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Burgerlijk Wetboek 1838  
 
118 Inleiding  
 
Het Burgerlijk Wetboek van 1838, of het Oud Burgerlijk Wetboek (OBW) is 
grotendeels gebaseerd op de Code Civil.1 De Nederlandse wetgever is de Franse 
wetgever echter niet op alle punten gevolgd. De grootste verschillen tussen het 
OBW en de Code Civil liggen op het gebied van het goederenrecht. Het OBW 
kent een ander regime voor eigendomsoverdracht dan de Code Civil. Eigendom 
gaat naar Frans recht uit kracht van een verbintenis die tot levering verplicht, 
onder het OBW is levering vereist. Het Nederlandse recht keert hiermee in de 
woorden van Carel Asser terug ‘tot de beginselen van het Romeinsche regt’, dat 
voor eigendomsoverdracht eveneens levering eiste.2 Het verjaringsrecht is een 
mengsel van Frans recht en Romeins recht. Het OBW beperkt verkrijgende 
verjaring net als het Romeinse recht tot bona fide bezitters. Voor onroerende 
zaken en erfdienstbaarheden kent het OBW twee varianten van verkrijgende 
verjaring. De bona fide bezitter die een geldige titel kan tonen wordt na twintig 
jaar rechthebbende, de bona fide bezitter zonder titel wordt na dertig jaar 
rechthebbende. In navolging van het Franse recht kent het OBW geen 
verkrijgende verjaring voor roerende zaken. De rol van verkrijgende verjaring 
wordt gespeeld door artikel 2014 OBW. De betekenis van artikel 2014 OBW is 
lange tijd onduidelijk geweest. De rechtspraak heeft artikel 2014 uiteindelijk tot 
een derdenbeschermende bepaling gemaakt, die een overdracht repareert die 
mislukt is wegens beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. 
 
119 De verjaring van de revindicatie  
 
Naast verkrijgende verjaring kent het OBW bevrijdende verjaring. De 
verjaringstermijn bedraagt dertig jaar. De revindicatie gaat als alle 

                                                        
1  J.Ph. Suijling, Inleiding, p. V: ‘Het Burgerlijk Wetboek, dat Nederland in 1838 

kreeg, mocht er inderdaad wezen. De ontwerpers waagden zich niet verder dan hun 
bescheiden legislatief talent gedoogde. Zij volgden meestal het Fransche model op 
den voet.’ 

2  C. Asser, Het Nederlansch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek 
Napoleon, Den Haag-Amsterdam 1838, p. 261. E.M. Meijers (‘Levering en 
onderliggende rechtsverhouding (causa)’, in: WPNR 2853 (1924), p. 457-460) geeft 
op p. 459 de volgende opmerking van Minister van Justitie Van Maanen naar 
aanleiding van de terugkeer naar de beginselen van het Romeinse recht: ‘het groote 
beginsel des Romeinschen en echt vaderlandschen regts, dat de eigendom van 
onroerende goederen niet door overeenkomsten, maar door transport overgaat; welk 
beginsel in het vervolg zoo rijk aan resultaten zal zijn en aan het verderfelijk 
tegenovergestelden systema des Franschen rechts den bodem inslaat.’  
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rechtsvorderingen door bevrijdende verjaring teniet.3 Het rechtsgevolg bestaat 
erin dat de eigenaar zijn rechtsvordering kwijt is. Hij behoudt zijn recht. De 
bevrijdende verjaring van de revindicatie heeft zwakke werking.4 Het 
Nederlandse recht gaat verder dan het Romeinse recht, dat de revindicatie 
verlamde door de bezitter een exceptie te geven die overging op opvolgers onder 
bijzondere titel. Onder het OBW wordt aangenomen dat de eigenaar zijn 
revindicatie verliest op het ogenblik dat de bevrijdende verjaring verstrijkt. Het 
verschil tussen het Romeinse recht en het OBW blijkt uit het volgende 
voorbeeld: 
 

B is gedurende meer dan dertig jaar in het bezit van A’s ring. 
Vervolgens steelt C de ring van B.  

 
Als B gedurende meer dan dertig jaar in het bezit is van A’s ring, verstrijkt de 
verjaringstermijn van A’s revindicatie. Wanneer B vervolgens bestolen wordt 
door C kan A naar Romeins recht het bezit van de ring van C opeisen, omdat C 
geen opvolger is van B. Onder het OBW is dit niet mogelijk, omdat A met het 
verstrijken van de verjaring van de revindicatie deze rechtsvordering verliest. 
Verjaring van de revindicatie heeft in het Romeinse recht zwakke en relatieve 
werking, in het OBW zwakke en absolute werking.   
 
Een nadeel van het OBW is erin gelegen dat eigendom en bezit blijvend van 
elkaar worden gescheiden wanneer de bezitter niet van verkrijgende verjaring 
profiteert. Omdat het OBW verkrijgende verjaring alleen toestaat aan bezitters te 
goeder trouw is net als in het Romeinse en het Duitse recht dominium sine re 
mogelijk wanneer de bezitter te kwader trouw is.5 Alleen in het geval waarin de 
eigenaar weer in het bezit komt van zijn zaak, zouden bezit en eigendom weer in 
één hand komen.6  
 
120 Scholten  
 
Scholten staat een ander verjaringsrecht voor om ‘de merkwaardige conclusie te 
voorkomen dat de eigenaar tegen een revindicatie veilig is, als hij zich zelf weer 
                                                        
3  G. Diephuis, Burgerlijk regt II, p. 240; dezelfde Burgerlijk regt VI, p. 452;       

N.K.F. Land, Verklaring, p. 221; C. Asser Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek 
vergeleken met het Wetboek Napoleon, Den Haag-Amsterdam 1838, p. 621; Pitlo-
Hidma, p. 240. 

4  Pitlo-Hidma, p. 231. 
5  G. Diephuis, Burgerlijk regt II, p. 240; dezelfde, Burgerlijk regt VI p. 452;      

N.K.F. Land, Verklaring, p. 221; C. Asser, Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek 
vergeleken met het Wetboek Napoleon, Den Haag-Amsterdam 1838, p. 621; Pitlo-
Hidma, p. 240. 

6  G. Diephuis, Burgerlijk regt VI, p. 453. 
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in het bezit der zaak stelt, doch niet mag opvorderen; dat hij wel gerechtigd blijft 
enz.’7 Hij stelt zich naar het voorbeeld van het Franse recht op het standpunt dat 
de revindicatie niet verloren gaat door bevrijdende verjaring. Pas wanneer een 
ander door verkrijgende verjaring de eigendom van de zaak verkrijgt, gaat de 
revindicatie indirect teniet. Scholten beroept zich voor zijn standpunt ten eerste 
op het Franse recht.8 Ten tweede wijst hij op een arrest van de Hoge Raad uit 
1864. De Hoge Raad overweegt in dat arrest: 
 

‘Dat deze stelling voorts is in strijd met het werkelijk gevolg, dat 
de verjaring van art. 2262 voormeld voor hem, die zich daarop 
beroept, kan opleveren; dat toch dit gevolg, wel is waar, voor 
zoover het geldt verjaring van personele vorderingen, bestaat in 
bevrijding van eene verbindtenis; maar dat daar, waar die 
verjaring wordt aangewend tot tenietdoening eener zakelijke 
regtsvordering, tegen den houder of bezitter ingesteld, het 
noodzakelijke gevolg is verkrijging aan zijde van hem, die zich op 
de verjaring heeft beroepen.’9  

 
Scholten stelt dat de lex specialis (verkrijgende verjaring, geldt slechts voor 
zakelijke rechten) de lex generalis (bevrijdende verjaring, geldt voor zakelijke 
en persoonlijke rechtsvorderingen) uitsluit: 
 

‘De bijzondere regeling van de verkrijgende verjaring sluit de 
werking der exstinctieve (?) uit.’ 10  

 
Scholten lijkt er vanuit te gaan dat er een verband tussen verkrijgende en 
bevrijdende verjaring is, dat er in bestaat dat mogelijke toepassing van 
verkrijgende verjaring toepassing van het andere leerstuk, bevrijdende verjaring, 
uitsluit. Hij lijkt er vanuit te gaan dat de rechtsgevolgen van tijdsverloop voor 
wat betreft het zakenrecht door de verkrijgende verjaring worden bepaald, en 
voor wat betreft andere gebieden van het vermogensrecht door de bevrijdende 
verjaring.  
 
Het is juist dat voor beide rechtsfiguren tijdsverloop vereist is. Het is onjuist aan 
te nemen dat de beide leerstukken zich tot elkaar verhouden als lex specialis en 
lex generalis. De wetgever heeft, speciaal om te benadrukken dat de 
verkrijgende en de bevrijdende verjaring van elkaar verschillende regelingen 

                                                        
7  Asser-Scholten 1945, p. 226. 
8  Asser-Scholten 1945, p. 226: ‘Met de Fransche schrijvers ben ik van oordeel dat de 

revindicatie van onroerend goed zolang blijft bestaan, totdat een ander den 
eigendom heeft verkregen.’ Zie over het Franse recht hierboven nr 98. 

9  HR 26 februari 1864, W. 2568 (cursivering toegevoegd). 
10  Asser-Scholten 1945, p. 226. 
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zijn die daarom geen invloed op elkaar uitoefenen, een verwarrende bepaling als 
2262 Cc (Oud) niet opgenomen.11 Dat artikel gaf zowel een regeling van de 
bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen als een dertigjarige verkrijgende 
verjaring waarvoor titel noch goede trouw waren vereist. Om het verschillende 
karakter van de verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring te benadrukken, 
scheidde de Nederlandse wetgever de dertigjarige verkrijgende verjaring van de 
algemene regeling van de eveneens dertigjarige verjaring van rechtsvorderingen. 
De dertigjarige verkrijgende verjaring vond haar plaats in een nieuw tweede lid 
van artikel 2000 OBW, dat de tienjarige verkrijgende verjaring gaf.12 De 
bevrijdende verjaring was geregeld in artikel 2004 OBW.  
 
De Nederlandse wetgever maakte een onderscheid tussen de verkrijgende 
verjaring en de bevrijdende verjaring. Zij zijn twee van elkaar verschillende 
regelingen, met van elkaar verschillende toepassingen. Bevrijdende verjaring is 
een algemeen leerstuk dat invloed heeft op rechtsvorderingen, en als zij sterke 
werking heeft, ook op rechten. Verkrijgende verjaring bestrijkt een beperkter 
terrein: zij is een goederenrechtelijk leerstuk dat van invloed is op zakelijke 
rechten.13 Het zijn van elkaar verschillende leerstukken, die om die reden een 
afzonderlijke plaats in het wetboek krijgen. Zij oefenen dan ook geen invloed op 
elkaar uit als zou bevrijdende verjaring een lex generalis zijn die niet geldt 
wanneer de lex specialis verkrijgende verjaring werkt.14 De Hoge Raad heeft 

                                                        
11  Om de verwarring die het gevolg was van artikel 2262 (Oud) te beëindigen heeft de 

Franse wetgever bij de herziening van de Code Civil de dertigjarige verkrijgende 
verjaring in een afzonderlijk artikel, 2258 Cc, geregeld. Daarover hiervoor nr 98 en 
100. 

12  J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken, deel V, 
Utrecht 1838, p. 562): ‘Het tweede alinea werd er bijgevoegd, bij de wet van 15 Mei 
1829, S.B. No 17, alwaar als motief van die bijvoeging voorkomt, dat men in 
overweging genomen had “dat het van belang is, om het bezit te goeder trouw, 
gedurende dertig jaren, zonder titel, onder de verjaringen te rangschikken waardoor 
eigendom verkregen wordt.’(…) (cursivering origineel). 

13  Vergelijk over de verschillen tussen bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring 
en de verschillende deelterreinen die de leerstukken bestrijken A. Gebhard, 
Vorentwurf, p. 308: ‘Der vorliegende Entwurf beschränkt sich in Konsequenz der 
inneren Verschiedenheit der Institute auf die Anspruchsverjährung, die Verjährung 
im engeren Sinne. Nur sie ist von allgemeiner Bedeutung. Die Ersitzung gehört, 
weil ausschliesslich für dingliche Rechte von Bedeutung, in das Sachenrecht (….)’ 
(cursivering toegevoegd). 

