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Burgerlijk Wetboek 1992 
 
136 Het nieuwe verjaringsrecht in vogelvlucht 
 
Het verjaringsrecht behoort tot de ingrijpendst gewijzigde gebieden van het 
privaatrecht. Het huidige wetboek kent anders dan het vorige verkrijgende 
verjaring voor roerende zaken. Dat is nodig omdat voor derdenbescherming 
strenge eisen gelden. Artikel 3:86 is een derdenbeschermende bepaling die een 
wegens beschikkingsonbevoegdheid mislukte overdracht repareert.1 Vereist zijn 
een geldige, bezwarende titel, reëel bezit en goede trouw. Als gevolg van de 
strenge eisen die aan het derdenbeschermende artikel 3:86 worden gesteld, is 
verkrijgende verjaring voor roerende zaken noodzakelijk: zo biedt artikel 3:86 
geen soelaas aan de bona fide derde aan wie een zaak is geschonken, of de bona 
fide derde aan wie de zaak op grond van een vermeende titel is verschaft. Artikel 
3:99 fungeert in dergelijke gevallen als achterwacht2 en brengt voor de bona fide 
bezitter redding. Het artikel promoveert de bona fide bezitter van de roerende 
zaak na drie jaar onafgebroken bezit tot eigenaar. Artikel 3:99 is niet alleen van 
toepassing op roerende zaken, maar ook op onroerende zaken en op alle 

                                                        
1  De wetgever volgt zo de Hoge Raad (HR 5 mei 1950, NJ 1951, nr 1 (Damhof-De 

Staat)) die op het spoor van Scholten een gelijke uitleg aan de voorloper van artikel 
3:86, artikel 2014 OBW, had gegeven. Meijers kondigde al in 1951 aan dat hij voor 
het door hem te ontwerpen wetboek Scholten en de Hoge Raad zou volgen. Om tot 
een sluitend goederenrecht te komen kondigde Meijers verkrijgende verjaring voor 
roerende zaken ook al in 1951 aan, zie hiervoor nr 135. 

2  Meijers wijst erop dat deze functie van artikel 3:99 niet overschat moet worden. In 
veel gevallen verkrijgt de bona fide direct de eigendom langs de weg van artikel 
3:86: ‘In verband echter met hetgeen in artikel 3.4.2.3. (het latere art. 3:86) is 
bepaald, zal het artikel slechts bij hoge uitzondering toepassing vinden (..), TM bij 
art. 3.4.3.1. (art. 3:99) PG boek 3, p. 409. Wanneer is sprake van zo’n uitzondering? 
Te denken valt aan gevallen waarin een beschikkingsonbevoegde een zaak aan een 
derde schenkt. Verder is eigendomsverkrijging langs de weg van artikel 3:99 
mogelijk wanneer iemand een zaak in bezit neemt waarvan hij dacht en mocht 
denken dat het om een zaak zonder eigenaar ging, usucapio pro derelicto. Bij 
titelontbreken is toepassing van artikel 3:99 onwaarschijnlijk vanwege de vereiste 
goede trouw. De bezitter is volgens artikel 3:118 te goeder trouw wanneer hij 
zichzelf redelijkerwijs als rechthebbende beschouwt. Daarvan zal bij titelontbreken 
niet snel sprake zijn. Meijers geeft het voorbeeld van een legaat dat naar later blijkt 
ongeldig is geworden door een recenter testament, TM bij art. 3.4.3.1. (art. 3:99), 
PG boek 3, p. 409. Bij titelgebreken is toepassing van artikel 3:99 eveneens 
onwaarschijnlijk vanwege de vereiste goede trouw, toepassing is misschien 
mogelijk wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen op grond van wederzijdse 
dwaling. A.F. Salomons heeft er tot slot op gewezen dat artikel 3:99 ook uitkomst 
biedt wanneer een beschikkingsonbevoegde  bezitter het bezit van een zaak 
constituto possessorio aan een derde heeft verschaft, ‘Brekebeentje gevloerd. 
Levering door constitutum possessorium door een beschikkingsonbevoegde bezitter 
en art. 3:90 lid 2 BW’, in: WPNR 6097 (1993), p. 483-488.   
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erfdienstbaarheden. Het oude onderscheid in zichtbare en niet zichtbare en 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden is vervallen. De bezitter 
te goeder trouw van een onroerende zaak of een erfdienstbaarheid wordt na tien 
jaar rechthebbende.  
 
