niet onmogelijk eigendomsverkrijging door verjaring van 
roerende zaken te bewijzen. Van de koop van een roerende zaak wordt, anders 
dan van de koop van een onroerende zaak, in de regel geen akte opgemaakt. 
Pothier komt de bezitter van een roerende zaak tegemoet die het bewijs wil 
leveren door verjaring eigenaar te zijn geworden:  
 

‘Outre cette difference de temps pour la prescription entre les 
immeubles et meubles, il y en a une autre, qui est que pour 
l’usucapion des immeubles par une possession de dix ou vingt ans, 
il faut que le possesseur rapporte le titre par écrit de son 
acquisition; mais à l’égard des meubles, comme il est d’usage que 
les ventes, les donations et les autres genres d’aliénations des 
meubles, s’executent et se consomment par la tradition qui s’en 
fait de la main à la main, sans en dresser acte par écrit, le 
possesseur pour cette prescription doit être cru de ce qu’il allègue 
du titre auquel il dit avoir la chose, pourvu que ce qu’il allègue 
soit vraisemblable.’65 

            
Pothier geeft rechters regels ten aanzien van de verdeling van de bewijslast in 
een proces omtrent de eigendom van een roerende zaak. De bezitter van een 
roerende zaak die stelt door verjaring eigenaar te zijn geworden, moet geloofd 
worden omtrent wat hij beweert over zijn titel, tenzij datgene wat hij beweert 
weinig geloofwaardig is.    
 
107  Bourjon: ‘En fait de meubles la possession vaut titre’ als wijze 

van eigendomsverkrijging  
 
Bij Bourjon is de tenzij van Pothier vervallen. Het bezit van een roerende zaak 
wordt steeds vermoed te zijn verkregen op grond van een geldige titel:  
 

                                                        
64  Oeuvres de Pothier, (M. Siffrein), 18 delen, tome 10, Parijs 1821-1824,                

R.J. Pothier, Traité de la prescription, nr 204, p. 460:  ‘Cette disposition qui ne 
permet pas qu’un possesseur de bonne foi puisse acquérir par la prescription les 
choses furtives, me paroît être un droit purement arbitraire; et je ne vois rien, dans 
les principes du droit naturel, qui doive empêcher le possesseur de bonne foi d’une 
chose furtive, de l’acquérir par la prescription.’  

65  Oeuvres de Pothier, (M. Siffrein), 18 delen, tome 9, Parijs 1821-1824, R.J. Pothier, 
Traité des donations entre la femme et le mari, nr 67, p. 335. 
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‘Pour les acquisitions d’immeubles, il faut un acte qui constate le 
vente, au lieu que dans l’achat des meubles, la délivrance & la 
possession vaut titre.’66  

 
Bij Bourjon krijgt de regel ‘possession vaut titre’ nog een andere betekenis: 
 

‘Si le dépositaire avoit vendu ce meuble, le propriétaire d’icelui ne 
peut le réclamer des mains de l’acheteur, parce qu’en matière de 
meubles, la possession valant titre, la sûreté du commerce ne 
permet qu’on écoute une telle revendication; il faut donc en ce cas 
la rejetter: l’ordre et l’avantage public l’exigent ainsi.’67 

 
Wanneer de bewaarnemer de aan hem toevertrouwde zaak aan een derde 
verkoopt en levert, kan de eigenaar de zaak niet van de derde opeisen. Het bezit 
van die derde geldt als titel. De derde is eigenaar geworden van de zaak. De orde 
en het publiek belang eisen het zo. Bourjon geeft in een andere passage een 
vergelijkbaar voorbeeld waar hij een andere rechtvaardiging geeft voor het 
eigendomsverlies van degene die zijn zaak aan een houder afstond:  
 

‘Il en est de même si le meuble avoit été confié à un tiers pour être 
vendu & que ce tiers garde le prix de la vente; le propriétaire ne 
peut inquiéter l’acheteur, & c’est à lui a s’imputer sa confiance, 
dont un autre ne peut être la victime: c’est une seconde 
conséquence qui nait du même principe qu’on vient de ce poser, 
qu’en matière de meubles la possession vaut titre de 
propriétaire.’68  

 
Degene die zijn zaak aan een houder afstaat, die de zaak aan een derde verkoopt 
en levert, verliest zijn eigendom aan die derde omdat hij de zaak zelf aan een 
onbetrouwbare houder heeft afgestaan. Dit risico moet volgens Bourjon niet op 
de derde worden afgewenteld. Eigendomsverkrijging door de derde bezitter is 
dan ook uitgesloten wanneer de eigenaar het slachtoffer is geweest van diefstal. 
De eigenaar valt er dan geen verwijt van te maken dat hij zijn zaak aan een 
onbetrouwbare houder heeft afgestaan. Eigendomsverlies is niet 
gerechtvaardigd: 
 

‘Ce que dessus reçoit une exception dans le cas du vol, la chose 
volé peut se revendiquer, même entre les mains de celui qui auroit 
achteté de bonne foi: c’est une autre exception à la règle, que 

                                                        
66  F. Bourjon, Le droit commun I, p. 470. 
67  F. Bourjon, Le droit commun II, p. 695. 
68  F. Bourjon, Le droit commun II, p. 695 (cursivering toegevoegd). 
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meuble n’a pas suite qu’on a déjà observée ci-dessus: & que 
l’ordre oblige de reprendre.’69    

 
De bestolen eigenaar kan het bezit van zijn zaak opeisen van de bezitter die het 
te goeder trouw heeft gekocht. Uit deze passage volgt dat Bourjon goede trouw 
als vereiste stelt voor eigendomsverkrijging langs de weg van de regel 
‘possession vaut titre’. Deze indruk wordt bevestigd door de volgende passage 
waarin Bourjon de volgende verklaring geeft voor het feit dat de regel niet geldt 
voor gestolen zaken:  
 

‘Venons a l’exception qu’on a déjà annoncé. La chose furtive peut 
être revendiquée par tout où on la trouve; c’est la seule exception 
qu’on puisse apporter à la règle ci-dessus posée. (qu’en matière de 
meubles la possession vaut titre) Voyez dans le dernier livre le 
titre de saisies & revendications ou cela est établi & tel est encore 
une fois la jurisprudence du chatelet, ou cette exception est 
adoptée, sur le fondement de la maxime de la loi des 12 tables, rei 
furtivae perpetua auctoritas esto. ’70 

 
Eigendomsverkrijging als gevolg van de regel ‘possession vaut titre’ is naar 
Frans recht uitgesloten voor gestolen zaken omdat verkrijgende verjaring voor 
gestolen zaken naar Romeins recht uitgesloten was. Eigendomsverkrijging als 
gevolg van de regel ‘possession vaut titre’ is de opvolger van de 
Romeinsrechtelijke usucapio a non domino. Voor beide is bona fide bezit een 
vereiste. Het Franse recht is minder streng dan het Romeinse: voor usucapio a 
non domino waren naast bona fide bezit een titel en een tijdsverloop van drie 
jaar vereist, naar Frans recht volstaan goede trouw en bezit. Het bezit geldt als 
titel, en hoeft geen drie jaar te bestaan. Eigendomsverkrijging vindt plaats zo 
gauw het bona fide bezit wordt verkregen. Eigendomsverkrijging als gevolg de 
regel ‘possession vaut titre’ is onmiddellijke of instantelijke verjaring: 
 