14  Vgl. over de vereenzelviging van bevrijdende verjaring van zakelijke 
rechtsvorderingen en verkrijgende verjaring in de Code Civil hiervoor nr 93. Vgl. 
over de leerstellige verwarring die het gevolg is van het ontstaan van een 
overkoepelend verjaringsbegrip A. Gebhard, Vorentwurf, p. 307: ‘Die ältere 
gemeinrechtliche Jurisprudenz hat diesen Verjährungsgattungsbegriff zur 
Grundlage einer juristischen Theorie gemacht. Die Folge war Unsicherheit des 
Anwendungsgebiets der Verjährung im Allgemeinen und Generalisirung solcher 
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zich in het Turfschuur arrest aangesloten bij de heersende leer. De revindicatie 
verjaart als alle rechtsvorderingen na dertig jaar.15    
 
121 Berekening van de verjaringstermijn van de revindicatie  
 
Uit het Turfschuur arrest wordt duidelijk dat de verjaring van de revindicatie 
begint te lopen op het ogenblik van bezitsverlies. Uit het arrest wordt niet 
duidelijk hoe de verjaringstermijn berekend moet worden. Loopt de verjaring 
van de revindicatie door wanneer de bezitter de zaak aan een derde overdraagt? 
Verdedigd zou kunnen worden dat met ieder bezit een nieuwe revindicatie 
ontstaat.16 Van der Grinten stelt zich in zijn noot onder het Turfschuur arrest op 
het standpunt dat voor de berekening van de verjaringstermijn van de 
revindicatie de accessio possessionis regel geldt. Deze regel was in artikel 1995 
OBW voor verkrijgende verjaring vastgelegd:  
 

Om den tot verjaring vereischten tijd te vervullen, kan men bij zijn 
eigen bezit dat van den vorigen bezitter van wien men de zaak 
verkregen heeft, voegen, op welke wijze men dezen ook zij 
opgevolgd, het zij onder eenen algemeenen of bijzonderen titel, 
het zij om niet, het zij onder eenen bezwarenden titel.  

 
Volgens Van der Grinten geldt de regel niet alleen voor de berekening van de 
verkrijgende verjaringstermijn, maar ook voor de berekening van de bevrijdende 
verjaringstermijn.17 Het is zoals wij hiervoor zagen18 onjuist om de accessio 

                                                                                                                                  
Bestimmungen, die nur dem besonderen Wesen eines einzelnen 
Verjährungsinstitutes entsprechen.’  

15  HR 14 november 1969, NJ 1970, nr 283. Het Haagse hof had overigens al in 1913 
(Hof Den Haag, 13 oktober 1913, NJ 1913, nr 1188) geoordeeld ‘dat waar het alleen 
als middel om bevrijd te worden van de verplichting om de zaak terug te geven, als 
verdedigingsmiddel tegen de ingestelde revindicatie, kwade trouw van den 
geïntimeerde of diens rechtsvoorgangers aan den geïntimeerde niet kan worden 
tegengeworpen en hij zijn of hun goede trouw niet behoeft te staven.’  

16  De pandektisten Kierulff en Reinhardt huldigden zoals wij hiervoor zagen, nr 34, dit 
standpunt. 

17  W.C.L. van der Grinten, noot onder HR 14 november 1969, p. 467: ‘Wellicht mag 
men het arrest van de Hoge Raad aldus verstaan, dat de strijdige bezitsdaden 
moeten zijn verricht door de partij die zich op de extinctieve verjaring beroept of 
zijn rechtsvoorganger. Voor acquisitieve verjaring geldt, zoals de Hoge Raad in de 
vijfde rechtsoverweging releveert, de eis van bezitsdaden van de bezitter gedurende 
de daartoe wettelijk gestelde termijn. Uit de omstandigheid dat niet was komen vast 
te staan dat bezitsdaden als vorenbedoeld - de bezitsdaden door de huidige bezitter 
of zijn rechtsvoorganger - gedurende deze termijn zijn gesteld, ligt volgens de Hoge 
Raad besloten, dat niet gebleken is van bezitsdaden op zodanig tijdstip, dat de 
eigendomsvordering door extinctieve verjaring is teniet gegaan.’ 

18 Zie hiervoor nr 34. 
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possessionis regel toe te passen op de berekening van de verjaringstermijn van 
de revindicatie. De accessio possessionis regel lijkt een probaat middel tegen de 
onjuiste gedachte dat met ieder bezit een nieuwe revindicatie begint, zodat de 
revindicatie alleen zou verjaren wanneer gedurende de verjaringstermijn een en 
dezelfde persoon in het bezit van de zaak is. Als gevolg van de toepassing van 
de accessio possessionis regel zou, zo bezien, voorkomen worden dat een 
nieuwe verjaringstermijn begint wanneer de bezitter het bezit van de zaak aan 
een ander verschaft. In werkelijkheid beperkt de accessio possessionis regel ten 
onrechte het aantal gevallen waarin de revindicatie verjaart. De revindicatie 
verjaart steeds wanneer een eigenaar gedurende dertig jaar niet tegen een 
bezitter is opgetreden. Als gevolg van toepassing van de accessio possessionis 
regel verjaart de revindicatie niet telkens wanneer gedurende de dertig jaar het 
bezit door inbezitneming verkregen wordt. Van der Grinten geeft zo’n 
voorbeeld: 
 

 ‘(...) A is de eigenaar van een onroerend goed, doch laat zich aan 
dit goed niets gelegen liggen. In 1935 stelt B bezitsdaden ten 
aanzien van het goed; deze situatie duurt voort tot 1945. In 1945 
houdt B zich op als meester van het goed te gedragen, waarna C 
het goed in feite occupeert zonder dat enige overdracht van B aan 
C plaatsvindt.’19  

 
Omdat C het bezit niet aan B ontleent, begint volgens Van der Grinten een 
nieuwe verjaringstermijn te lopen: 
 

‘De extinctieve verjaring moet worden gerelateerd aan de 
bezitsdaden van de huidige bezitter en zijn voorgangers. De           
- vroegere - stoornis in de eigendom door een derde heeft voor de 
extinctieve verjaring geen effect.’20  

 
Als gevolg van de accessio possessionis regel loopt de verjaring van de 
revindicatie niet verder op het ogenblik dat C het bezit van het land verkrijgt. C 
is niet door B in het bezit van het land gesteld zodat C’s bezit niet met dat van B 
vereenzelvigd kan worden, C’s bezit is nieuw en er begint om die reden een 
nieuwe verjaringstermijn. Hier blijkt de onjuistheid van toepassing van de 
accessio possessionis regel: alhoewel A nalaat tegen een bezitter op te treden en 
de verjaringstermijn van de revindicatie dus loopt, begint op het ogenblik dat C 
het bezit verkrijgt een nieuwe verjaringstermijn te lopen. In werkelijkheid is de 
accessio possessionis regel geen probaat middel tegen de gedachte dat met ieder 
bezit een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, maar beperkt de regel de 

                                                        
19  W.C.L. van der Grinten, noot onder HR 14 november 1969, p. 467. 
20  W.C.L. van der Grinten, noot onder HR 14 november 1969, p. 467. 
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gevallen waarin de revindicatie verjaart. Door de accessio possessionis regel toe 
te passen wordt ten onrechte geëist dat, wanneer er gedurende de 
verjaringstermijn verschillende bezitters waren, deze bezitters elkaar het bezit 
verschaften. Er wordt een band tussen de verschillende bezitters geëist die 
relevant is voor verkrijgende verjaring, maar niet voor bevrijdende verjaring.          
 
Van der Grinten pleit er als gevolg van de door hem verdedigde toepassing van 
de accessio possessionis regel voor aan de verjaring van de revindicatie 
verkrijging door de bezitter te koppelen. Degene die de zaak bezit op het 
ogenblik dat de revindicatie verjaart is geen toevallige bezitter, maar is de laatste 
schakel in een keten van elkaar gedurende dertig jaar opvolgende bezitters: 
   

‘In deze visie kan ook zonder veel bezwaar worden aangenomen, 
dat de extinctieve verjaring van de eigendomsvordering tevens 
medebrengt, dat de huidige bezitter de eigendom verkrijgt. Deze 
bezitter is dan niet iemand die min of meer toevallig op dit 
moment het bezit heeft, doch is iemand die –eventueel tesamen 
met zijn rechtsvoorgangers in het bezit- zich gedurende lange tijd 
als rechthebbende heeft voorgedaan.’ 21  

     
Er is volgens Van der Grinten weinig op tegen om degene die een stuk land 
bezit op het ogenblik dat de revindicatie verjaart tot eigenaar te verheffen. Zo 
wordt de dominium sine re die het gevolg is van verjaring van de revindicatie 
voorkomen. Ter ondersteuning van zijn voorstel wijst Van der Grinten op het 
ontwerp BW dat verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters kent.22 De Hoge 
Raad heeft zich in het Turfschuur arrest niet uitgelaten over Van der Grintens 
voorstel aan verjaring van de revindicatie verkrijging te koppelen, noch over de 
vraag welke methode gevolgd moet worden bij de berekening van de 
verjaringstermijn van de revindicatie. Ook in de uitspraak in de zaak Klooster in 
een landschap23 wordt niet duidelijk of de accessio possessionis regel geldt voor 
de berekening van de verjaringstermijn. Het hof merkt er op dat: 
 

‘(…) de verjaringstermijn aanvangt op het tijdstip van onvrijwillig 
bezitsverlies, waarvan vaststaat dat het meer dan 30 jaar gelden 
heeft plaatsgevonden; dat het, wil de vereiste termijn van 30 jaar 
als voltooid worden beschouwd, noodzakelijk is dat tijdens die 
termijn sprake is geweest van bezit van een of meer opvolgende 
niet-rechthebbende bezitters (...)’ (cursivering toegevoegd).  

 

                                                        
21  W.C.L. van der Grinten, noot onder HR 14 november 1969, p. 467. 
22  W.C.L. van der Grinten, noot onder HR 14 november 1969. p. 468. 
23  HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44. Uitgebreid over de zaak hieronder in nr 122. 
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Of die elkaar opvolgende bezitters elkaar het bezit moeten hebben verschaft of 
niet, wordt uit deze overweging niet duidelijk.24 
 
122 Klooster in een landschap25  
 
De Hoge Raad richt zich in zijn uitspraak in de zaak Klooster in een landschap 
op een andere vraag, de vraag naar de rechtvaardiging van de bevrijdende 
verjaring. Het ging in deze zaak om het schilderij ‘Klooster in een landschap’ 
geschilderd door Jan van der Heyden. De feiten die aanleiding gaven tot dit 
arrest waren de volgende: 
 

In 1945 wordt het schilderij ‘Klooster in een landschap’ door Jan 
van der Heyden gestolen uit de Dresdener Gemäldegalerie. In 
1990 komt het schilderij weer boven water. Ene Cohen biedt het 
op 20 april 1990 ter taxatie aan bij het veilinghuis Christie’s te 
Amsterdam. Op 8 mei 1991 legt het Land Sachsen, als 
rechtsopvolger van de Dresdener Gemäldegalerie, reivindicatoir 
beslag onder het veilinghuis en dagvaardt Cohen tot afgifte van 
het schilderij. Cohen voert aan dat hij het schilderij begin april 
1990 voor f. 100.000 heeft gekocht van Gennadi Iljin, die toen als 
sportarts en bokstrainer in Nederland was. Deze Iljin, geboren in 
Rusland en in 1985 geëmigreerd naar Finland, heeft volgens zijn 
verklaring het schilderij op zijn beurt gekocht van een neef, die het 
via zijn moeder had verworven uit de erfenis van hun beider 
grootmoeder, die het schilderij al in de jaren vijftig bezat.  