Naast deze vorm van verkrijgende verjaring waarvoor goede trouw vereist is, 
heeft de wetgever een tweede vorm van verkrijgende verjaring mogelijk 
gemaakt waarvoor geen goede trouw is vereist. Deze tweede vorm van 
verkrijgende verjaring is terecht gekomen in artikel 3:105: 
 

Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de bevrijdende 
verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van 
het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit 
niet te goeder trouw.  
 

Artikel 3:105 verheft degene die een zaak bezit, of bezitter van een 
erfdienstbaarheid is, tot rechthebbende op het ogenblik dat de rechtsvordering 
waarmee de eigenaar tegen de bezitter op kan treden door bevrijdende verjaring 
teniet gaat. De artikelen 3:306 en 3:314 bepalen de duur van de bevrijdende 
verjaring op twintig jaar.3 Deze termijn begint te lopen de dag na het 
bezitsverlies.4  

                                                        
3  Uit de totstandkomingsgeschiedenis van het latere artikel 3:306 blijkt dat de 

wetgever vanwege artikel 3:105 gekozen heeft voor een twintigjarige termijn en niet 
voor een kortere. Wanneer de verjaringstermijn naar bijvoorbeeld tien jaar verkort 
zou worden, zou de bezitter te goeder trouw van een onroerende zaak of een 
erfdienstbaarheid precies even snel door verjaring rechthebbende worden als een 
bezitter te kwader trouw van een onroerende zaak of een erfdienstbaarheid. MvA bij 
art. 3.11.10 (art. 3:306) PG boek 3, p. 918. Een kortere termijn is ook afgewezen 
omdat geoccupeerde grond en gestolen kunst niet te snel eigendom van de occupant 
of dief moet worden: MvA bij art. 3.11.10 (art. 3:306) PG boek 3, p. 919: ‘Voorts 
moet worden gedacht aan de verkrijgende verjaring in het zakenrecht, wanneer de 
bezitter zich niet op goede trouw kan beroepen. Men denke bijvoorbeeld aan 
revindicatie van een gestolen schilderij van de dief of aan de rechtsvordering tot 
opeising van een grensstrook die door de eigenaar van het buurerf te kwader trouw 
is geoccupeerd.’ Vgl. in gelijke zin MvT Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1409: ‘Een 
belangrijk punt is voorts dat in het nieuwe wetboek aan de extinctieve verjaring van 
artikel 3.11.10 tevens de verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader trouw 
uit hoofde van afdeling 3.4.3. is gekoppeld. Met name als het om onroerende zaken 
gaat, ligt een termijn van minder dan twintig jaar voor een zodanige verjaring niet 
voor de hand. Hetzelfde geldt bij voorbeeld bij gestolen of verduisterde roerende 
zaken. Men denke aan het in de praktijk niet onbelangrijke geval van 
kunstdiefstallen. Het gaat niet aan dat bij voorbeeld een bekend schilderij dat wordt 
gestolen, na vijf jaar of tien jaren weer veilig zou kunnen worden verhandeld.’  

4  Artikel 3:306 bepaalt de termijn van de bevrijdende verjaring op twintig jaar, artikel 
3:314 lid 1 regelt de aanvang van deze termijn: De termijn van verjaring van een 
rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand begint met de 
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Artikel 3:105 vervult twee functies. Ten eerste vervult het een leerstellige 
functie: het maakt een einde aan de onder het oude recht mogelijke scheiding 
tussen bezit en eigendom. Omdat het OBW verkrijgende verjaring ontzegde aan 
bezitters niet te goeder trouw en de revindicatie na dertig jaar door bevrijdende 
verjaring teniet ging, was het mogelijk dat bezit en eigendom gescheiden 
raakten. Gevallen waarin deze gemankeerde eigendom enig nut had, waren 
volgens Meijers in de rechtspraak niet voorgekomen.5 Artikel 3:105 maakt een 
einde aan de zinledige dominium sine re door de bezitter op het ogenblik dat de 
bevrijdende verjaring verstrijkt tot rechthebbende te verheffen. Zo 
 