‘Pour la preuve de cet achat il n’est pas nécessaire de rapporter un 
titre, il suffit de posseder le meuble, parce qu’en matière de 
meubles la possession vaut titre; il suffit donc la possession pour 
la preuve de la translation de la propriété; l’ordre public l’a exige 
ainsi independament du laps de temps.’71 

 
Eigendomsverkrijging als gevolg van bona fide bezit maakt een regeling van 
verkrijgende verjaring voor roerende zaken overbodig: 
 

                                                        
69  F. Bourjon, Le droit commun II, p. 695. 
70  F. Bourjon, Le droit commun I, p. 1094 (cursivering origineel). 
71  F. Bourjon, Le droit commun I, p. 458 (cursivering  toegevoegd). 
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‘La prescription n’est pas d’aucune considération; elle ne peut être 
d’aucune usage aux meubles, puisque, par rapport de tels biens, la 
simple possession produit tout l’effet d’un titre parfait.’72 

 
Uit de hierboven weergegeven geciteerde overwegingen van Bourjon volgt dat 
hij eigendomsverkrijging op grond van de regel ‘possession vaut titre’ 
beschouwt als ogenblikkelijke verkrijgende verjaring, de opvolger van de 
Romeinsrechtelijke usucapio a non domino waarvoor een verjaringstermijn van 
drie jaar gold. Zoals naar Romeins recht gestolen zaken niet door verjaring 
konden worden verkregen, zo geldt dat ook voor eigendomsverkrijging als 
gevolg van de regel ‘possession vaut titre’. In werkelijkheid is de uitzondering 
die voor gestolen zaken geldt niet van Romeinse origine, maar van inheemse 
origine.  Dat de uitzondering die voor gestolen zaken geldt niet van Romeinse 
origine is, zoals Bourjon suggereert in het hierboven weergegeven citaat door 
naar de XII Tafelen te verwijzen, blijkt eruit dat Bourjons diefstalbegrip van het 
Romeinse verschilt. Naar Romeins recht omvat diefstal ook verduistering, 
Bourjon rangschikt verduistering niet onder diefstal. Eigendomsverkrijging door 
een bona fide derde is bij verduistering volgens Bourjon gerechtvaardigd omdat 
de eigenaar zijn zaak zelf aan de verduisteraar heeft afgestaan. Waarom is 
verduistering voor Bourjon geen diefstal, maar voor het Romeinse recht wel? 
Dit verschil vindt zijn verklaring in de invloed van de inheemsrechtelijke regel 
die stelde dat wanneer de eigenaar vrijwillig de feitelijke heerschappij van de 
zaak afstond hij hiermee zijn ‘revindicatie’ verloor. Hij kon de zaak wel van 
degene opeisen aan wie hij de zaak had afgestaan, maar niet van een derde. 
Romeinsrechtelijk gezegd, heeft het eigendomsrecht geen zakelijke werking 
wanneer een houder de zaken aan een derde vervreemdt. Mobilia non habent 
sequelam.73 Wanneer een dief de buit aan een derde vervreemdt gaat het 
bovenstaande niet op. De eigenaar heeft de feitelijke heerschappij niet vrijwillig 
aan de dief afgestaan. Dat is er de reden van dat eigendomsverkrijging langs de 
weg van de regel possession vaut titre niet geldt wanneer het een gestolen zaak 
betreft. Bourjon sluit aan bij deze van oorsprong Germaanse traditie:  
 

‘Ce que dessus reçoit une exception dans le cas du vol, la chose 
volé peut se revendiquer, même entre les mains de celui qui auroit 
achteté de bonne foi: c’est une autre exception à la règle, que 

                                                        
72  F. Bourjon, Le droit commun I, p. 1094.  
73  Over deze inheemse regel W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 124 en J.H.A. Lokin, 

C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms Friese Recht, Leeuwarden 1999, hoofdstuk 
6 ‘Mobilia habent sequelam’: Van hypotheek op koeien en paarden’, p. 87-104, met 
name p. 88-89. 
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meuble n’a pas suite qu’on a déjà observée ci-dessus: & que 
l’ordre oblige de reprendre.74          

 
Bourjon combineert het inheemse recht met het Romeinse recht. De invloed van 
het Romeinse recht blijkt eruit dat de derde aan wie de houder de zaak levert 
alleen eigenaar wordt wanneer hij te goeder trouw is. Goede trouw bij de derde 
was in het inheemse recht niet vereist.75 Bourjon vermengt de inheemse, 
gewoonterechtelijke  regel met de Romeinsrechtelijke usucapio a non domino. 
  
108 Code Civil 
 
Naar algemeen wordt aangenomen heeft de wetgevende commissie het systeem 
Bourjon voor wat betreft eigendomsverkrijging van roerende zaken tot 
uitgangspunt genomen bij het opstellen van de Code Civil.76 Artikel 2276 Cc 
(2279 Oud) bepaalt: 
 

En fait de meubles la possession vaut titre.  
 
Door artikel 2276 Cc (2279 Oud) in de afdeling over verkrijgende verjaring te 
plaatsen, heeft de wetgever de indruk gewekt dat eigendomsverkrijging op 
grond van de regel ‘en fait de meubles la possession vaut titre’ verkrijgende 
verjaring is. Is eigendomsverkrijging ex art 2276 Cc (2279 Oud) verkrijgende 
verjaring of eigendomsverkrijging sui generis? Het sterkste argument dat er 
tegen spreekt eigendomsverkrijging op grond van artikel 2276 Cc (2279 Oud) 
als verkrijgende verjaring te beschouwen bestaat eruit dat artikel 2276 Cc (2279 
Oud) geen enkel tijdsverloop vereist.77 Artikel 2276 Cc (2279 Oud) zou dan als 
een buitengewone vorm van verjaring moeten worden beschouwd. Een 
onmiddellijke of ogenblikkelijke, instantelijke verjaring, prescription 
instantanée.78 Het lijkt een contradictio in terminis van verjaring te spreken 
wanneer geen tijdsverloop is vereist: 
                                                        
74  F. Bourjon, Le droit commun II, p. 695 (cursivering toegevoegd). 
75  W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 292. 
76  Dit wordt meestal aangenomen omdat de Code Civil in lijn met het stelsel Bourjon 

geen (andere) bepalingen over verkrijgende verjaring bevat, vgl. A.F. Salomons, 
2014 tot 1950, p. 56.  