 
De eis van het Land Sachsen wordt afgewezen omdat er in deze casus gedurende 
meer dan dertig jaar opeenvolgende bezitters van het schilderij waren geweest.26 
Het hof oordeelt dat de revindicatie van het Land Sachsen krachtens artikel 2004 
OBW door bevrijdende verjaring is tenietgegaan, en dat Cohen daarom niet 
gedwongen kan worden het schilderij af te staan. Het Land Sachsen gaat in 
cassatie. Volgens hem is bevrijdende verjaring een leerstuk dat zijn 
rechtvaardiging vindt in verwijtbare inactiviteit van de schuldeiser. Pas wanneer 
de schuldeiser een verwijt te maken valt van zijn inactiviteit, begint de verjaring 
van een rechtsvordering te lopen. De verjaring van de revindicatie zou daarom 
pas zijn begonnen op het ogenblik dat het Land Sachsen op de hoogte kwam van 
de locatie van het schilderij. Dat was in april 1990. De verjaringstermijn van 
                                                        
24  Vgl. over deze zelfde vraag naar aanleiding van CJ 11,62,14 hiervoor in nr 34. 
25  HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44. 
26  HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44, r.o. 3.5.: ‘De verjaringstermijn begint te lopen vanaf 

het tijdstip dat een ander dan de eigenaar bezitsdaden ten aanzien van de zaak 
verricht (HR 14 november 1969, NJ 1970, 283). Blijkens het voorgaande heeft het 
Hof - in cassatie niet bestreden - aangenomen dat dit vanaf omstreeks 1950 het 
geval is geweest.’ 
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artikel 2004 OBW zou niet voltooid zijn. Wij zagen dat de door het Land 
Sachsen bepleite regel in het recht van sommige Amerikaanse Staten voorkomt 
als de ‘discovery rule’.27  
 
In het verlengde van dit cassatiemiddel stelt het Land Sachsen dat een beroep op 
bevrijdende verjaring in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid.28  Dat 
is met name mogelijk wanneer de schuldeiser zijn rechtsvordering niet in heeft 
kunnen stellen. Daarvan is in deze zaak volgens het Land Sachsen sprake: 
Cohen en zijn rechtsvoorgangers zijn sinds de jaren vijftig in het bezit van het 
schilderij geweest. De verjaring van de revindicatie liep daarom volgens het hof 
in de jaren tachtig af. Het Land Sachsen kwam pas daarna, in april 1990, 
erachter waar het schilderij zich bevond. Het beroep op bevrijdende verjaring 
door Cohen zou in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn omdat het Land 
Sachsen zijn revindicatie niet in heeft kunnen stellen.29 De Hoge Raad verwerpt 
beide cassatiemiddelen:  
 

‘De aanvang van voormelde verjaringstermijn is met name niet 
afhankelijk van het moment van het verkrijgen van de eigenaar 
van wetenschap met betrekking tot feiten die mogelijk maken door 
middel van de revindicatie de zaak van een bepaalde persoon op te 
eisen. Het bezwaar dat de eigenaar aldus de revindicatie kan 
verliezen voordat hij deze daadwerkelijk tegen die persoon in 
heeft kunnen stellen, is niet doorslaggevend tegenover de eisen 
van de rechtszekerheid in het rechtsverkeer, die het instituut van 
de verjaring mede beoogt te dienen en die verlangen dat na het 
verstrijken van een vanaf een vast tijdstip lopende, vaste termijn 
de zaak niet meer kan worden opgeëist op grond van voor de 
aanvang van die termijn bestaande feiten (vgl. HR 3 november 
1995, RvdW 1995, 229, NJ 1998, 380).’30 

 
De Hoge Raad verwijst voor wat betreft de vaste termijn die geldt voor de 
verjaring van rechtsvorderingen naar zijn eerdere oordeel in het zogenoemde 

                                                        
27  De discovery rule geldt onder het huidige recht als gevolg van Brusselse wetgeving 

juist voor cultuurgoederen. Vgl. over het huidige verjaringsrecht voor 
cultuurgoederen hier onder, nr 162. Vgl. over de Amerikaanse oorsprong van de 
discovery rule hiervoor nr 78.    

28  Partijen liepen vooruit op de terminologie van het nieuwe wetboek. Het OBW kent 
de term redelijkheid en billijkheid niet, het gebruikt goede trouw, vgl. art. 1374 lid 3 
OBW.   

29  ‘(…) dat zo die termijn, wel is voltooid, aan C. niettemin geen beroep op verjaring 
toekomt, omdat dit leidt tot het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbare resultaat dat het schilderij niet wordt teruggegeven aan het Land 
Sachsen als rechtmatige eigenaar (…).’  

30  HR 8 mei 1998, NJ 1999, 44, r.o. 3.5. 
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Diakonessen-ziekenhuis arrest.31 In dat arrest stelt de Hoge Raad dat het 
verstrijken van de bevrijdende verjaring niet afhankelijk is van de vraag of de 
schuldeiser zijn vordering in heeft kunnen stellen. De vrouw die er pas na afloop 
van de verjaringstermijn achter kwam dat zij als gevolg van een medische fout 
onvruchtbaar was geworden, kon haar rechtsvordering niet meer instellen omdat 
deze teniet was gegaan.32  
 
123 De rechtvaardiging van de bevrijdende verjaring  
 
De Hoge Raad benadrukt zowel in het Diakonessen-ziekenhuis arrest als in de 
uitspraak in de Klooster in een landschap het belang van de rechtszekerheid. De 
rechtszekerheid weegt zo zwaar dat een rechtsvordering teniet kan gaan voordat 
de schuldeiser deze in heeft kunnen stellen. Dit uitgangspunt geldt blijkens de 
beide uitspraken zowel voor de verbintenisrechtelijke actie tot het vergoeden 
van schade, als voor de goederenrechtelijke revindicatie. In recente rechtspraak 
over de reikwijdte van artikel 2004 OBW geeft de Hoge Raad dit uitgangspunt 
voor wat betreft acties tot het vergoeden van schade door dood of letsel 
genuanceerd. Op 28 april 2000 heeft de Hoge Raad in zijn arrest Van Hese-De 
Schelde33 geoordeeld dat een beroep op bevrijdende verjaring in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid kan zijn.34 Van een dergelijk geval zal niet snel 
sprake zijn. Ten eerste moet de schade pas aan het licht zijn gekomen ná het 
verstrijken van de dertigjarige verjaringstermijn. Om te bepalen of een beroep 
op de bevrijdende verjaring in een dergelijk geval in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid is, geeft de Hoge Raad een lijst van relevante omstandigheden van 
het geval, zeven gezichtspunten.35 Het is onwaarschijnlijk dat met de uitspraken 

                                                        
31  HR 3 november 1995, NJ 1998, 380. Het arrest wordt ook wel het Bloedtransfusie 

arrest genoemd.  
32  Vgl. over dit arrest J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 65.  
33  HR 28 april 2000, NJ 2000, nr 430. 
34  Het arrest zwakt het belang van de rechtszekerheid die de bevrijdende verjaring 

dient af. Hierover, R.P.J.L. Tjittes, Van rechtszekerheid naar billijkheid;          
C.J.H. Brunner, ‘Verjaringsrecht in de knoop’ in: RMThemis 2001-8, p. 243-249; 
vgl. ook J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 251. Afkeurend: A.C. Van 
Schaick, ‘Actioni non natae non praescribitur? Verjaring en redelijkheid en 
billijkheid’ in: WPNR 6414 (2000), p. 591-597.  

35  HR 28 april 2000, NJ 2000, nr 430, r.o 3.3.3. Kritisch C.J.H. Jansen en                  
C.J. Loonstra in hun noot bij de 28 april arresten in: Jurisprudentie Onderneming en 
Recht 2000, 162. Eveneens kritisch over de gezichtspuntencatalogus en de uitspraak 
van de Hoge Raad J.E. Jansen ‘Geen bevrijdende verjaring, zonder 
rechtsverwerking’ in: RM Themis 2009-5, p. 214-219. De gezichtspunten zijn de 
volgende ‘(a) of het gaat om vergoeding van vermogensschade dan wel van nadeel 
dat niet in vermogensschade bestaat, en - mede in verband daarmede - of de 
gevorderde schadevergoeding ten goede komt aan het slachtoffer zelf, diens 
nabestaanden dan wel een derde;  (b) in hoeverre voor het slachtoffer respectievelijk 
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in de zogenoemde 28 april arresten de uitspraak in een zaak als degene die 
aanleiding gaf tot de uitspraak Klooster in een landschap anders uit zal vallen. 
De Hoge Raad oordeelt dat een beroep op bevrijdende verjaring in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid kan zijn wanneer de schade zich pas na meer dan 
dertig jaar openbaart. Het verborgen karakter van de schade is een voorwaarde 
voor een beroep op wat wij onder het huidige recht de beperkende werking van 
de redelijkheid en billijkheid noemen. De schade blijft bij de revindicatie niet 
verborgen. Bij bevrijdende verjaring van de revindicatie openbaart de schade 
zich direct, namelijk op het ogenblik van bezitsverlies.36  
 
124 Verkrijgende verjaring  
 
Bevrijdende verjaring van de revindicatie heeft zwakke werking. Als gevolg van 
het verstrijken van de verjaring van de revindicatie verliest de eigenaar zijn 
rechtsvordering, de bezitter is daarmee veilig.37 Het OBW onthoudt 
verkrijgende verjaring aan bezitters te kwader trouw. Bona fide bezitters die een 
wettige titel kunnen tonen, verkrijgen onroerende zaken en voortdurende en 
zichtbare erfdienstbaarheden na een onafgebroken verjaringsbezit van twintig 
jaar. Voor bona fide bezitters van onroerende zaken en voortdurende en 
zichtbare erfdienstbaarheden zonder wettige titel geldt een dertigjarige 

                                                                                                                                  
zijn nabestaanden ter zake van de schade een aanspraak uit anderen hoofde bestaat  
(c) de mate waarin de gebeurtenis de aangesprokene kan worden verweten; (d) in 
hoeverre de aangesprokene reeds voor het verstrijken van de verjaringstermijn 
rekening heeft gehouden of had behoren te houden met de mogelijkheid dat hij voor 
de schade aansprakelijk zou zijn; (e) of de aangesprokene naar redelijkheid nog de 
mogelijkheid heeft zich tegen de vordering te verweren; (f) of de aansprakelijkheid 
nog door verzekering is gedekt; 
(g) of na het aan het licht komen van de schade binnen redelijke termijn een 
aansprakelijkheidsstelling heeft plaatsgevonden en een vordering tot 
schadevergoeding is ingesteld.’ 

36  Verder is niet onomstreden of de redelijkheid en billijkheid, waarop de Hoge Raad 
de uitzondering baseert, ook goederenrechtelijke verhoudingen beheersen, zoals die 
tussen de eigenaar en de bezitter. Wanneer de redelijkheid en billijkheid gelden en 
we abstraheren van het feit dat de schade zich bij diefstal steeds direct openbaart, is 
het nog maar de vraag of de gezichtspuntencatalogus in het voordeel van de 
bestolene uit zal vallen. Zo lijkt gezichtspunt a in het nadeel van de bestolene te 
zijn. Zijn schade bestaat uit zuivere vermogensschade. De Hoge Raad heeft het 
instellen van een rechtsvordering na meer dan dertig jaar mogelijk willen maken 
voor wat betreft rechtsvorderingen die strekken tot het vergoeden van schade door 
dood of letsel. De schade van de bestolene zal verder dikwijls verzekerd zijn 
(gezichtspunt b), en alleen wanneer de zaak in het bezit van dieven en helers is 
gebleven treft de bezitter een verwijt (gezichtspunt c).  

37  Ter voorkoming van misverstanden zij er op gewezen dat het OBW hiermee verder 
gaat dan het Romeinse recht. Naar Romeins recht werd de revindicatie na afloop 
van de bevrijdende verjaring verlamd ten opzichte van de bezitter en diens 
opvolgers. Zie hiervoor, nr 9 en nr 35. 
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verkrijgende verjaring. Voor roerende zaken geldt de aan de Code Civil 
ontleende stelregel dat bezit als volkomen titel geldt.  
 
125 Verkrijgende verjaring van onroerende zaken  
 
Verkrijgende verjaring speelt onder het OBW voor wat betreft onroerende zaken 
een beperkte rol. De eerste beperking is erin gelegen dat goede trouw vereist is 
voor zowel de twintigjarige als de dertigjarige verkrijgende verjaring. Bezit is te 
goeder trouw wanneer de bezitter zich als rechthebbende beschouwt en zich ook 
redelijkerwijze als zodanig mag beschouwen.38 Bona fide bezit laat zich bij 
onroerende zaken slechts denken wanneer het bezit in het kader van een tot 
eigendomsoverdracht verplichtende titel is verschaft. Degene die een onroerende 
zaak in bezit neemt, kan niet te goeder trouw zijn.39 Wanneer de bezitter de zaak 
door overdracht heeft verkregen, moet hij ten aanzien van een mogelijk gebrek 
in de overdracht te goeder trouw zijn geweest. Er zijn drie gebreken mogelijk. 
Ten eerste kan de tradens beschikkingsonbevoegd zijn. De verkrijger moet dan 
hebben gedacht en hebben mogen denken dat hij met de beschikkingsbevoegde 
handelde. Omdat van onroerende zaken onder het oude recht in een register 
werd bijgehouden wie eigenaar was, diende het register de verkeerde eigenaar te 
hebben vermeld. Gevallen waarin dit voorviel zullen zeldzaam zijn geweest. 
Pitlo geeft enkele voorbeelden: 
 

‘Een ontbindende voorwaarde is in vervulling gegaan of een der 
vorige eigenaren was toen hij overdroeg minderjarig of verkeerde 
in dwaling en heeft van de rechter vernietiging van de 
overeenkomst gekregen of in een der voorafgaande 
overeenkomsten tot overdracht lag een ongeoorloofde oorzaak of 
een derde is door verjaring eigenaar geworden (...).’40 

 
Ten tweede kan er iets mis zijn met de titel. Omdat de verkrijger moet hebben 
gedacht en hebben mogen denken eigenaar te zijn geworden, zal minimaal een 
vermeende (putatieve) titel vereist zijn. Wanneer de verkrijger weet dat er geen 
                                                        
38  Deze definitie wordt a contrario afgeleid uit de definitie van bezit te kwader trouw 

die het eerste deel van artikel 588 OBW geeft. Het eerste deel van artikel 588 luidt 
als volgt: Het bezit is te kwader trouw, wanneer de bezitter kennis draagt dat de 
zaak, welke hij bezit, aan hem niet in eigendom toebehoort. Vgl. N.K.F. Land, 
Verklaring, p. 70-71; G. Diephuis, Burgerlijk regt VI, p. 345 en p. 452-453. 