‘(...) is dus in het ontwerp gebroken met de thans bestaande 
anomalie, dat de werkelijk rechthebbende de zaak niet kan 
opvorderen en anderzijds de bezitter in zijn bezit beschermd 
wordt, maar met niet meer dan bezitsacties.’6  

 
Artikel 3:105 vervult niet alleen een leerstellige functie. Het vergroot daarnaast 
de rechtszekerheid. Het bezit van roerende zaken, onroerende zaken en 
erfdienstbaarheden groeit uit tot recht als de rechtsvordering waarmee de 
eigenaar tegen dit bezit kan optreden door verjaring teniet gaat. Het doet hierbij 
niet ter zake hoe het bezit verkregen is. Als de rechtsvordering waarmee de 
eigenaar optreedt tegen de bezitter van zijn zaak, de revindicatie, of de 
rechtsvordering waarmee de eigenaar optreedt tegen degene die in het bezit is 
van een op zijn erf rustende erfdienstbaarheid, de actio negatoria, verjaard zijn, 
komt onomstotelijk vast te staan dat de bezitter rechthebbende is:  
 

‘Het artikel strekt tot bevordering van de rechtszekerheid. Na het 
verstrijken van de bevrijdende verjaringstermijnen kan elke 
bezitter - dus ook de bezitter te goeder trouw - met een enkel 
beroep daarop zijn recht staande houden zonder dat de vraag of de 
feitelijke toestand indertijd rechtmatig is ontstaan, nog ter 
discussie kan komen.’7  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke opheffing van die 
toestand gevorderd kan worden. 

5  TM bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 416 
6  TM bij art. 3.4.3.8. (art. 3:105) PG boek 3, p. 416.  
7  MvA II bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 417. 
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137 Kritiek op artikel 3:105 in de literatuur  
 
De voordelen8 van artikel 3:105 wegen voor de meeste schrijvers niet tegen de 
nadelen op. Sommige schrijvers stellen zich op het standpunt dat het recht mala 
fide bezit niet tot recht zou moeten verheffen en bepleiten om die reden 
afschaffing van artikel 3:105.9 Andere schrijvers gaan in hun kritiek minder ver. 
Dat een mala fide bezitter van verkrijgende verjaring profiteert, is niet per 
definitie ongepast. Verkrijging van een recht door een mala fide bezitter is wel 
onrechtvaardig wanneer de eigenaar hiertegen niet heeft kunnen optreden. 
Brandsma waarschuwt in een uitvoerig opstel al voordat het nieuwe wetboek 
wordt ingevoerd voor ‘nachtelijke grensverleggingstochten’.10 Hij bepleit 
daarom (gedeeltelijke) afschaffing van artikel 3:105.11 De kritiek op artikel 
3:105 barst los met de verschijning van Brunners bekende opstel met de 
kernachtige titel ‘Dief wordt eigenaar’.12 Brunner wijst er op dat voor wat 
betreft roerende zaken onrecht dreigt. De kunstdief die de buit verstopt wordt na 
twintig jaar en een dag eigenaar zonder dat de eigenaar hier iets tegen heeft 
kunnen doen. Hij waarschuwt ervoor dat Nederland als gevolg van artikel 3:105 

                                                        
8  Kritisch over de leerstellige functie van artikel 3:105 A.J.H. Pleysier, ‘Strengere 

vereisten voor het bezit bij soepeler vereisten voor de verjaring’ in: De Notarisklerk 
1997, 1355, p. 161-164, p. p.163. ‘In het nieuwe recht is voor deze betrekkelijk 
studeerkamerachtige dogmatische problematiek een van achter de schrijftafel 
ontworpen oplossing gegeven, waaruit blijkt dat Meijers toch niet altijd zo’n oog 
voor de praktijk heeft gehad als vaak wordt beweerd. W.J. Zwalve ‘Artikel 3:105. 
Niet alléén een kwestie van termijnen’ in: WPNR 6206 (1996), p. 773-774, p. 774: 
‘Maar er zijn grenzen aan het leerstellig juridisch pragmatisme dat ten grondslag 
ligt aan een bepaling als artikel 3:105 lid 1 BW. Zij horen, zelfs in het ‘post-
modernistische tijdperk’ niet thuis in een zichzelf serieus noemend wetboek.’ 