77  Vgl. Terré-Simler, p. 359. 
78  In deze zin bijvoorbeeld V. Marcadé, Explication théorique et pratique du Code 

civil, Parijs 1873-1874, Edition 7,Tome 12 p. 356: ‘(…)que la place même que 
l’article occupe et l’ordre des idées dont il fait partie, indiquent qu’il s’agit d’une 
prescription, et que nul laps de temps n’étant exigé pour cette prescription (..). 
Verder bijvoorbeeld C. Demolombe, Traité des successions, 3e deel, 1862 Parijs, nr 
531, p. 514, Cours de Code Civil, 2e deel, Parijs 1845, p. 313. Zie met meer 
verwijzingen, C.J. De Haan, Eigendomsovergang van roerende zaken, Den Haag 
1946, p. 89. 
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‘Mais l’idée d’une prescription instantanée est un non-sens 
puisque, par sa definition même la prescription est une durée, un 
intervalle rempli par une possession prolongée. Les deux mots 
qu’on réunite ainsi sont contradictories et se détruisent 
mutuellement.’79 

 
Precies om de tegenstrijdigheid van verjaring zonder tijdsverloop weg te nemen 
is de definitie van verkrijgende verjaring in de vernieuwde Code Civil 
aangepast. Verkrijgende verjaring wordt voortaan in art. 2258 Cc als volgt 
gedefinieerd: 
 

(...) un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la 
possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter 
un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la 
mauvaise foi. 

 
In art. 2219 Cc (Oud) werd verkrijgende verjaring nog omschreven als een wijze 
van eigendomsverkrijging die intreedt na een bepaald tijdsverloop: 
  

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un 
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. 

 
Over de wijziging van de definitie merkt de commissie die de Code Civil heeft 
herzien in haar rapport aan de senaat het volgende op: 
 

‘La suppression de toute référence à l’écoulement du temps 
permet de qualifier de prescription acquisitive instantanée la 
célèbre maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », 
consacrée par l’actuel article 2279 du code civil, déplacé avec 
l’article 2280 respectivement aux articles 2276 et 2277.’80 

 
De wetgever beschouwt de eigendomsverkrijging ex art. 2276 Cc (2279 Oud) 
als (bijzondere) verkrijgende verjaring, een instantelijke of ogenblikkelijke 
verkrijgende verjaring.81 Moet daarom degene die zich op de regel beroept aan 

                                                        
79  Planiol-Ripert-Picard, p. 386. 
80  Senaatsrapport p. 53 (cursivering origineel). 
81  Het is overigens de vraag in hoeverre het van belang is uit te maken of een bepaalde 

wijze van eigendomsverkrijging als een vorm van verkrijgende verjaring moet 
worden beschouwd, of dat sprake is van een eigendomsverkrijging sui generis. Het 
belang van deze vraag lijkt slechts te kunnen worden verklaard door de strengheid 
van het Romeinse recht, dat slechts eigendomsverkrijging door verkrijgende 
verjaring en overdracht kende, vgl. CJ 2,3,20. Het is logisch dat de rol die in het 
Romeinse recht de verkrijgende verjaring voor roerende zaken vervulde, vervuld 
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dezelfde eisen voldoen waaraan de usucapiens a non domino naar Romeins 
recht moest voldoen? 
 
109 Bezit 
 
Ten eerste moet degene die zich beroept op de regel ‘en fait de meubles 
possession vaut titre’ bezitter van de zaak zijn. Het Franse recht hanteert, zoals 
wij hierboven zagen, het Romeinse bezitsbegrip. Het Cour de Cassation heeft 
geoordeeld dat degene die zich op art 2276 Cc (2279 Oud) beroept het bezit zelf 
moet uitoefenen. (possession réelle). Dit vereiste wordt in het artikel niet 
gesteld. Het wordt afgeleid uit een analogie met artikel 1141 Cc.82 In dat artikel 
is geregeld wat de gevolgen zijn naar Frans recht van de klassieke casus van een 
dubbele overdracht. 
 

Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux 
personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux 
qui en été mise en possession réelle est préferé et en demeure 
propriétaire, encore que son titre soit posterieur en date, pourvu 
toutefois que la possession soit de bonne foi.  

 
Een voorbeeld: A verkoopt zijn fiets tweemaal, eerst aan B en vervolgens aan C. 
Om te bepalen wie eigenaar van de fiets wordt, is volgens art 1141 Cc 
doorslaggevend wie als eerste het bona fide reële bezit van de fiets verkrijgt. Of 
dat ook degene is aan wie A zijn fiets als eerste verkocht doet niet ter zake. 
Artikel 1141 vormt hiermee een uitzondering op de algemene leer van 
eigendomsverkrijging. De eigendom wordt immers verkregen als gevolg van het 
ontstaan van de translatieve verbintenis. In beginsel wordt B dus eigenaar van de 
fiets, omdat de fiets aan hem eerder dan aan C werd verkocht. Op het ogenblik 
dat C het bona fide reële bezit van de fiets verkrijgt, wordt C echter eigenaar. De 

                                                                                                                                  
wordt door art 2276 Cc (2279 Oud). Sommige eisen die het Romeinse recht stelde 
aan degene die de eigendom van een zaak door middel van verkrijgende verjaring 
wilde verkrijgen, komen dan ook overeen met de eisen die artikel 2276 Cc (2279 
Oud) stelt (bezit, goede trouw), andere eisen verschillen (titel). Het gaat er bij het 
bepalen of er sprake is van verkrijgende verjaring niet om te bekijken of deze eisen 
met de Romeinsrechtelijke usucapio overeenkomen. Zowel het Franse recht als het 
Romeinse recht kennen verschijningsvormen van verkrijgende verjaring waarvoor 
minder vereisten gelden. Het enige vereiste dat bij iedere vorm van verkrijgende 
verjaring geldt, is dat er een zekere tijd moet verlopen. Omdat voor 
eigendomsverkrijging langs de weg van art 2276 (2279 Oud) juist geen tijdsverloop 
is vereist kan er geen sprake zijn van verkrijgende verjaring. Anders dan de 
wetgever zou ik willen aannemen dat eigendomsverkrijging ex art. 2276 Cc (2279 
Cc) een verkrijging sui generis is. Het artikel neemt de plaats in van de usucapio a 
non domino. 