39  HR 20 juni 1997, NJ 1999, 301 (Luidens-Het Land Aruba). De occupant moet 
gedacht hebben en hebben mogen denken dat hij eigenaar van de grond is geworden 
door deze in bezit te nemen. De occupant moet dus gedacht hebben dat de eigenaar 
afstand van de eigendom van de grond heeft gedaan. Omdat derelictio van 
onroerende zaken niet mogelijk is, kan de occupant niet te goeder trouw zijn. Vgl. 
ook G. Diephuis, Burgerlijk regt VI, p. 346.  

40  Pitlo-Hidma, p. 216. 
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geldige titel is, weet de verkrijger immers dat hij geen eigenaar geworden is. 
Ten derde kan er een gebrek in de levering zijn. Artikel 671 OBW eist voor de 
levering van onroerende zaken overschrijving van de akte in de daartoe 
bestemde registers. Rechtspraak en literatuur nemen aan dat de twintigjarige 
verkrijgende verjaring geen bescherming biedt tegen een mislukte levering. 
Omdat voor de twintigjarige verkrijgende verjaring naast een wettige titel goede 
trouw vereist is wordt aangenomen dat de twintigjarige verkrijgende verjaring 
een overdracht repareert die verricht is door een beschikkingsonbevoegde, maar 
wel aan de overige eisen voor overdracht voldoet.41 De dertigjarige verkrijgende 
verjaring voor onroerende zaken biedt de bona fide bezitter bescherming 
wanneer (naast de beschikkingsbevoegdheid) iets mis is met de titel van 
overdracht. Of de levering voor de dertigjarige verkrijgende verjaring op 
correcte wijze geschied moet zijn, is in de literatuur omstreden.42  
 
 
 

                                                        
41  ‘De verkorte verjaringstermijn die het voormelde art. 1982, in navolging van art. 

2000 eerste lid Nederlandse BW, op twintig jaren stelt strekt ter bevordering van de 
rechtszekerheid in geval van verkrijging te goeder trouw, waarvan kan worden 
bewezen dat zij tevens op in beginsel regelmatige wijze is tot stand gekomen.’ HR 
31 maart 1981, NJ 1982, 57. De zaak speelde zich af op de Antillen zodat niet 
artikel 2000 OBW maar de Antilliaanse variant (artikel 1982) van deze bepaling 
gold. Vgl. over deze uitspraak uitgebreid, F. Brandsma, Enige mededelingen over 
de verkrijgende verjaring van onroerend goed, p. 2.e.v. Zie verder G. Diephuis, 
Burgerlijk regt VI, p. 462; Pitlo-Hidma, p. 221: ‘En ik vraag mij af: waarom eist de 
wet in art. 2000 naast elkaar goede trouw en een wettige titel, wanneer per slot van 
rekening alleen goede trouw voldoende blijkt te zijn.?’; J.Ph. Suijling, Inleiding,      
p. 299 noot 2: ‘Met titel bedoelt art 2265 Cc (ons art. 2000) een overeenkomst tot 
eigendomsoverdracht. Art 671 brak met het Fransche stelsel, dat den 
eigendomsovergang aan de vestiging van een verplichting tot overdracht 
vastkoppelde. Als titel in de zin van art. 2000 lid 1, kan dientengevolge slechts 
beschouwd worden de in de openbare registers overgeschreven overeenkomst van 
eigendomsoverdracht. Waar overschrijving achterwege blijft, ontbreekt dus naar 
ons recht noodwendig een titel, d.i. een overdracht van eigendom.’ In gelijke zin 
Asser-Beekhuis, p. 396; Pitlo-Hidma, p. 220: ‘De termijn van twintig jaar geldt dus 
onder meer voor hem die verkregen heeft a non domino terwijl overigens zijn 
verkrijging regelmatig was.’ P. Scholten (Asser-Scholten 1945, p. 226) had 
verdedigd dat de twintigjarige verkrijgende verjaring ook gold wanneer er een 
leveringsgebrek was.  

42  J. Ph. Suijling, Inleiding, p. 299 noot 2 stelt zich op het standpunt dat een 
leveringsgebrek steeds door een bezit van dertig jaar wordt gerepareerd. Pitlo laat 
de dertigjarige verkrijgende verjaring alleen toe wanneer er ten aanzien van het 
leveringsgebrek verschoonbare dwaling was, Pitlo-Hidma, p. 217, zie ook p. 220. 
Beekhuis beperkt het werkingsgebied van de dertigjarige verkrijgende verjaring nog 
verder door te eisen dat de levering buiten schuld van partijen om mislukt. Wanneer 
partijen de inschrijving in de registers zelf nalaten gelden zij als te kwader trouw en 
kunnen zij niet verjaren. Asser-Beekhuis, p. 392.  
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126 Verjaringsbezit  
 
Artikel 585 OBW geeft de volgende bij het Romeinse recht aansluitende 
definitie43 van bezit:  
 

Door bezit wordt verstaan het houden of genieten eener zaak, 
welke iemand, of in persoon, of door een ander, in zijn magt heeft, 
alsof zij hem toebehoorde. 

 
Degene die de feitelijke heerschappij (corpus) over een zaak voor zichzelf voert 
(animus) is bezitter van die zaak.44 Artikel 1992 OBW stelt naar het voorbeeld 
van artikel 2261 Cc (2229 Oud) eisen aan het bezit, wil het door verjaring tot 
eigendom uitgroeien: 
 

Om door middel van verjaring den eigendom eener zaak te 
verkrijgen, wordt vereischt een voortdurend en onafgebroken, 
ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar.  

 
Het is niet duidelijk waarom het OBW deze eisen aan bezit stelt, wil het 
verkrijgende verjaring mogelijk maken. Het OBW kent anders dan de Code 
Civil geen verkrijgende verjaring voor bezitters die niet te goeder trouw zijn. 
Waarom stelt het deze eisen aan verjaringsbezit naast de steeds vereiste goede 
trouw? Degene die te goeder trouw in het bezit treedt, zal per definitie niet 
heimelijk of door geweld bezitter zijn geworden. Een mogelijke reden naast 
goede trouw eisen aan verjaringsbezit te stellen bestaat erin dat de vereiste 
goede trouw slechts op het ogenblik van bezitsverkrijging vereist is. Dit hoeft 
niet voor de door artikel 1992 OBW gestelde eisen te gelden. Degene die te 
goeder trouw in het bezit van een zaak komt die hij op een later tijdstip verstopt 
of door middel van geweld behoudt, verjaart, zo bezien, niet verder.45  
 
Wij zullen in het volgende hoofdstuk zien dat twee van de eisen die artikel 1992 
OBW aan het bezit stelt onder het huidige recht voortleven in rechtspraak en 
literatuur. Het gaat om de vereiste openbaarheid en ondubbelzinnigheid. Hierin 
is de reden gelegen voor onderstaande bespreking van de eisen die artikel 1992 
OBW aan verjaringsbezit stelt. 

                                                        
43  Asser-Scholten 1945, p. 45: ‘Ten slotte zij opgemerkt, dat onze geheele bezitsleer 

sterk staat onder Romeinschen invloed.’ 
44  Naar het voorbeeld van de Code Civil bepalen de artikelen 1996, 1997 en 1998 

OBW dat houders niet van de werking van de verkrijgende verjaring profiteren, dat 
een houder pas bezitter wordt door tegenspraak van het recht van de bezitter of door 
diens toestemming, en dat degenen aan wie houders de zaak overdragen wel 
degelijk bezitter kunnen worden en dus kunnen verjaren. 

45  Zie hierover naar Frans recht hiervoor nr 104. 
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127 Artikel 1992 OBW  
 
Artikel 1992 OBW is gebaseerd op artikel 2261 Cc (2229 Oud). Veel van wat 
over het Franse artikel is opgemerkt, geldt ook voor artikel 1992 OBW. Zo stelt 
artikel 1992 dat de verjaringsbezitter ‘als eigenaar’ moet bezitten. Degene die de 
zaak niet als eigenaar, maar bijvoorbeeld als bruiklener onder zich heeft, verjaart 
niet omdat hij geen bezitter is, maar houder. Hier is geen sprake van een eis die 
aan verjaringsbezit wordt gesteld, maar van het herhalen van een vereiste voor 
bezit dat artikel 585 OBW al stelt. De toevoeging ‘als eigenaar’ in artikel 1992 
is dus, net als in het Franse recht, overbodig.46 Artikel 1992 OBW eist verder 
dat het bezit voortdurend, onafgebroken, en ongestoord is. Uit deze eisen kan 
niet veel meer afgeleid worden dan dat de verjaringsbezitter het bezit moet 
behouden. Wanneer een ander in het bezit van de zaak treedt, is een lopende 
verjaring gestuit. Het bezit is dan in de woorden van artikel 1992 OBW niet 
voortdurend en onafgebroken. Hetzelfde geldt wanneer een derde de zaak van de 
verjaringsbezitter opeist. Het bezit is dan in de woorden van artikel 1992 OBW 
gestoord.47 
 
128 Openbaar bezit 
 
Blijven over openbaar en ondubbelzinnig bezit. Wat is bedoeld met openbaar 
bezit? Scholten merkt er het volgende over op: 
 

‘Het bezit moet zodanig zijn dat iedere belanghebbende in staat zij 
de nodige maatregelen tot verhindering der verjaring te nemen. 
Zoo zal de kooper van een huis niet door verjaring eigenaar 
kunnen worden van een daarmede verbonden kelder, die in het 
geheim onder het belendende perceel is gegraven.’48  

 
De eis is volgens Scholten terug te voeren op Pothier, die zoals wij zagen, 
verkrijgende verjaring van een kelder uitsloot.49 Scholten verwijst verder nog 
naar CJ 7,32,10 waar gesteld wordt dat bezit alleen ‘wettelijk’ is wanneer zij 
door de stilte en het zwijgen van alle partijen wordt bevestigd.50 Het gaat in die 

                                                        
46  Bovendien wekken de woorden ‘als eigenaar’ de onjuiste indruk dat alleen het 

eigendomsrecht door verkrijgende verjaring kan worden verkregen, Pitlo-Hidma,    
p. 212.  

47  HR 30 maart 1962, NJ 1962, nr 270. Asser-Beekhuis, p. 390; L.C. Hofmann, 
Zakenrecht, p. 204; Pitlo-Hidma, p. 218; N.K.F. Land, Verklaring, p. 207. 

48  Asser-Scholten 1945, p. 222-223. 
49  R.J. Pothier, Traité de la possession, Traité de prescription, Parijs 1807, nr 37        

p. 115. 
50  Niemand betwijfelt dat er een dubbele grondslag van bezit is: de ene die rechtens en 

de andere die feitelijk bestaat: beide zijn echter slechts dan wettelijk, wanneer zij 
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Codextekst over de gevolgen van illegale doorverkoop van grond door pachters 
of vermogensbeheerders. De eigenaar ondervindt van een dergelijke gang van 
zaken vooralsnog ‘geen enkel nadeel’51. Dat is pas anders als de eigenaar van de 
verduistering door de pachter weet en daarin berust. De verkrijger is dan 
blijkens de tekst bezitter en, wanneer hij aan de overige eisen voor verjaring 
voldoet, verkrijgt hij na verloop van tijd de eigendom. Dat nadeel had de 
bedrogen grondeigenaar kunnen voorkomen door de zaak van de koper op te 
eisen. Scholten leidt uit deze Codextekst en de passage van Pothier af dat sprake 
is van openbaar bezit ‘wanneer iedere belanghebbende in staat is de nodige 
maatregelen ter verhindering van de verjaring te nemen.’ Hij lijkt zich hiermee 
op het standpunt te stellen dat een kelder niet door verjaring kan worden 
verkregen omdat het de eigenaar in wiens grond de kelder is gegraven 
eenvoudig kan zijn ontgaan dat de kelder is uitgegraven. 
 