9  M.A.B. Chao-Duivis, Dief wordt eigenaar...en blijft dat (helaas)!, WPNR 6240 
(1996), p. 732-734: ‘Kortom: het ware beter artikel 3:105 te schrappen.’             
W.J. Zwalve ‘Naschrift bij de reactie van mr R.J.Q. Klomp’ in: WPNR 1996 (6231 
), p. 520. Het gaat er zijns inziens om ‘(..) het zij nogmaals benadrukt, niet de lengte 
van de verjaringstermijn, maar de aanwezigheid van de bepaling van artikel 3:105 
lid 1 BW zelf. Zij dient uit het wetboek te worden geëcarteerd.’ Zwalve heeft later 
overigens zijn standpunt genuanceerd, zie hieronder noot 14. 

10  F. Brandsma, Enige mededelingen over de verkrijgende verjaring van onroerend 
goed, p. 42. De wetgever heeft juist om Nederland niet te interessant te maken voor 
landjepikkers de verjaringstermijn van de revindicatie op twintig jaar gesteld, MvA 
bij art. 3.11.10 (art. 3:306) PG boek 3, p. 918 hierboven in noot drie geciteerd. 

11  F. Brandsma, Enige mededelingen over de verkrijgende verjaring van onroerend 
goed, p. 44 noot 37 ‘Wellicht verdient het overweging om deze wijze van 
eigendomsverkrijging, evenals in het huidige recht bij de dertigjarige verjaring het 
geval is, te onthouden aan bezitters te kwader trouw, althans aan bezitters te kwader 
trouw van onroerend goed.’ 

12  C.J.H. Brunner, Dief wordt eigenaar. 
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een toevluchtsoord voor de internationale kunstmaffia kan worden.13 Voor 
Brunner is een aanpassing van artikel 3:105 voor onroerende zaken onnodig: de 
grondeigenaar die een bezitter gedurende twintig jaar ongemoeid laat heeft zijn 
verlies aan zichzelf te wijten.14 
 
Naast pleidooien voor (gedeeltelijke) afschaffing van artikel 3:105 is in de 
literatuur geopperd dat het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking de 
onwenselijke gevolgen van artikel 3:105 kan afzwakken. Zo is verdedigd dat 
degene die als gevolg van artikel 3:105 rechthebbende wordt ongerechtvaardigd 
verrijkt is ten koste van degene in wiens nadeel artikel 3:105 werkt. Op grond 
van artikel 6:212 zou degene die langs de weg van artikel 3:105 rechthebbende 
is geworden de vermogensschade van de (vorige) eigenaar moeten vergoeden.15 
De bezitter wordt weliswaar eigenaar, maar moet de vorige eigenaar de waarde 
van de zaak vergoeden.     
 
138 Artikel 3:105 en ongerechtvaardigde verrijking? 
 
Deze opvatting is onhoudbaar. Om te bepalen of eigendomsverkrijging tot 
ongerechtvaardigde verrijking leidt, is blijkens de totstandkomingsgeschiedenis 
van het wetboek de strekking van de wijze van eigendomsverkrijging 
bepalend.16 Artikel 3:105 strekt er blijkens het hierboven weergegeven citaat toe 
de rechtszekerheid te vergroten door de bezitter na verloop van tijd tot 
rechthebbende te verheffen.17 De vraag of het bezit op rechtmatige of 
onrechtmatige wijze is verkregen kan na toepassing van artikel 3:105 niet meer 
ter discussie komen.18 Artikel 3:105 zorgt ervoor dat er een einde komt aan 

                                                        
13  C.J.H. Brunner, Dief wordt eigenaar, p. 53. De wetgever heeft juist om Nederland 

niet te interessant te maken voor kunstdieven de verjaringstermijn van de 
revindicatie op twintig jaar gesteld, MvT Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1409, 
hierboven in noot drie geciteerd. 

14  C.J.H. Brunner, Dief wordt eigenaar, p. 50. Zwalve heeft zijn ‘door gevoelens van 
ethische bevlogenheid ingegeven’ pleidooi voor algehele afschaffing om dezelfde 
redenen ingetrokken en beperkt zijn pleidooi tot wetswijziging tot roerende zaken, 
W.J. Zwalve, Tekst en Uitleg, p. 98.  