82  Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 276. 
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eigendom van de fiets gaat over van B’s vermogen naar dat van C. Artikel 1141 
is dus een artikel dat een specifiek geval van derdenbescherming regelt en wordt 
in de literatuur gezien als een specifieke toepassing van het adagium ‘en fait de 
meubles la possession vaut titre’.83 De eisen die worden gesteld voor de 
bescherming die artikel 1141 Cc tegen beschikkingsonbevoegdheid biedt, 
moeten dus ook gelden voor degene die een beroep doet op de 
derdenbeschermende functie van art. 2276 Cc (2279 Oud). Bezit dat constituto 
possessorio is verschaft is daarom onvoldoende voor een beroep op artikel 2276 
Cc (2279 Oud).84  
 
110  Goede trouw en titel? 
 
Dezelfde parallel met artikel 1141 Cc bracht het Cour de Cassation er al vrij snel 
toe te eisen dat degene die een beroep op art 2276 Cc (2279 Oud) wil doen te 
goeder trouw moet zijn.85 De goede trouw dient aanwezig te zijn op het ogenblik 
van bezitsverkrijging.86 Over de vereiste goede trouw bestaat enige 
onduidelijkheid. Aan het einde van de 19e eeuw ging het Cour de Cassation er 
vanuit dat de goede trouw volledig beperkt was tot de onjuiste veronderstelling 
van de accipiens dat de tradens beschikkingsbevoegd was. Degene die een naar 
hij wist verboden koopovereenkomst had gesloten met een 
beschikkingsonbevoegde die hij voor beschikkingsbevoegd hield, was dus te 
goeder trouw en kon zich op art 2276 Cc (2279 Oud) beroepen. Picard vraagt 
zich naar aanleiding van deze beslissing al af of het begrip van de vereiste goede 
trouw niet te nauw (trop étroite) is.87 De bezitter weet in een dergelijk geval 
immers dat hij geen eigenaar geworden kan zijn: toch is hij bezitter te goeder 
trouw. Er zijn dan ook stemmen opgegaan om alleen de bezitter die denkt dat hij 
eigenaar is geworden te beschermen tegen de beschikkingsonbevoegdheid van 
de vervreemder. In dat geval is ten minste vereist dat de verkrijger dacht dat er 
een geldige titel was. Mazeaud stelt zich op dit standpunt: ‘Il est certain qu’il 

                                                        
83  Planiol-Ripert-Picard, p. 380; C. Larroumet, Les biens, p. 580. 
84  Cass. Com. 13 fevrier 1990 Bull civ. IV no 45. Paniol-Ripert-Picard, p. 379; 

Malaurie-Aynès, Les biens, p. 174. 
85  Picard wijst erop dat het stellen van de eis van goede trouw in overeenstemming is 

met de ontwikkelingen die het adagium voor de codificatie had ondergaan. Bourjon 
laat de revindicatie bij wijze van uitzondering toe ‘même contre un acquéreur de 
bonne foi.’ , vgl. Paniol-Ripert-Picard, p. 380 noot 2. Vgl. verder C. Larroumet, Les 
biens, p. 580; Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 277. 

86  Req. 21 november 1927, D.P. 1927, 1, 172. Cass. Civ. 27 november 2001, affaire 
du bronze de Camille Claudel, D. 2002, 671. Zie Mazeaud-Mazeaud-Chabas,         
p. 278-279. 

87  Paniol-Ripert-Picard, p. 381.  
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faut au moins que le possesseur ait cru son titre translatif’88 De vereiste goede 
trouw zou er dan uit bestaan dat de verkrijger dacht dat hij eigenaar geworden 
was.89 Malaurie en Aynès stellen dat de ‘absence totale’ van een titel een 
aanwijzing is om aan te nemen dat de bezitter niet te goeder trouw is.90 Terré en 
Simler geven een iets andere invulling aan de vereiste goede trouw. Volgens hen 
impliceert goede trouw steeds een verkrijging op grond van een titel, maar hoeft 
de bezitter deze titel anders dan bij de verkrijgende verjaring van onroerende 
zaken, niet te bewijzen.91 Larroumet houdt vast aan de zienswijze waarin de 
goede trouw enkel en alleen ziet op de beschikkingsbevoegdheid van de 
vervreemder.92 Hij stelt dat de rol die artikel 2276 Cc (2279 Oud) vervult er uit 
bestaat degene die ervan uitging met een beschikkingsbevoegde te hebben 
gehandeld tot eigenaar te promoveren, zelfs als er ook een titelprobleem is.93 
Bezit geldt in een dergelijk geval als titel. 
  
111 Verjaringsbezit? 
 
Moet degene die een beroep op art 2276 Cc (2279 Oud) wil doen voldoen aan de 
eisen van art 2261 Cc (2229 Oud)? Moet zijn bezit voortdurend, ononderbroken, 
vreedzaam, openbaar, ondubbelzinnig en als eigenaar zijn? Het is onzinnig te 
eisen dat het bezit voortdurend en ononderbroken moet zijn. Nu artikel 2276 Cc 
(2279 Oud) de bezitter ogenblikkelijk tot eigenaar verheft kunnen deze twee 
eisen niet gelden. 94  We zagen hierboven al dat het geen zin heeft te eisen dat de 
verjaringsbezitter de feitelijke heerschappij ‘als eigenaar’ uitoefent. Wanneer hij 
de feitelijke heerschappij niet als eigenaar uitoefent, is hij houder en geen 

                                                        
88  Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 280. V. Marcadé gaat een stap verder. Marcadé 

huldigt, zoals wij zagen, het standpunt dat artikel 2276 Cc (2279 Cc) 
eigendomsverkrijging door onmiddellijke verkrijgende verjaring is. Naar het 
voorbeeld van verkrijgende verjaring voor onroerende zaken zijn daarom volgens 
Marcadé voor een beroep op artikel 2276 Cc (2279 Oud) een geldige titel en goede 
trouw naast elkaar vereist. Zie zijn Explication théorique et pratique du Code civil, 
Parijs 1873-1874, Edition 7, Tome 12 p. 358: ‘Comme on le voit, cette seconde 
condition revient à dire que le possesseur doit avoir un juste titre; en sorte qu’on 
exige les deux mêmes conditions qui sont requises pour la prescription privilégiée 
des immeubles par dix à vingt ans: la bonne foi et le juste titre.’ (cursivering 
origineel). 

89  H. Römer, Der gutgläubige Mobiliarerwerb im französischen Recht. 
Rechtsvergleichende Betrachtungen zu art 2279 C.c., Münster 1984, p. 150. 

90  Malaurie-Aynès, Les biens, p. 176. 
91  Terré-Simler, p. 346. Wij zagen hiervoor dat dit de bewijsrechtelijke functie van de 

regel ‘possession vaut titre’ is. De bezitter van een roerende zaak hoeft anders dan 
de bezitter van een onroerende zaak geen bewijs van een titel te leveren, vgl. 
hiervoor nr 106. 

92  In gelijke zin W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 302. 
93  C. Larroumet, Les biens, p. 582. 
94  Malaurie-Aynès, Les biens, p. 175. In gelijke zin, C. Larroumet, Les biens, p. 579. 
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bezitter.95 Het lijkt verder ook weinig zin te hebben een openbaar en vreedzaam 
bezit te eisen. Voor toepassing van artikel 2276 Cc (2279 Oud) Cc is immers 
bezit te goeder trouw vereist. Degene die heimelijk in het bezit van een zaak is 
getreden, of het bezit met geweld heeft verkregen, zal te kwader trouw zijn.  
 