De meeste schrijvers wijzen Scholtens uitleg van de vereiste openbaarheid af. 
Zij brengen het vereiste openbare karakter in navolging van het Franse recht in 
verband met de possessio clandestina uit het Romeinse recht. Bezit is niet-
openbaar wanneer iemand heimelijk in het bezit van een zaak is getreden.52 Het 
bezit van een kelder is dus heimelijk wanneer de bezitter heimelijk in het bezit 
van de kelder trad. Scholten wijkt af van de heersende leer. Waar Scholten ervan 
uit gaat dat een ondergrondse ruimte nooit door verkrijgende verjaring kan 
worden verkregen, geldt dit volgens de heersende leer alleen wanneer 
bezitsverkrijging heimelijk geschiedde.53 Scholten brengt het vereiste openbare 
karakter in verband met het karakter van de zaak en knoopt niet aan bij de 
drijfveren en intenties van de bezitter. Degene die te goeder trouw en op grond 
van een geldige titel een ondergrondse ruimte bezit kan in de door hem 
voorgestane uitleg van de vereiste openbaarheid de eigendom van bijvoorbeeld 
een kelder niet door verkrijgende verjaring verkrijgen.   
 
De aan Pothier ontleende uitleg die Scholten geeft aan het vereiste openbare 
karakter verdient naar mijn mening de voorkeur. Het OBW kent enkel 
verkrijgende verjaring voor bezitters te goeder trouw. Degene die heimelijk in 
het bezit van een zaak treedt, kan niet verjaren omdat hij niet te goeder trouw is. 
Door niet-openbaar als heimelijk uit te leggen wordt de geëiste openbaarheid 
overbodig. De bezitter die heimelijk in het bezit treedt, is te kwader trouw en 

                                                                                                                                  
door de stilte en het zwijgen van alle tegenpartijen worden bevestigd. (...) Nemo 
ambigit possessionis duplicem esse rationem, aliam quae iure constitit, aliam quae 
corpore, utramque autem ita demum esse legitimam, cum omnium adversariorum 
silentio ac tacurnitate firmetur (…) Over deze tekst hiervoor nr 38.  

51  CJ 7,32,12. 
52  Pitlo-Hidma, p. 218; L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 203. 
53  Het Franse recht eist ‘dissimulation’, zie hiervoor nr 102. 
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verjaart om die reden niet.54 Wellicht speelt het vereiste openbare karakter in de 
rechtspraak daarom niet vaak een rol. Een keuze voor een van de hierboven 
geschetste interpretaties van het begrip openbaar bezit heeft de Hoge Raad niet 
gemaakt. Het vereiste komt in literatuur en rechtspraak wel voor in samenhang 
met een ander bezitsgebrek. Sommige schrijvers leggen een verband tussen niet-
openbaar en dubbelzinnig bezit.  
 
129 Openbaar en ondubbelzinnig bezit 
 
Het Oud BW eist net als de Code Civil een ondubbelzinnig bezit. Wat met het 
vereiste ondubbelzinnige karakter is bedoeld, komt aan de orde in het arrest Van 
der Vegte-Nederlandsche Hervormde Gemeente uit 1915.55 De feiten die 
aanleiding gaven tot deze uitspraak waren de volgende. Enkele landbouwers 
stelden door verkrijgende verjaring eigenaar te zijn geworden van een stuk land 
dat (voorheen) aan de Nederlandsche Hervormde Gemeente Zwolle (voortaan: 
de Kerk) toebehoorde. De Kerk was het niet met de landbouwers eens. De 
landbouwers hadden jaarlijks een bedrag van vijfenveertig gulden aan de Kerk 
betaald. Zij ging er van uit dat dit bedrag de canon was die verschuldigd was, 
omdat de grond in 1734 door het Klooster Bethlehem in erfpacht was 
uitgegeven. De landbouwers stelden dat de geldsom die zij jaarlijks betaalden 
geen erfpachtcanon, maar grondrente was.  
 

‘Het recht van grondrente is het recht om van de eigenaar van een 
onroerende zaak in diens hoedanigheid van eigenaar periodiek een 
vaste geldsom of een vaste waarde in voortbrengselen te 
ontvangen.’56    

 
De landbouwers stelden zich op het standpunt dat de Kerk het zakelijk recht van 
grondrente op de grond kon laten gelden en dat de landbouwers als eigenaar van 
de grond verplicht waren jaarlijks vijfenveertig gulden aan de 
grondrentegerechtigde te betalen. Die indruk was bij voorgangers van de 
landbouwers ontstaan omdat bij enkele overdrachten van de grond blijkens de 
transportaktes ‘de vollen’ eigendom van de grond was overgedragen. De 
betaling van de vijfenveertig gulden was tegelijkertijd voortgezet. De Kerk was 

                                                        
54  Het vereiste openbare karakter zou een rol kunnen spelen wanneer het vereiste niet 

alleen bij bezitsverkrijging is, maar gedurende de gehele verjaringstermijn vereist. 
De bezitter van een kelder die niet heimelijk in het bezit kwam is niet langer 
openbaar bezitter van die kelder, wanneer hij op een later tijdstip de kelder 
camoufleert om ontdekking door de eigenaar te voorkomen. Hij verjaart niet langer. 
Deze uitleg geeft het Franse recht aan het vereiste openbare karakter, zie nr 104.    

55  HR 26 februari 1915, W. 9864. De uitspraak is ook te vinden in: NJ 1915, p. 615. 
56  Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, nr 592, p. 460. 
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daarom niet in het geweer gekomen tegen de verkoop van haar grond door een 
erfpachter.  
 
Zijn de landbouwers door verkrijgende verjaring eigenaar geworden van de 
grond? Het hof oordeelt van niet. De Hoge Raad is het daarmee eens. Het hof is 
van oordeel dat zelfs wanneer de landbouwers dachten en redelijkerwijs konden 
denken dat ze eigenaar van de grond waren, en de betaling van de geldsom 
grondrente was, verkrijgende verjaring niet mogelijk was. Waarom niet? Het 
bezit van de landbouwers was volgens het hof niet ondubbelzinnig en openbaar:          

 
‘(…) door het Hof terecht is geoordeeld, dat in de volledige 
uitoefening der eigendomsrechten zoodanig openbaar en 
ondubbelzinnig bezit in dezen niet kan zijn gelegen, daar het 
erfpachtsrecht in zijne werking naar buiten zich feitelijk niet 
onderscheidt van die van het recht van eigendom, - behalve dan 
vermindering der waarde van welke, zeker zeldzaam 
voorkomende, in dezen geen sprake is - en de betaling der f 45 
door de eischers als grondrente bedoeld, met evenveel recht door 
de Kerkvoogden als betaling der canon kon worden beschouwd, 
en dus aan zijde der Kerk niet kon worden vermoed, dat haar 
eigendomsrecht in eenig opzicht gevaar liep, zoodat de 
Kerkvoogden geen aanleiding hadden om met gepaste maatregelen 
de verkrijging door verjaring van het eigendomsrecht aan zijde der 
wederpartij te verhinderen, en dit te minder, nu niet blijkt, dat de 
betalers een kwijting van grondrente hebben verlangd, terwijl het 
niet op den weg van Kerkvoogden lag op de afgifte van een bewijs 
van ontvangst aan te dringen.’57 

 
De landbouwers zijn bezitter van de grond omdat zij de feitelijke heerschappij 
voor zichzelf voeren. Als het bezit van de landbouwers steunt op een wettige 
titel van eigendomsoverdracht, is het bezit van de landbouwers te goeder trouw. 
De twintigjarige verkrijgende verjaring is ondanks de vereiste titel en de goede 
trouw volgens het hof uitgesloten. Waarom? De uitoefening van het recht van 
erfpacht verschilt dusdanig weinig van uitoefening van het eigendomsrecht dat 
het bezit niet openbaar en ondubbelzinnig is. De Kerk was zich er niet van 
bewust dat eigendomsverlies dreigde, omdat het gebruik dat de landbouwers van 
de grond maakten met evenveel recht de uitoefening van een recht van erfpacht 
als de uitoefening van het eigendomsrecht kon zijn. De kerkvoogden hadden 
daarom geen aanleiding om verkrijgende verjaring te voorkomen door het bezit 
van de grond met de revindicatie op te eisen. Volgens het hof was het bezit van 
de landbouwers bijvoorbeeld wel openbaar en ondubbelzinnig geweest wanneer 
zij bij de betaling van de vijfenveertig gulden een kwitantie van kwijting van 
                                                        
57  HR 26 februari 1915, W. 9864, p. 4, 2e kolom onderaan. 
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grondrente hadden gevraagd. Op die wijze was het de kerkvoogden duidelijk 
geworden dat de landbouwers geen erfpachtrecht, maar eigendom uitoefenden. 
De kerkvoogden hadden verkrijgende verjaring dan kunnen voorkomen door de 
grond van de landbouwers op te eisen.  
 
Het bezit zou ook openbaar zijn geworden in variant op de casus: wanneer de 
landbouwers betaling van de vijfenveertig gulden gestaakt hadden, was het bezit 
van de landbouwers ondubbelzinnig en openbaar geworden. Door de canon niet 
langer te betalen, spreekt de houder het recht van de bezitter tegen, en verkrijgt 
hij het bezit langs de weg van artikel 1997 OBW: 
 

De personen bij het voorgaande artikel vermeld (houders JEJ) 
kunnen den  eigendom door verjaring verkrijgen, indien de titel 
van hun bezit veranderd is, hetzij uit eene oorzaak die van een 
derde afkomt, het zij door hunne tegenspraak tegen het regt van 
den eigenaar. 

 
In een dergelijk geval waren de landbouwers bezitter te kwader trouw van de 
grond geworden en konden zij om die reden de eigendom niet door verjaring 
verkrijgen. Het bijzondere van de casus die ten grondslag ligt aan de uitspraak 
van de Hoge Raad bestaat erin dat de betaling van de vijfenveertig gulden 
voortduurt. Juist omdat de betaling jaarlijks geschiedt, heeft de Kerk geen reden 
aan te nemen dat de eigendom van de grond verloren dreigt te gaan. 
Verkrijgende verjaring is uitgesloten door aan te nemen dat het bezit van de 
grond niet openbaar en ondubbelzinnig is. Annotator Meijers is het eens met de 
uitspraak. Hij schrijft: 
 

‘De uitoefening van het recht van erfpacht verschilt in den regel 
uiterlijk niet van de uitoefening van het recht van eigendom. En 
waar de houders van het goed in dit geval ook doorgegaan zijn 
met de voldoening van een jaarlijks bedrag, dat door den eigenaar 
als een canon beschouwd kon worden, is m.i. terecht door den 
Hoogen Raad aangenomen dat het bezit als eigenaar niet uiterlijk 
waarneembaar was en dus niet als openbaar bezit kon aangemerkt 
worden. Zie op gelijke wijze een voorbeeld van niet-openbaar 
bezit bij Diephuis, VI 441.’58 

    
Ook voor Meijers is het gegeven dat de betaling van de vijfenveertig gulden 
steeds werd verricht van belang. Wanneer de landbouwers de betaling gestaakt 
hadden, was het voor verjaring vereist bezit openbaar geweest. De eigenaar 
hoeft in een dergelijk geval niet beschermd te worden, nog afgezien van het feit 

                                                        
58  E.M. Meijers, Noot onder HR 26 februari 1915, W. 9864, p. 4, 3e kolom bovenaan. 
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dat het OBW geen verkrijgende verjaring voor bezitters te kwader trouw kent. 
Het bezit van de landbouwers is dan wel uiterlijk waarneembaar zodat de 
eigenaar de verjaringstermijn heeft om de zaak van de bezitter op te eisen.   
 