De door artikel 2261 Cc (2229 Oud) vereiste dubbelzinnigheid vervult in de 
rechtspraak wel een rol. Mazeaud, Mazeaud en Chabas bespreken een arrest 
waarin de vraag centraal staat op welke grond een hotelier het horloge van een 
overleden hotelgast onder zich heeft. Heeft hij het horloge in bewaring 
genomen, of is het hem geschonken of verkocht? De rechter oordeelt dat het 
bezit van de hotelier dubbelzinnig is en dat hij zich daarom niet kan beroepen op 
de regel ‘en fait de meubles la possession vaut titre’.96  
 
Deze casus is illustratief voor de zaken waarin het dubbelzinnige karakter van 
het bezit een rol speelt. Het gaat in deze casus niet om een bezitter te goeder 
trouw die beschermd wil worden tegen beschikkingsonbevoegdheid van zijn 
vervreemder, maar om de vraag op welke grond iemand de feitelijke 
heerschappij over een zaak voert. Is degene die de feitelijke heerschappij voert 
bezitter of houder? Omdat de houder naar Frans recht wordt vermoed de zaak te 
bezitten97 en het bezit als gevolg van de bewijsrechtelijke functie van de regel 
‘possession vaut titre’ als titel geldt, zou houderschap als titel gelden. Degene 
aan wie een zaak ooit in bewaring werd gegeven, zou dan de eigenaar kunnen 
afweren door te beweren dat de zaak hem geschonken was.98 De houder wordt 
vermoed bezitter te zijn en de bezitter van een roerende zaak hoeft, anders dan 
de bezitter van een onroerende zaak, geen geschreven bewijs van een titel te 
tonen.99 Om deze bewijsrechtelijke regels te temperen maakt de rechtspraak in 

                                                        
95  Zie hierboven nr 102. 
96  Civ. Soc. 3 januari 1964, Bull. Civ. IV no 9. 
97  Art 2256 Cc (2230 Oud): On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de 

propriétaire s’il n’est prouvé qu’on a commencé pour un autre. 
98  Planiol-Ripert-Picard, p. 371: ‘Il prétend, par exemple, que le meuble a été remis à 

titre de dépot, et le possesseur actuel soutient qu’il lui a été donné ou vendu.’ 
99  Planiol-Ripert-Picard, p. 370-371: ‘A la vérité, cette présomption n’est écrite nulle 

part dans nos lois en termes formels, pas plus d’ailleurs pour les immeubles que 
pour les meubles, mais elle résulte à la fois de la tradition et du bon sens, et la 
jurisprudence n’a jamais cessé de la proclamer dans les termes les plus généraux. 
Elle l’attache à l’article 2279, faute de trouver un autre text, et là en quelque sorte 
incorporée dans la maxime ‘en fait de meubles possession vaut titre’. Picard brengt 
de bewijsrechtelijke rol die de maxime speelt in verband met het volgende 
hierboven in de tekst (zie hiervoor nr 107) ook weergegeven citaat van Bourjon: 
‘Pour la preuve de cet achat il n’est pas nécessaire de rapporter un titre, il suffit de 
posseder le meuble, parce qu’en matière de meubles la possession vaut titre; il suffit 
donc la possession pour la preuve de la translation de la propriété.’ 
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dit soort casus gebruik van het volgens artikel 2261 Cc (2229 Oud) vereiste 
ondubbelzinnige karakter van bezit.  
 
Dergelijke gevallen zullen zich volgens Picard vaak voordoen wanneer één van 
de bij het houderschapscontract betrokken partijen overlijdt. Zo’n casus leidde 
tot het volgende arrest van het hof van Parijs. De feiten waren als volgt: 
 

Joan Miro verkocht zijn kunstwerken in de galerie van Aimé 
Maeght. De kunstenaar en de galeriehandelaar overlijden kort na 
elkaar (1981 resp. 1983). De erfgenamen van Miro eisen 
verschillende doeken op die zich in de galerie bevinden, de 
erfgenamen van Maeght stellen dat het bezit van de doeken als 
titel geldt.  

 
Het Parijse hof overweegt:  
 

‘En l’état du contrat de dépot-vente conclu entre un artisan et une 
galerie de peinture la précarité qui entache la possession du 
marchand de tableaux et de ses héritiers interdit aux héritiers du 
marchand de se prévaloir des dispositions de l’article 2279 Cc 
(2276 Cc)’100 

 
De uitspraak van het Parijse hof en ook de hierboven besproken uitspraak in de 
zaak van het in bewaring gegeven horloge geven aan dat de Franse rechter het 
vereiste ondubbelzinnige karakter van bezit gebruikt in gevallen waarin het 
bewijsrechtelijke karakter van de regel ‘en fait de meubles la possession vaut 
titre’ een rol speelt.101 Dit is om meer redenen verrassend te noemen. Ten eerste 
wordt door het voor verkrijgende verjaring vereiste ondubbelzinnige karakter 
van bezit te gebruiken de indruk gewekt dat er sprake is verkrijgende verjaring. 
Die indruk is onjuist: de gedaagde stelt niet van een beschikkingsonbevoegde te 
hebben verkregen, maar juist van de beschikkingsbevoegde, de eiser. Het draait 
hier niet om de verjaringsfunctie van artikel 2276 Cc (2279 oud), maar om de 
                                                        
100  Paris 23 januari 1991 Maeght Foundation Miro D 1991 somm 306. 
101  De ondubbelzinnigheid wordt dan beschouwd als een instrument dat de rechter ten 

dienste staat wanneer hij de al te verstrekkende gevolgen van de steeds vermoede 
animus rem sibi habendi af wil zwakken. Wanneer namelijk de bezitsdaden voor 
verschillende uitleg vatbaar zijn is dit bezit niet ondubbelzinnig. Dit doet zich met 
name voor in twee specifieke casus. Allereerst speelt het dubbelzinnige bezit een rol 
in gevallen van mede-eigendom. Wanneer één van de eigenaren bezitsdaden 
verricht zijn deze bezitsdaden ten opzichte van de andere eigenaren steeds 
dubbelzinnig. Pas vanaf het ogenblik dat de ‘bezittende-eigenaar’ de andere 
eigenaren tegenspreekt verliest het bezit zijn dubbelzinnige karakter. Eenzelfde rol 
speelt de dubbelzinnigheid in het geval van samenwoners. De bezitsdaden die 
samenwoners verrichten zijn steeds dubbelzinnig. Vgl. Malaurie-Aynès, Les biens, 
p. 146-147; Terré-Simler, p. 165 noot 3. 
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bewijsrechtelijke functie. Ten tweede zou het vereiste ondubbelzinnige karakter 
van het bezit in de hierboven beschreven casus niet aan de orde moeten kunnen 
komen. Artikel 2257 Cc (2231 Oud) geeft een aan het Romeinse recht ontleende 
bewijsregel die in dergelijke gevallen beslissend is:  
 

Quand on a commencé a posséder pour autrui, on est toujours 
présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.          

 
Wanneer de eiser bewijst dat hij de zaak heeft afgestaan zonder de bedoeling de 
eigendom over te dragen, geldt degene die de feitelijke heerschappij voert als 
houder. Het is dan aan de houder te bewijzen dat hij bezitter is. Het is vreemd 
dat rechters een zelfde verdeling van de bewijslast bereiken via de volgens 
artikel 2261 (2229 Oud) voor verjaring vereiste dubbelzinnigheid. Wanneer 
degene die de feitelijke heerschappij voert stelt bezitter te zijn, maar in 
werkelijkheid houder is, wordt door te oordelen dat er sprake is van possession 
équivoque bovendien de indruk gewekt dat hij (dubbelzinnig, maar toch) 
bezit.102 
  
Het is gezien het bovenstaande onjuist de eisen die artikel 2261 (2229 Oud) aan 
het verjaringsbezit stelt toe te passen op degene die als gevolg van de regel ‘en 
fait de meubles la possession vaut titre’ stelt eigenaar te zijn geworden. De door 
artikel 2261 Cc geëiste dubbelzinnigheid speelt slechts een rol bij de 
bewijsrechtelijke rol van de regel ‘possession vaut titre’. De door artikel 2261 
geëiste dubbelzinnigheid speelt geen rol bij eigendomsverkrijging als gevolg 
van het in artikel 2276 gecodifceerde adagium.103 
  
112 Gestolen en verloren zaken 
 
Artikel 2276 (2279 Oud) wordt in de geest van Bourjon niet ongeclausuleerd 
toegepast op roerende zaken. Het tweede lid van artikel 2276 Cc (2279 Oud) 
sluit directe eigendomsverkrijging langs de weg van het eerste lid uit wanneer de 
eigenaar zijn zaak niet vrijwillig aan een ander heeft afgestaan. Artikel 2276 lid 
2 (2279 Oud) geeft de eigenaar die zijn zaak onvrijwillig kwijt is geraakt, 

                                                        
102  Mazeaud-Mazeaud-Chabas stellen in dit verband dat aan de hand van de 

dubbelzinnigheid bepaald wordt of er sprake is van een ‘possession véritable ou 
d’une detention’, p. 208. In gelijke zin C. Larroumet, Les biens, p. 63. Zie 
hierboven over de oorsprong van het ondubbelzinnige karakter bij Dunod de 
Charnage, nr 102. 

103  Malaurie-Aynès, Les biens, p. 175; Planiol-Ripert-Picard, p. 379; H. Römer, Der 
gutgläubige Mobiliarerwerb im französischen Recht. Rechtsvergleichende 
Betrachtungen zu art 2279 C.c., Münster 1984, p. 132. Anders: Terré-Simler,         
p. 345. 
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degene die bestolen is of degene die zijn zaak kwijt is geraakt, een periode van 
drie jaar na het bezitsverlies om zijn zaak op te sporen: 
 

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose 
peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte 
ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à 
celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. 

  
De wetgever brengt deze driejarige uitzondering op de regel van het eerste lid in 
verband met het Romeinse recht: 
 

‘La durée de cette action est fixée à trois ans c’est le même temps 
qui avait été réglé à Rome par Justinien c’est celui qui était le plus 
généralement exigé en France.’104 

 
De driejarige termijn die de eigenaar vanaf de diefstal of het verlies van zijn 
zaak wordt gegeven, zou teruggaan op de driejarige termijn die Justinianus 
invoerde. De driejarige termijn die Justinianus invoerde gold voor de 
verkrijgende verjaring van roerende zaken. De duur is de enige overeenkomst 
tussen de termijn van art 2276 Cc (2279 Oud) en de verjaringstermijn uit het 
Justiniaanse verjaringsrecht. Beide termijnen bedragen drie jaar. Voor het 
overige is de vergelijking om twee redenen verwarrend. Ten eerste gold de 
driejarige verkrijgende verjaring voor roerende zaken naar Romeins recht nu 
juist niet wanneer het om een gestolen zaak ging. De wetgever vergelijkt de 
termijn die naar Romeins recht voor verkrijgende verjaring van niet gestolen 
zaken gold, met de termijn die naar Frans recht gestolen en verloren zaken 
uitsluit van directe eigendomsverkrijging langs de weg van artikel 2279 Cc 
(2276 Oud). Ten tweede wordt door de vergelijking de suggestie gewekt dat de 
termijn van art 2276 lid 2 (2279 Oud) net als de Justiniaanse termijn een 
verjaringstermijn is. Daarvan is echter geen sprake, de termijn loopt immers niet 
vanaf het ogenblik dat iemand aan de voor toepassing van lid 1 gestelde eisen 
voldoet. De termijn loopt vanaf de dag van de diefstal of het verlies van de zaak. 
Een voorbeeld: 
 

A steelt B’s ring. Na drie jaar verkoopt A de ring aan de bona fide 
C. Twee jaar nadat C de ring van A heeft gekocht treft C bij toeval 
B. B herkent de ring om C’s vinger direct als de gestolen ring. 

 
In een dergelijke casus is duidelijk dat C de ring niet aan B hoeft af te staan. 
Sinds de dag van de diefstal zijn immers vijf jaren verstreken. Dat C zelf pas 
twee jaar in het bezit van de ring is doet niet ter zake. De termijn is een 

                                                        
104  M. Locré, Législation civile commerciale et criminelle tome 8, Brussel 1836, p. 356. 
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vervaltermijn en geen verjaringstermijn. Regels over stuiting en dergelijke 
gelden de driejarige termijn van artikel 2276 lid 2  (2279 Oud) dan ook niet.   
 
Het tweede lid van artikel 2276 Cc (2279 Oud) formuleert een uitzondering op 
eigendomsverkrijging langs de weg van het eerste lid. Dit betekent dat de 
eigenaar die het bezit van zijn zaak door diefstal of verlies kwijt is geraakt de 
zaak van de dag van de diefstal of het verlies af nog gedurende drie jaar kan 
opeisen, ook onder een bezitter die voldoet aan de voor toepassing van het eerste 
lid gestelde eisen. Wanneer het eerste lid niet toegepast kan worden, bestaat 
geen behoefte aan een uitzondering op het eerste lid. Alleen wanneer de 
eigenaar die het bezit van zijn zaak door diefstal of verlies kwijt is geraakt zijn 
zaak binnen drie jaar aantreft onder een bona fide bezitter, wordt het tweede lid 
toegepast. De bona fide bezitter moet de zaak dan ondanks zijn goede trouw 
afstaan aan de eigenaar. Wanneer de bezitter niet voldoet aan de eisen die gelden 
voor toepassing van art 2276 lid 1 (2279 Oud), kan de eigenaar de zaak van de 
bezitter opeisen, ook nadat meer dan drie jaar sinds zijn (onvrijwillige) 
bezitsverlies zijn verstreken. Dit roept de vraag op hoe het Franse recht gevallen 
oplost waarin de eigenaar al lange tijd geen bezitter meer is van zijn zaak, maar 
de bezitter geen beroep kan doen op art. 2276 Cc (2279 Oud). 
 