De Hoge Raad bemoeilijkt verjaring in een beperkt aantal, zeldzame gevallen. 
Verkrijgende verjaring wordt bemoeilijkt wanneer degene in wiens nadeel 
verjaring werkt met evenveel recht mag denken dat de personen die de feitelijke 
heerschappij voeren, een beperkt recht uitoefenen, als dat degenen die de 
heerschappij voeren denken dat zij eigenaar zijn. Dergelijke gevallen zijn 
zeldzaam. Ten eerste is vereist dat degene in wiens nadeel verkrijgende 
verjaring werkt in de verdedigbare veronderstelling verkeert dat de personen die 
de heerschappij over zijn land voeren dit doen als beperkt gerechtigde. Ten 
tweede is vereist dat de uitoefening van dat beperkte recht, qua uitoefening min 
of meer gelijk is aan de uitoefening van het eigendomsrecht. Voor wat betreft 
grond valt te denken aan het recht van opstal. De bevoegdheden van de opstaller 
enerzijds en die van de eigenaar anderzijds ontlopen elkaar dusdanig weinig dat 
verkrijgende verjaring niet gerechtvaardigd is in gevallen zoals dat aan de orde 
was in het arrest Van der Vegte-Nederlandsche Hervormde Gemeente. De 
eigenaar die denkt dat een recht van opstal wordt uitgeoefend, heeft geen reden 
hieraan te twijfelen wanneer degenen die de feitelijke heerschappij voeren de 
zaak als eigenaar onder zich hebben. De bevoegdheden van een opstaller en een 
eigenaar verschillen daarvoor te weinig. De verschillen tussen de bevoegdheden 
van de opstaller en de eigenaar bestaan er bijvoorbeeld uit dat de opstaller de 
bevoegdheid mist de zaak in waarde te verminderen. Alleen wanneer de 
opstaller de aan hem in opstal gegeven zaken vernielt of beschadigt, zou uit de 
feitelijke handelingen van een opstaller blijken dat hij geen opstalrecht, maar 
eigendom uitoefent. Dat is dusdanig onwaarschijnlijk dat verkrijgende verjaring 
is uitgesloten.59 Om te bepalen of de uitoefening van een beperkt recht en de 

                                                        
59  Hetzelfde gaat in de regel niet op voor erfpacht. De erfpachter betaalt een jaarlijkse 

geldsom, de canon, die de uitoefening wezenlijk doet verschillen van het 
eigendomsrecht. Dit verschil tussen erfpacht en eigendom was als gevolg van de 
bijzondere omstandigheden in de casus van de Zwolse landbouwers verdwenen: de 
landbouwers gingen er met evenveel recht van uit dat de door hen betaalde geldsom 
grondrente was, als dat de Kerk dacht dat erfpachtcanon werd betaald. Daarom 
waren de verschillen, in deze casus, tussen de uitoefening van erfpacht en die van 
eigendom te gering om verjaring te rechtvaardigen. De verschillen zouden slechts 
gebleken zijn wanneer de landbouwers de grond in waarde hadden verminderd; de 
erfpachter mist, net als de opstaller, de bevoegdheid de zaak in waarde te 
verminderen: de eigenaar heeft deze bevoegdheid wel. HR 26 februari 1915,           
W. 9864: ‘Dat het Hof dit doende, ook de vraag had te beantwoorden of de 
tegenwoordige eischers zich konden beroepen op een openbaar en ondubbelzinnig 
bezit als eigenaar, en voor het aannemen daarvan, aangenomen zelfs dat de 
overgelegde titels overigens voldoende zijn om de verjaring tot stand te brengen, 
niet voldoenden grond vond in de volledige uitoefening van de rechten van den 
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uitoefening van een eigendomsrecht ‘genoeg’ van elkaar verschillen moet 
bekeken worden welke bevoegdheden de eigenaar wel, maar de beperkt 
gerechtigde niet heeft. Wanneer de uitoefening van de bevoegdheid die de 
eigenaar wel, maar de beperkt gerechtigde niet heeft onwaarschijnlijk is, zijn de 
verschillen te gering om verkrijgende verjaring toe te staan, er natuurlijk, het zij 
benadrukt, van uitgaande dat de eigenaar dacht en kon denken dat het van 
eigendom te weinig verschillende beperkte recht werd uitgeoefend.   
 
Aan de beslissing van de Hoge Raad in het arrest Van der Vegte-Nederlandsche 
Hervormde Gemeente moeten niet veel verderstrekkende gevolgtrekkingen 
worden verbonden. De Hoge Raad stelt zich niet op het standpunt dat het bezit 
van beperkte rechten die qua uitoefening te weinig verschillen van eigendom 
principieel onmogelijk is, omdat het steeds dubbelzinnig zou zijn. Het bezit van 
de landbouwers was in de casus dubbelzinnig omdat als gevolg van het feit dat 
de vijfenveertig gulden steeds werd betaald, de eigenaar er van uit mocht gaan 
dat de landbouwers het erfpachtrecht uitoefenden. Het bezit van de landbouwers 
was anders gezegd vanuit het perspectief van de eigenaar dubbelzinnig omdat de 
eigenaar met net zulke goede papieren als de landbouwers die stelden het 
eigendomsrecht uit te oefenen, dacht dat de landbouwers de erfpacht 
uitoefenden. Het bijzondere van de casus is erin gelegen dat zowel de eigenaar 
als de landbouwers konden wijzen op in de registers ingeschreven aktes. 
Daarom kon de eigenaar er met net zoveel recht van uit gaan dat de landbouwers 
erfpachters waren, als dat de landbouwers ervan uit gingen de ‘vollen eigendom’ 
uit te oefenen. Gevallen waarin er twee verschillende aktes in de registers zijn 
ingeschreven, zullen zeldzaam zijn. In de meeste gevallen zal er één akte zijn 
ingeschreven die duidelijk maakt in welke hoedanigheid iemand gebruik maakt 
van een onroerende zaak. De door artikel 1992 OBW geëiste 
ondubbelzinnigheid speelt daarom een beperkte rol: 
  

‘Van veel belang is deze eis voor de praktijk van het rechtsleven 
niet: bijna altijd zullen wij op het hypotheekkantoor een titel 
overgeschreven vinden uit welke blijkt of - om bij het geven 
voorbeeld te blijven - er een overdracht onder voorbehoud van een 
grondrente dan wel een uitgifte in erfpacht heeft plaats gehad.’60   
 

                                                                                                                                  
eigendom, behalve dat de erfpachter de waarde van den grond niet mag doen 
verminderen, op de betrekkelijke percelen, gepaard met de voortdurende betaling 
der geldsom die de eischers te goeder trouw hebben kunnen meenen te betalen als te 
betalen als grondrente.’ 

60  Pitlo-Hidma, p. 218. Vgl. ook Asser-Beekhuis, p. 390: ‘Intussen is het vereiste in de 
praktijk van minder belang, omdat het bezit meestal zal steunen op de 
overschrijving van een akte in de openbare registers, waaruit men de aard van het 
bezit kan afleiden.’ 
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130 Andere gevallen van niet openbaar bezit? 
 
Meijers verwijst in zijn noot onder de zaak van de Zwolse landbouwers voor een 
ander geval, waarin ook sprake zou zijn van niet openbaar bezit, naar Diephuis. 
Diephuis geeft het volgende -onjuiste- voorbeeld:   
 

‘Dit zou b.v. het geval kunnen zijn, wanneer iemand, die eenig 
goed van mij in vruchtgebruik had, het aan een ander verkocht en 
overdroeg, maar het, in huur of vruchtgebruik of hoe dan ook, als 
goed van den kooper onder zich bleef houden. Bezit hij het nu 
voor dezen, en heeft deze het bezit door hem, dit is geen bezit dat 
zich vertoont, geen openbaar bezit, en zoodanig bezit zal hem, die 
het heeft, nooit door verjaring eigendom doen verkrijgen.’61 

 
Volgens Diephuis is geen sprake van openbaar bezit wanneer een 
vruchtgebruiker de zaak aan een derde verkoopt en terughuurt. Het bezit van de 
derde is dan voor de bloot eigenaar niet waarneembaar, het bezit ‘vertoont zich 
niet’ en is daarom geen verjaringsbezit. Het vreemde van de casus die Diephuis 
bespreekt is dat hier blijkens artikel 1997 OBW geen sprake van bezit kan zijn.62 
Een houder kan volgens artikel 1997 OBW niet zonder tegenspraak van recht of 
toestemming van de eigenaar bezitter van de zaak worden. De vruchtgebruiker is 
steeds houder voor de bloot-eigenaar gebleven: een beschikkingsonbevoegde 
houder kan niet c.p. leveren. Pas wanneer de vruchtgebruiker de zaak feitelijk 
levert verkrijgt de derde het bezit. Dit is niet het gevolg van het feit dat het bezit 
van de zaak vanaf dat ogenblik voor de (bloot) eigenaar waarneembaar is, maar 
is het directe gevolg van het adagium nemo sibi ipse causam possessionis 
mutare potest. Op het spoor van Diephuis’ voorbeeld zou verdedigd kunnen 
worden dat wanneer bezitsverschaffing door de vruchtgebruiker aan de derde 
wél slaagt en de vruchtgebruiker de zaak op een later tijdstip als houder voor de 
derde onder zich krijgt verjaring door de derde uitgesloten moet zijn. De 
eigenaar in wiens nadeel verkrijging door de derde werkt kan uit de handelingen 
die de verduisterende vruchtgebruiker verricht niet afleiden dat zijn recht gevaar 
loopt.  
 
131 Verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden 
 
De rol die verkrijgende verjaring onder het OBW speelt voor erfdienstbaarheden 
is net als onder de Code Civil gering. Omdat bezit van niet voortdurende en niet 

                                                        
61  G. Diephuis, Burgerlijk regt VI, p. 441-442. 
62  Zie voor de tekst van artikel 1997 OBW nr 129. 
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zichtbare erfdienstbaarheden niet mogelijk is,63 is verkrijgende verjaring beperkt 
tot zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden.64 Een erfdienstbaarheid is 
zichtbaar wanneer van de erfdienstbaarheid blijkt door een gemakkelijk 
zichtbaar65 uitwendig werk of een uitwendig teken. Uit artikel 724 OBW blijkt 
dat erfdienstbaarheden die voor uitoefening een menselijk handelen vereisen 
niet voortdurend zijn.66 Het recht van overpad en het recht water te halen zijn 
voorbeelden van niet voortdurende erfdienstbaarheden.67 
 
Net als voor eigendom van onroerende zaken kent het OBW twee varianten van 
verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden.68 Wanneer een erfdienstbaarheid 
door een beschikkingsonbevoegde is gevestigd, werd de bona fide verkrijger na 

                                                        
63  Art. 593 OBW luidt als volgt: Zaken welke niet in den handel zijn, kunnen geen 

voorwerp van bezit opleveren. Hetzelfde geldt zoo wel ten opzigte van niet 
voortdurende als van niet zigtbare erfdienstbaarheden. Het OBW bereikt zo 
hetzelfde resultaat als de Code Civil. In de Code Civil stelt artikel 2262 Cc (2232 
Oud) dat bezit niet kan bestaan uit ‘actes de pure faculté et de simple tolérance’. De 
bepaling wordt zo uitgelegd dat bezit van niet zichtbare en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden onmogelijk is. Zie daarover hierboven nr 115. N.K.F. Land, 
Verklaring, p. 73 merkt over artikel 593 OBW op: ‘De wetgever liet zich blijkbaar 
leiden door de vrees, dat bezit zou worden aangenomen, waar de erfdienstbaarheid 
enkel met gedoogen van den eigenaar van het dienende erf werd uitgeoefend.’ Het 
uitsluiten van niet voortdurende en niet zichtbare erfdienstbaarheden wordt in de 
literatuur niet in verband gebracht met de pendant van artikel 2262 Cc (2232 Oud), 
artikel 1993 OBW. Artikel 1993 OBW luidt als volgt: Daden van geweld, van 
zuivere willekeur, of van eenvoudig gedoogen, kunnen geen bezit te weeg brengen, 
dat de kracht heeft om eene verjaring te doen gebooren worden. De zuivere 
willekeur en het eenvoudige gedoogen worden in de Nederlandse literatuur niet in 
verband gebracht met erfdienstbaarheden maar met het onderscheid tussen bezit en 
houderschap in het algemeen. Vgl. N.K.F. Land, Verklaring, p. 208; Pitlo-Hidma,   
p. 219; Asser-Beekhuis, p. 389. 

64  Art. 744 OBW.  
65  In de rechtspraak wordt aangenomen dat werken die weliswaar in theorie zichtbaar 

zijn, maar in de praktijk niet, als onzichtbaar hebben te gelden. Ondergrondse 
buizen vormen weliswaar een uitwendig teken, maar worden als niet zichtbaar 
gekarakteriseerd. Het gootrecht is een zichtbare erfdienstbaarheid, tenzij de goot 
zich onder de grond bevindt. Vgl. HR 20 febr. 1890, W. 5839, J. Ph. Suijling, 
Inleiding, p. 356; N.K.F. Land, Verklaring, p. 298 

66  Vgl. K.F.M. Berger, Burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, 4e druk, 
Deventer 2000, p. 147. 

67  Vgl. bijv. J. Ph. Suijling, Inleiding, p. 356-357. 
68  Het OBW zwijgt over de verjaringstermijnen, uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het 

verjaringsrecht voor onroerende zaken model staat voor het verjaringsrecht voor 
erfdienstbaarheden. ‘Het artikel bepaalt slechts dat de erfdienstbaarheden door 
verjaring kunnen worden verkregen; doch de tijd hangt af van de wetsbepalingen, 
op dat stuk in het IVe (art. 2000, al 1 en 2) Boek voorkomende, namelijk, of er al of 
niet een titel bestaat enz.’ J.C. Voorduin Geschiedenis en beginselen der 
Nederlandsche Wetboeken, deel III, Utrecht 1838, p. 502 onder nr IX (cursivering 
origineel). 
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twintig jaar tegen de beschikkingsonbevoegdheid beschermd als de vestiging 
aan de overige in de wet gestelde eisen voldeed.69 Was naast de 
beschikkingsbevoegdheid iets mis met de titel die tot vestiging verplichtte of 
met de vereiste levering,70 dan bood een dertigjarige verkrijgende verjaring de 
bona fide bezitter soelaas. Zowel voor de twintigjarige als de dertigjarige 
verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden is bona fide bezit vereist. De 
verkrijger van de erfdienstbaarheid moet ten tijde van zijn bezitsverkrijging 
denken en mogen denken dat hij gerechtigde tot de erfdienstbaarheid is.71  
 
132 Artikel 2014 OBW 
 
In navolging van de Code Civil neemt de wetgever het adagium ‘met betrekking 
tot roerend goed, geldt het bezit als volkomen titel’ (en fait de meubles la 
possession vaut titre) op in de derde afdeling van de zevende titel ‘Van de 
verjaring, beschouwd als een middel om van eene verpligting bevrijd te 
worden’. De tekst van artikel 2014 luidt als volgt: 

                                                        
69  J. Ph. Suijling, Inleiding, p. 357-358. 
70  Vereist de goede trouw verder een correct verlopen levering? De levering van 

erfdienstbaarheden geschiedde naar oud recht net als die van onroerende zaken door 
inschrijving in de registers. In oudere uitspraken over de verkrijgende verjaring van 
erfdienstbaarheden wordt nauwelijks of geen melding gemaakt van een (mislukte) 
levering in verband met de vereiste goede trouw. Net als in het verjaringsrecht met 
betrekking tot onroerende zaken lijkt men aan te nemen dat goede trouw zonder 
(poging tot) inschrijving in de registers mogelijk is. Zie bijvoorbeeld de noot van 
Scholten onder HR 15 november 1935, NJ 1936, nr 121. Wellicht onder invloed van 
het ontwerp voor het nieuwe wetboek, waarin de vraag of goede trouw van 
registergoederen mogelijk was wanneer een inschrijving achterwege was gebleven 
uitgebreid werd besproken, worden uitspraken gedaan waarin het verband tussen de 
levering en de goede trouw wordt gelegd. Zonder een dergelijke inschrijving is 
goede trouw niet denkbaar. Zo overweegt de rechter in kort geding dat de 
Tilburgsche Waterleiding Maatschappij N.V. niet te goeder trouw is ten aanzien van 
een erfdienstbaarheid water over andermans erf te voeren nu van een dergelijke 
erfdienstbaarheid niet uit de registers blijkt, Pres. Rb. Breda, 30 maart 1992, KG 
1992, 153. Vgl. K.F.M. Berger, Burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden,      
4e druk, Deventer 2000, p. 159. 

71  HR 15 november 1935, NJ 1936, 121: ‘Dat voor verkrijging van een recht door 
verjaring noodig is uitoefening van dat recht gedurende den vereischten tijd in de 
althans bij den aanvang op redelijke gronden steunende mening, dat men daartoe 
gerechtigd is. Zie ook HR 20 december 1901, W. 1902, 7701: ‘Dat toch voor het 
ontstaan van eene erfdienstbaarheid door verjaring noodig is, dat hij, die op de 
verkrijging daarvan aanspraak maakt, of zijne rechtsvoorgangers de daaraan 
verbonden bevoegdheden gedurende den bij de wet bepaalden tijd hebben 
uitgeoefend alsof de erfdienstbaarheid hun toebehoorde, dat is met den wil om zulks 
als rechthebbende te doen.’ Verder HR 16 november 1934, NJ 1935, 446; HR 16 
december 1942, NJ 1943, 61. K.F.M. Berger, Burenrecht, mandeligheid, 
erfdienstbaarheden, 4e druk, Deventer 2000, p. 160; L.C. Hofmann, Zakenrecht,    
p. 310 noot 3.  
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1. Met betrekking tot roerende goederen die noch in renten 
bestaan, noch in inschulden, welke niet aan toonder betaalbaar 
zijn, geldt het bezit als volkomen titel. 
2. Niettemin kan degene die iets verloren heeft of aan wie iets 
ontvreemd is, gedurende drie jaren, te rekenen vanaf den dag 
waarop het verlies of de ontvreemding heeft plaats gehad, het 
verlorene of ontvreemde als zijn eigendom terug vorderen van 
dengenen in wiens handen hij hetzelve vindt, behoudens het 
verhaal van laatstgemelde op dengenen van wien hij het bezit 
bekomen heeft, en overminderd de bepaling van artikel 637.           

 
Wij zagen in het hoofdstuk hiervoor dat het in Frankrijk redelijk snel duidelijk 
werd welke betekenis aan art. 2276 Cc (2279 Oud) moest worden toegekend. De 
bona fide bezitter wordt eigenaar. Een objectief geldige titel is niet vereist; de 
meeste schrijvers leiden uit de vereiste goede trouw af dat een vermeende of 
putatieve titel volstaat.72 In Nederland heeft het tot 1950 geduurd voordat de 
Hoge Raad duidelijkheid schiep. In de tussentijd werden, in de woorden van 
A.F. Salomons, die zijn proefschrift aan dit onderwerp wijdde, de meest 
‘exotische en buitenissige theorieën’ naar voren gebracht.73 Ik geef hier geen 
overzicht van deze theorieën.74 In de literatuur waren uiteindelijk twee 
dominante theorieën boven komen drijven: die van Scholten en die van Meijers.  
 
133  Scholten en Meijers  
 
De verschillen die bestaan tussen de door Scholten en Meijers verdedigde 
theorieën over artikel 2014 OBW, hangen samen met hun verschillende 
opvattingen omtrent eigendomsoverdracht van roerende zaken.75 Volgens artikel 
639 OBW gaat eigendom van roerende zaken over door ‘levering, ten gevolge 
van eenen regtstitel van eigendoms-overgang, afkomstig van dengenen die 
gerechtigd was over den eigendom te beschikken.’ Artikel 639 OBW eist dat 
een beschikkingsbevoegde het bezit van de zaak verschaft ‘ten gevolge van een 
regtstitel van eigendomsovergang’. Wat is een regtstitel van 
eigendomsovergang? Daarover heeft onder het OBW gedurende lange tijd 

                                                        
72  Zie hiervoor nr 110. 
73  A.F. Salomons, 2014 tot 1950, p. vii. 
74  Hiervoor zij de lezer verwezen naar het hierboven genoemde werk van               

A.F. Salomons. 
75  ‘Uit het bovenstaande zien wij dus, dat het verschil tusschen de leer van Scholten en 

Meyers in zijn practische resultaten neerkomt op het verschil, dat bestaat tussen het 
tusschen het door beide geleerden resp. aangehangen causale en abstracte stelsel 
van eigendomsovergang.’ C.J. De Haan, Eigendomsovergang van roerende zaken, 
Den Haag 1946, p. 101.  



 

248 

onduidelijkheid bestaan.76 Scholten verdedigde het zogenaamde causale stelsel, 
dat eigendomsoverdracht afhankelijk maakt van de objectieve geldigheid van de 
titel (causa) die tot levering verplicht.77 Meijers verdedigde het zogenaamde 
abstracte stelsel, waarin eigendomsoverdracht niet afhankelijk is van de 
geldigheid van de titel. Eigendom kan ook overgaan wanneer de titel die tot 
levering verplicht nietig of vernietigbaar is. Volgens Meijers is een vermeende, 
veronderstelde, of putatieve titel voldoende. Als een beschikkingsbevoegde het 
bezit aan een derde verschaft op grond van een putatieve titel, dan is de derde 
eigenaar, ook als later komt vast te staan dat de titel nietig of vernietigbaar 
was.78 
 
Wat nu wanneer een beschikkingsonbevoegde het bezit van een roerende zaak 
aan een derde verschaft? Artikel 2014 bepaalt dat het bezit van een roerende 
zaak als titel geldt. Scholten legt de bepaling in lijn met de door hem verdedigde 
causale uitleg van artikel 639 OBW uit. Artikel 2014 OBW is een uitzondering 
op de door artikel 639 OBW geëiste beschikkingsbevoegdheid. Het kan een 
overdracht die mislukt is wegens beschikkingsonbevoegdheid van de 
vervreemder repareren. In de plaats van de door artikel 639 OBW geëiste 
beschikkingsbevoegdheid treedt de goede trouw van de derde. De derde die 
dacht en mocht denken dat de vervreemder beschikkingsbevoegd was, wordt 
eigenaar langs de weg van artikel 2014 OBW, als de overdracht aan de overige 
door artikel 639 OBW gestelde eisen voldoet. Voor een beroep op artikel 2014 
zijn dus vereist bona fide bezit en een objectief geldige titel.79 Later brengt 

                                                        
76  Voor een literatuuroverzicht, L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 216-217. Tot de 

voornaamste aanhangers van de causale leer behoren Molengraaff, Scholten, 
Diephuis, Land en F.G. Scheltema. Tot de voornaamste aanhangers van de abstracte 
leer behoren Meijers, Suijling, Opzoomer en Hofmann.  

77  Zie bijvoorbeeld Asser-Scholten 1945, p. 149 e.v., p. 162. 
78  E.M. Meijers’ meerdelige artikel ‘Levering en rechtstitel’ in: WPNR (2452-2456) 

1916-1917, deel I, p. 617-619, deel II, p. 629-631, deel III, p. 1-3, deel IV, p. 13-17, 
deel V, p. 21-23. In het vijfde deel merkt hij (p. 22) op: ‘Ik meen dan ook voor ons 
tegenwoordig recht deze stelling vol te moeten houden: Tenzij de wet uitdrukkelijk 
anders bepaalt, is de nietigheid of vernietigbaarheid der overeenkomst geen beletsel 
voor de rechtsgeldigheid der daarop gevolgde levering; de nietigheid of 
vernietigbaarheid der overeenkomst geeft slechts aanleiding tot restitutie van het 
onverschuldigd betaalde.’ Vgl. ook Meijers’ ‘Levering en onderliggende 
rechtsverhouding (causa)’, in: WPNR 2853 (1924), p. 457-460. C.J. De Haan, 
Eigendomsovergang van roerende zaken, Den Haag 1946, p. 70-71. 