113 Dertigjarige verkrijgende verjaring voor roerende zaken 
 
Net als voor onroerende zaken geldt dat degene die gedurende dertig jaar in het 
verjaringsbezit van de roerende zaak blijft, eigenaar van die zaak wordt.105 
Hiervoor is vereist dat het bezit voldoet aan de door artikel 2261 (2229 Oud) 
gestelde eisen.106 De dief zal dus in de meeste gevallen niet van de werking van 
deze dertigjarige verkrijgende verjaring kunnen profiteren: zijn bezit zal door 
middel van geweld of heimelijk verkregen zijn.107  
 
Zou de dief zich wel tegen de revindicatie van de eigenaar kunnen verdedigen 
door te stellen dat de revindicatie verjaard is? Is het eigendomsrecht van 

                                                        
105  De nieuwe Code Civil noemt de dertigjarige verkrijgende verjaring voor roerende 

zaken anders dan voor onroerende zaken weliswaar niet, toch bestaat zij ook in de 
gewijzigde Code Civil. De herzieningscommissie stelt in haar rapport aan de senaat 
expliciet aan te willen sluiten bij de ontwikkelingen in de jurisprudentie op dit 
terrein. De commissie verwijst daarbij naar een arrest waarin de dertigjarige 
verkrijgende verjaring van roerende zaken aan de orde komt, het arrest over de 
kunstcollectie van Ambroise Vollard, Cass. Civ. 3e, 2 juni 1993 affaire de la 
succession d’Ambroise Vollard, Bull. Civ. III no 197; D., 1993, somm. 306, obs.     
A. Robert. Zie over dat arrest direct hierna, vgl. verder Senaatsrapport, p. 40 noot 
2. 

106  C. Larroumet, Les biens, p. 234. 
107  C. Larroumet, Les biens, p. 235 noot 1. 
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roerende zaken, net als het eigendomsrecht van onroerende zaken 
‘imprescriptible’? Verschillende schrijvers hebben betoogd dat het 
eigendomsrecht van roerende zaken niet ‘imprescriptible’ is.108 Dit verschil met 
het recht betreffende onroerende zaken wordt in verband gebracht met de 
driejarige termijn die art 2276 Cc lid 2 (2279 Oud) de eigenaar geeft wanneer hij 
het bezit van zijn zaak door verlies of diefstal heeft verloren. De wetgever 
beperkt de mogelijkheid de revindicatie in stellen in tijd. Deze uitzondering is 
niet algemeen. Zij geldt alleen voor de eigenaar die zijn bezit onvrijwillig heeft 
verloren in verhouding tot een bona fide bezitter. Planiol-Ripert-Picard en 
Ripert-Boulanger leiden hieruit af dat de revindicatie voor wat betreft roerende 
zaken verjaart. De revindicatie zou na dertig jaar verjaren. Het gevolg van deze 
zienswijze is dat de eigenaar die dertig jaar zijn zaak niet heeft gerevindiceerd 
de eigendom kwijt is. Bevrijdende verjaring heeft, zoals wij hierboven zagen, 
sterke werking. Het zwakke van het argument is erin gelegen dat artikel 2276 lid 
2 (2279 Oud) de revindicatie in tijd beperkt voor één specifiek geval. Artikel 
2276 lid 2 (2279 Oud geeft een vervaltermijn waarbinnen de eigenaar zijn zaak 
na diefstal of verlies moet revindiceren, wil hij erin slagen de zaak van een bona 
fide bezitter op te eisen. Het Cour de Cassation heeft dit spoor dan ook niet 
gevolgd en geoordeeld dat het eigendomsrecht van roerende zaken, net als dat 
van onroerende zaken, ‘imprescriptible’ is. Het Cour de Cassation stelt in een 
arrest over enkele schilderijen uit de collectie van Ambroise Vollard:  
 

‘L’action en revendication n’est pas susceptible de prescription 
extinctive.’109 

 
De uitspraak van het Cour de Cassation is bij de wetswijziging van 2008 
gecodificeerd. Artikel 2227 Cc stelt zonder een onderscheid te maken tussen 
roerende zaken en onroerende zaken: 
 

Le droit de propriété est imprescriptible. 
                                                        
108  Zie bijvoorbeeld Planiol-Ripert-Picard, p. 222; G. Ripert en J. Boulanger, Traité de 

droit civil, t. II Parijs 1957, no 2254, p. 790. Zie verder nog Terré-Simler, p. 387: 
‘(…) l’article 2279 Cc paraît consacrer le principe de la prescriptibilité de l’action 
(…).’ En (met verwijzingen) P. Jourdain, Les biens, p. 62. Zie ook W.J. Zwalve, 
Simplex et perpetuum, beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag 2006,        
p. 239 noot 156. 

109  Cass. Civ. 3e, 2 juni 1993 affaire de la succession d’Ambroise Vollard, Bull. Civ. 
III no 197; D., 1993, somm. 306, obs. A.Robert. De erfgenamen van 
kunstverzamelaar Ambroise Vollard eisten in deze zaak enkele stukken uit Vollards 
collectie als eigenaar op. De bezitters stelden eigenaar te zijn geworden door de 
dertigjarige verkrijgende verjaring en stelden bovendien dat de revindicatie van de 
erfgenamen verjaard was, vgl. over de uitspraak Malaurie-Aynès, Les biens, p. 134 
en 177. Zie nog met verwijzingen naar meer rechtspraak Mazeaud-Mazeaud-
Chabas, p. 105 noot 7; P. Jourdain, Les biens, p. 60 noot 4.  
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114 Verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden 

Verkrijgende verjaring speelt in het Franse recht betreffende erfdienstbaarheden 
een beperkte rol. Slechts van erfdienstbaarheden die ‘continu’ én ‘apparent’ zijn 
kan men volgens art 690 Cc110 door dertigjarig ononderbroken bezit 
rechthebbende worden. De opstellers van de Code Civil hebben zo een 
middenweg gezocht tussen de verschillende gewoonterechten van Frankrijk. 
Sommige gewoonterechten kenden naar het voorbeeld van het Romeinse recht 
verkrijgende verjaring van ieder type erfdienstbaarheid. De minder op het 
Romeinse recht steunende gewoonterechten (zoals de belangrijke Coutûme de 
Paris) wezen verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden veelal af.111  

115 Servitudes continues et apparentes112 

Artikel 688 Cc definieert erfdienstbaarheden ‘continues’ als volgt: 

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être 
continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les 
conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. 

Artikel 689 Cc definieert erfdienstbaarheden ‘apparentes’ als volgt: 

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des 
ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. 