79  Asser-Scholten 1945, p. 96: ‘Hij die te goeder trouw een zaak verkrijgt van iemand, 
die niet tot vervreemden bevoegd was, wordt tegen opvordering van vroegere 
gerechtigden beschermd. Hij is eigenaar indien tenminste de levering overigens aan 
de gestelde eischen voldoet.’ Artikel 639 OBW eist voor eigendomovergang door 
levering een regtstitel van eigendomsovergang. Die titel moet volgens Scholten een 
objectief geldige zijn, zie Asser-Scholten 1927, p. 145-155. Wij zagen dat Marcadé 
voor het Franse equivalent van artikel 2014 OBW, artikel 2279 Cc hetzelfde 
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Scholten nog enkele verfijningen aan in zijn leer: de objectief geldige titel moet 
bezwarend zijn,80de bezitter moet reëel bezitter zijn.81 
 
Meijers staat een ruimere uitleg van artikel 2014 OBW voor. Volgens Meijers 
wordt de bezitter langs de weg van artikel 2014 OBW eigenaar van de zaak als 
hij te goeder trouw in het bezit van de zaak komt.82 De bezitter is te goeder 
trouw wanneer hij zich redelijkerwijs als eigenaar beschouwt. Dat Meijers 
artikel 2014 OBW in meer gevallen toepast dan Scholten, blijkt ten eerste 
wanneer een beschikkingsonbevoegde A het bezit van een roerende zaak aan 
een derde B verschaft. Volgens Scholten wordt B, zoals wij zagen, eigenaar als 
hij 1. te goeder trouw is ten aanzien van A’s beschikkingsonbevoegdheid, 2. A 
hem het bezit heeft verschaft, 3. op grond van een krachtens artikel 639 OBW 
vereiste geldige en bezwarende titel. Omdat Meijers geen geldige titel eist voor 
eigendomsoverdracht ex artikel 639 OBW, geldt deze eis ook niet voor de 
eigendomsverkrijging langs de weg van artikel 2014 OBW. Een vermeende of 
putatieve titel volstaat. Wanneer de beschikkingsonbevoegde A op grond van 
een nietige overeenkomst het bezit van een zaak aan B verschaft, kan B 
beschermd worden tegen A’s beschikkingsonbevoegdheid. Daarvoor is vereist 1. 
dat A aan B het bezit van de zaak verschaft en 2. dat B te goeder trouw is, dat 
wil zeggen dacht en mocht denken dat hij eigenaar was geworden. Voor de 
vereiste goede trouw is een putatieve titel voldoende, bovendien moet B niet 
hebben geweten van A’s beschikkingsonbevoegdheid.83  
 
Omdat voor Meijers bezit en goede trouw volstaan, biedt artikel 2014 OBW ook 
in andere gevallen bescherming. Artikel 2014 OBW biedt ook bescherming 
wanneer het niet gaat om een vanwege beschikkingsonbevoegdheid mislukte 
eigendomsoverdracht. Artikel 2014 OBW biedt ook bescherming wanneer 
eigendomsverkrijging door toe-eigening mislukt. Wanneer A een zaak in bezit 
neemt die naar hij ten onrechte denkt en mag denken geen eigenaar heeft, is A 
                                                                                                                                  

betoogde. Zijn betoog is in de Franse literatuur en rechtspraak niet gevolgd. 
Daarover hiervoor nr 110. 

80  Asser-Scholten 1927, p. 94: ‘Er is geen reden den begiftigde te stellen boven den 
ouden eigenaar.’ Vgl. A.F. Salomons, 2014 tot 1950, p. 238. 

81  Asser-Scholten 1933, p. 99. Vgl. A.F. Salomons, 2014 tot 1950, p. 238. 
82  ‘Want stelt men voor het bezit van art. 2014 B.W. het vereischte dat het ter goeder 

trouw zij, dan heeft men ook een eenvoudige en alleszins bevredigende regeling van 
de eigendomsverkrijging van roerend goed.’ E.M. Meijers in zijn noot onder HR 3 
februari 1922, in: WPNR 2739 (1922), p. 386. 

83  Meijers wijst erop dat het stellen de eis van een objectief gezien geldige titel ook in 
het Franse recht al snel afgewezen is. Het Franse recht neemt, zoals wij hiervoor 
zagen in nr 110, genoegen met bezit en goede trouw, ‘Het arrest van 5 mei 1950 
betreffende de eigendom van roerende goed’ oorspronkelijk verschenen in: WPNR 
4187 (1951), afgedrukt in: Verzamelde Privaatrechtelijke opstellen, II, Leiden 
1955, p. 169-177, p. 175. 
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bezitter te goeder trouw van de zaak. A verkrijgt dan langs de weg van artikel 
2014 de eigendom van de zaak.84  
 
134 Kritiek op de leer van Scholten  
 
De gevallen waarin de bona fide bezitter volgens Meijers’ wél eigenaar wordt 
langs de weg van artikel 2014 OBW, maar volgens Scholten niet, ziet Meijers 
als bewijs voor de juistheid van zijn leer. Wanneer de beschikkingsonbevoegde 
A het bezit van een zaak aan de bona fide B verschaft op grond van een 
vermeende titel, verkeert hij in de leer van Scholten in een ongunstige positie. 
Het OBW kent in navolging van het Franse recht geen verkrijgende verjaring 
voor roerende zaken, noch bezitsacties. Dit betekent dat de eigenaar de zaak 
gedurende dertig jaar kan opeisen van de bona fide bezitter, die bij gebreke aan 
een objectief geldige titel geen beroep op artikel 2014 OBW kan doen. Dat kan 
volgens Meijers85 en Hofmann niet de bedoeling zijn geweest van de 
wetgever.86  
 
Scholten geeft in eerste instantie toe dat dit een ongewenst gevolg is van de door 
hem verdedigde uitleg van artikel 2014 OBW. Hij spreekt van een 
‘inelegantie’.87 Later trekt Scholten de erkenning van de kritiek op zijn leer in. 
Hij wijst er op dat de bona fide bezitter die niet van artikel 2014 OBW profiteert 
na dertig jaar als gevolg van bevrijdende verjaring ‘veilig is’: 
 

‘Ik heb toen wellicht nog te veel toegegeven. Immers de 
vernietigende verjaring is in deze volkomen voldoende, 

                                                        
84  Dat Meijers de usucapio pro derelicto onder het bereik van 2014 OBW wil brengen 

blijkt uit zijn kritiek op Scholten, die dat niet wil: ‘De rechtspraak van den Hoogen 
Raad omtrent ‘Bezit geldt als volkomen titel’ oorspronkelijk verschenen in: WPNR 
1927, 3026-3027, afgedrukt in: Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, II, Leiden 
1955, p. 138-151, p. 149: ‘geen eigendom dus voor hem, die hoewel te goeder 
trouw, door eenzijdige inbezitneming of door levering zonder geldige oorzaak eens 
anders zaak verkregen heeft. Tegen dezen bezitter, ook al ik hij te goeder trouw, 
wordt volgens de gewone voorschriften gedurende 30 jaar de revindicatie gegeven.’   

85  E.M. Meijers, noot onder HR 3-2-1922, WPNR 2739 (1922), p. 281-286, p. 286: 
‘De uitsluiting van de in art. 2014 genoemde goederen van de regeling van art. 2000 
kan dan ook slechts geschied zijn, omdat door art. 2014 B.W. een 
eigendomsverkrijging door verjaring van de daar genoemde goederen overbodig 
gemaakt werd.’ 

86  L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 112: ‘Onze wet erkent nergens acquisitieve verjaring 
van roerend goed en onthoudt den bezitter van zodanig goed in art. 611 zelfs de 
bezitsacties, terwijl hij daaraan toch dringend behoefte zou hebben indien zijn bezit 
hem niet tevens tot eigenaar maakte.’ 

87  P. Scholten, ‘Naschrift onder Hofmann ‘Eenige opmerkingen’, in: WPNR 3075 
(1928), p. 752. 
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gewoonlijk vult zij de verjaring als verkrijging aan, hier vervangt 
zij haar. Na dertig jaar is iedere verkrijger veilig.’88  

 
Deze passage is merkwaardig. Ten eerste werkt de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie anders dan de verkrijgende verjaring. Wanneer de revindicatie 
verjaart verliest de eigenaar zijn rechtsvordering, maar blijft hij eigenaar. De 
bona fide bezitter is dan weliswaar veilig voor de eigenaar, maar hij kan geen 
recht op de zaak laten gelden. De passage is bovendien opmerkelijk omdat 
Scholten - zoals wij hiervoor zagen - voor wat betreft onroerende zaken bepleit 
dat de revindicatie niet verjaart om ‘de merkwaardige conclusie te voorkomen 
dat de eigenaar tegen een revindicatie veilig is, als hij zich zelf weer in het bezit 
der zaak stelt, doch niet mag opvorderen; dat hij wel gerechtigd blijft enz.’89 
Dezelfde toestand die in het verjaringsrecht voor onroerende zaken vermeden 
moet worden, een eigenaar zonder revindicatie tegenover een bezitter die geen 
eigenaar wordt, dicht voor roerende zaken een lek in Scholtens uitleg van artikel 
2014 OBW.   
 
135 De Hoge Raad en het nieuwe wetboek  
 
In zijn bekende arrest Damhof-De Staat beslecht de Hoge Raad het pleit in het 
voordeel van Scholten. Hij bepaalt dat voor artikel 639 OBW een objectief 
gezien geldige titel is vereist:  
 

‘Dat daarom voor de verkrijging van eigendom ook van roerend 
goed onverminderd geldt het in art. 639 BW gestelde vereiste dat 
de levering op een rechtstitel van eigendomsovergang moet 
berusten, des dat de levering den verkrijger alleen dan eigenaar 
maakt, indien zij plaats heeft krachtens geldigen titel.’90 

 
Ten tweede bepaalt de Hoge Raad dat artikel 2014 OBW een uitzondering op 
artikel 639 OBW is. Artikel 2014 repareert een overdracht die mislukt is wegens 
beschikkingsonbevoegdheid, wanneer de bezitter te goeder trouw is ten aanzien 
van de beschikkingsonbevoegdheid en aan de overige eisen voor overdracht is 
voldaan. Voor een beroep op artikel 2014 OBW is een objectief geldige titel dus 
een vereiste: 
 

‘Dat de bepaling van het eerste lid van art 2014 op de algemene 
regelen betreffende de eigendomsverkrijging van roerend goed 

                                                        
88  Asser-Scholten 1945, p. 101. 
89  Asser-Scholten 1945, p. 226. Vgl. over Scholtens verjaringsleer ten aanzien van 

onroerende zaken hierboven nr 120. 
90  HR 5 mei 1950, NJ 1951, nr 1. 
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door middel van levering slechts in zoverre een uitzondering 
maakt, dat de beschikkingsonbevoegdheid van dengeen, die 
overdraagt, den verkrijger te goeder trouw niet kan worden 
tegengeworpen.’91      

 
De opdracht een nieuw wetboek te ontwerpen was in 1947, drie jaar voor de 
uitspraak in de zaak Damhof-De Staat, toegewezen aan Meijers.92 In een 
tijdschriftartikel naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad kondigt 
Meijers aan dat hij in zijn ontwerp de door de Hoge Raad gesanctioneerde, aan 
Scholten ontleende, causale leer en de beperkte uitleg van artikel 2014 OBW zal 
volgen.93 De onwenselijke uitkomsten waartoe de leer Scholten onder het OBW 
leidt, die Meijers ertoe brachten Scholtens leer voor het toen geldende recht af te 
wijzen, voorkomt Meijers in zijn ontwerp door verkrijgende verjaring en 
bezitsacties voor roerende zaken op te nemen.94  
 

                                                        
91  HR 5 mei 1950, NJ 1951, nr 1. 
92  Zie hierover bijvoorbeeld J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de 

Europese Codificatiegeschiedenis, 3e druk, Deventer 2001, p. 307 e.v.  
93  E.M. Meijers ‘Het arrest van 5 mei 1950 betreffende de eigendom van roerende 

goed’ oorspronkelijk verschenen in: WPNR 4187 (1951), afgedrukt in: Verzamelde 
Privaatrechtelijke Opstellen, II, Leiden 1955, p. 169-177, p. 169. De opvolger van 
artikel 2014 OBW, het uiteindelijke art. 3:86 NBW, eist zoals Meijers aankondigt 
een objectief geldige en bezwarende titel, goede trouw en reëel bezit. De Hoge Raad 
omarmt Scholtens eis van een geldige bezwarende titel in 1994. Hierover            
A.F. Salomons, ‘De late aanvaarding van het om-baatvereiste bij art. 2014 oud-BW. 
HR 2-12-1994, RvdW 1994, 264’, in: WPNR 6174 (1995), 212-214. De andere 
verfijning die Scholten in zijn leer aanbracht, de verkrijger moet reëel bezitter zijn, 
heeft de Hoge Raad tot nog toe niet gesanctioneerd. O.K. Brahn (Pitlo-Brahn, Het 
zakenrecht, 9e druk, Arnhem 1987, p. 194) stelt zich op gezag van Scholten en het 
ontwerp BW op het standpunt dat voor artikel 2014 reëel bezit vereist is, bij 
gebreke aan een uitspraak door de Hoge Raad.  

94  E.M. Meijers ‘Het arrest van 5 mei 1950 betreffende de eigendom van roerende 
goed’ oorspronkelijk verschenen in: WPNR 4187 (1951), afgedrukt in: Verzamelde 
Privaatrechtelijke Opstellen, II, Leiden 1955, p. 169-177, p. 169. Vgl. ook           
W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 303. 

 