 
Erfdienstbaarheden zijn ‘continu’ wanneer voor de uitoefening ervan geen 
menselijk handelen vereist is. Wanneer voor de uitoefening van de 
erfdienstbaarheid oorspronkelijk wel menselijk handelen vereist is geweest, 
maar dat menselijk handelen later voor de uitoefening niet meer vereist is, geldt 
de erfdienstbaarheid als ‘continu’. Het recht water over andermans land te 
voeren is dus een continu servituut: alleen toen het aquaduct gebouwd werd, was 
menselijk handelen vereist.113 
 
Erfdienstbaarheden zijn ‘apparent’ wanneer van hun bestaan blijkt door een naar 
buiten werkend blijvend teken. Zo’n teken kan bestaan in een deur, een venster 

                                                        
110  Les servitudes continues et apparents s’aquierent par titre ou par la possession de 

trente ans. 
111  Terré-Simler, p. 771. 
112  C. Larroumet, Les biens, p. 510-511; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 347; Terré-

Simler, p. 760-761; Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 435. 
113  Terré-Simler, p. 760 noot 2. 



 

218 

of een aquaduct. Een teken dat weliswaar blijvend, maar niet naar buiten 
werkend is, zoals een ondergrondse leiding volstaat niet. Erfdienstbaarheden 
waarvan het bestaan niet door enig naar buiten werkend teken blijkt, zijn 
blijkens art 689 Cc ‘non-apparent’: 
 

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe 
extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de 
bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. 

 
Van geval tot geval zal dus bepaald moeten worden of een erfdienstbaarheid 
‘apparent’ is. Wanneer het recht van overpad uitdrukking vindt in een zichtbare 
deur is er sprake van een ‘servitude apparente’. Om door verkrijgende verjaring 
te worden verkregen zal de erfdienstbaarheid ‘apparent’ en ‘continu’ moeten 
zijn. Het recht van overpad kan dan ook niet door verkrijgende verjaring worden 
verkregen. Erfdienstbaarheden die wel door verkrijgende verjaring kunnen 
worden verkregen zijn bijvoorbeeld het recht over andermans land door een 
zichtbare leiding water te voeren, of het recht van uitzicht waarvan naar buiten 
toe blijkt door een raam.  
 
Waarom is het naar Frans recht niet mogelijk door verkrijgende verjaring 
gerechtigde tot een niet ‘continue’ en niet ‘apparente’ erfdienstbaarheden te 
worden? Het ligt voor de hand deze onmogelijkheid te verklaren in het voor de 
verkrijgende verjaring vereiste bezit. Niet ‘continue’ erfdienstbaarheden zouden 
niet vatbaar zijn voor een krachtens artikel 2261 Cc (2229 Oud) vereist continu 
bezit, en ‘niet-apparente’ erfdienstbaarheden zouden niet vatbaar zijn voor een 
krachtens artikel 2261 Cc (2229 Oud) vereist openbaar bezit. Deze verklaring is 
onjuist. Ook van niet ‘continue’ erfdienstbaarheden is continu bezit denkbaar: 
het gaat erom te bepalen hoe een gerechtigde zich zou hebben gedragen. De 
gerechtigde tot een erfdienstbaarheid maakt uiteraard niet voortdurend gebruik 
van de hem toekomende bevoegdheden. Hetzelfde geldt voor het bezit van 
onroerende en roerende zaken. Continu bezit van een bergwei is mogelijk 
wanneer de wei alleen gedurende de lente, zomer en herfst wordt gebruikt: de 
eigenaar van een bergwei verricht ’s winters immers ook geen bezitsdaden ten 
aanzien van de wei. Het continue bezit van een niet ‘continue’ erfdienstbaarheid 
is evenzo mogelijk. Voor het bezit van een recht van overpad is een gebruik 
vereist dat ook de tot een dergelijke erfdienstbaarheid gerechtigde zou maken. 
Vereist zijn dus bezitsdaden die niet door ongewoon lange intervallen van elkaar 
worden gescheiden, het bezit is dan continu. Uitoefening van een niet 
‘apparente’ erfdienstbaarheid is ook niet steeds niet-openbaar, heimelijk. Alleen 
wanneer iemand heimelijk in het bezit treedt van een erfdienstbaarheid is 
daarvan sprake.  
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Waarin is de onmogelijkheid door verkrijgende verjaring gerechtigde te worden 
tot een erfdienstbaarheid die niet ‘apparent’ en ‘continu’ is, dan wel gelegen? 
Terré en Simler114 en Mazeaud, Mazeaud en Chabas115 brengen deze 
onmogelijkheid in verband met artikel 2262 Cc (2232 Oud) 116 
 

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent 
fonder ni possession ni prescription.  

 
De uitoefening van niet ‘continue’ erfdienstbaarheden kan steeds even goed op 
een enkel gedogen als op een bezit duiden, de uitoefening van niet ‘apparente’ 
erfdienstbaarheden kan steeds even goed op een mogelijkheid berusten dan op 
een bezit. Om te voorkomen dat een tolerante buurman al te snel geconfronteerd 
wordt met een erfdienstbaarheid die op zijn erf rust is in een dergelijk bezit 
eenvoudigweg niet mogelijk. 
 

‘Combien de bons offices de voisinage seraient refusés, si une 
simple tolerance pouvait, par le laps du temps, devenir un titre de 
servitude!117  

 
116 Bezit 
 
Voor verkrijging van een erfdienstbaarheid die ‘continu et apparent’ is, is 
allereerst bezit een vereiste. Degene die een beroep op verkrijgende verjaring 
doet zal de erfdienstbaarheid dus voor zichzelf (animus) moeten uitoefenen 
(corpus).118 Als gevolg van artikel 2261 Cc (2229 Oud) geldt hierbij dat het 
bezit openbaar, ondubbelzinnig, continu en niet door geweld verkregen moet 
zijn. De rol die de verschillende bezitsgebreken spelen is gezien artikel 2262 Cc 
(2232 Oud) gering: steeds wanneer sprake is van een handelen dat evengoed 
getolereerd kan worden door een buurman, is geen bezit mogelijk. Hetzelfde 
geldt, zoals wij zagen, wanneer het gaat om handelen dat uit een eenvoudige 
mogelijkheid voortvloeit.  
 
117 Tijd 
 
Het Franse recht kent voor erfdienstbaarheden slechts een dertigjarige 
verkrijgende verjaring. Anders dan voor onroerende zaken ontbreekt een 

                                                        
114  Terré-Simler, p. 773 noot 3. 
115  Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 434-435. 
116  In gelijke zin, C. Larroumet, Les biens, p. 526; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 163. 
117  P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, 15e deel, 

herdruk editie 1827, Osnabrück 1968, p. 604.  
118  C. Larroumet, Les biens, p. 55 en p. 527.  
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verkrijgende verjaring van tien jaar voor de bezitter die een titel kan tonen op 
grond waarvan hij dacht gerechtigde tot een erfdienstbaarheid te zijn. Ook 
dergelijke bezitters moeten dus wachten tot ze dertig jaar bezitter zijn geweest. 
De meeste schrijvers vinden het onbillijk dat een kortere verkrijgende verjaring 
voor erfdienstbaarheden ontbreekt.119 
 
 

                                                        
119  Terré-Simler, p. 774; Mazeaud-Mazeaud-Chabas, p. 437; Planiol-Ripert-Picard,      

no 695; Malaurie-Aynès, Les biens, p. 349; C. Larroumet, Les biens, p. 528.  