15  Artikel 6:212 verplicht degene die ongerechtvaardigd is verrijkt schadevergoeding 
te betalen aan de door die verrijking verarmde.  

16  TM PG boek 6, p. 829-830. 
17  ‘Het artikel strekt tot bevordering van de rechtszekerheid. Na het verstrijken van de 

bevrijdende verjaringstermijnen kan elke bezitter - dus ook de bezitter te goeder 
trouw - met een enkel beroep daarop zijn recht staande houden zonder dat de vraag 
of de feitelijke toestand indertijd rechtmatig is ontstaan, nog ter discussie kan 
komen.’ MvA II bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 417. Zie hierboven in 
noot 7. 

18  Vgl. in gelijke zin over het definitieve karakter van artikel 3:105 ook TM bij art. 
3.4.3.8 (art. 3:105), p. 416: ‘Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te 
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processen: de verkrijging is definitief en kan niet langs de weg van de 
ongerechtvaardigde verrijking ongedaan gemaakt worden.19  
 
De meeste schrijvers delen om een andere reden het standpunt dat een beroep op 
ongerechtvaardigde verrijking na verkrijging van een recht langs de weg van 
artikel 3:105 onmogelijk is. Het gaat om het volgende. Blijkens artikel 3:312 
verjaren met het verstrijken van de bevrijdende verjaring van een 
hoofdverplichting ook de zogenoemde nevenverplichtingen. Wat is zo’n 
nevenverplichting? In de MvA wordt het volgende voorbeeld gegeven: 
 

‘Een voorbeeld is ook dat de hoofdverplichting zou hebben 
gestrekt tot opheffing van een onrechtmatige toestand en 
vergoeding wordt gevorderd van de schade die voor de eiser uit 
die toestand en het voortduren daarvan is voortgevloeid.’20     

 
Wanneer B A’s ring heeft gestolen, rust op B de verplichting een einde aan deze 
onrechtmatige toestand te maken door de ring aan A terug te geven. Als B dit 
weigert, verheft artikel 3:105 hem uiteindelijk tot eigenaar ten nadele van A. A’s 
schade is een gevolg van het voortbestaan van B’s bezit. Vergoeding van A’s 
ongerechtvaardigde verarming is daarom een nevenverplichting naast de 
verplichting die op B rust om het bezit aan A terug te geven. Omdat die 
hoofdverplichting teniet is gegaan, gaat ook de verplichting A’s 
ongerechtvaardigde verarming te vergoeden teniet.21 Aan dit argument moet niet 

                                                                                                                                  
sluiten, vooral wanneer dit recht de nodige rechtsvorderingen om wijziging te 
brengen in de feitelijke verhoudingen aan de rechthebbende onthoudt.’ Zie ook 
VVII bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105) PG boek 3, p. 417: ‘Het gaat hier niet om een 
sanctioneren van de kwade trouw, doch om het beginsel, dat na een zeker 
tijdsverloop het recht zich bij de feiten dient aan te sluiten.’ 

19  Vgl. in gelijke zin over één van de doelen van de verkrijgende verjaring Neratius in 
D. 41,10,5 Verkrijgende verjaring is in het leven geroepen met het doel dat er eens 
een einde komt aan processen. Usucapio rerum constituta est ut aliquis litium finis 
esset.  

20  MvA bij art (art. 3:312) PG boek 6, p. 925. 
21  W.J. Zwalve, ‘Naschrift bij de reactie van mr R.J.Q. Klomp’ in: WPNR 6231 

(1996), p. 520; R.J.Q. Klomp, ‘Dieven met geduld. Over verkrijgende verjaring te 
kwader trouw’, in: BWKJ 16 (2000), p. 59-73; M.A.B. Chao-Duivis, ‘Dief wordt 
eigenaar………en blijft dat (helaas)!, in: WPNR 6240 (1996), p. 732-734. Anders: 
F.E.J. Beekhoven van den Boezem, ‘Andermaal: Ongerechtvaardigde verrijking 
door de werking van art. 3:105 lid 1 BW’, in: WPNR, 6416 (2000), p. 637-639. Zie 
meer recent F.E.J. Beekhoven van den Boezem, in: WPNR 6698 (2007), p. 150-152 
een reactie op Zwalve’s, ‘Pye Ltd. v United Kingdom, ‘ook maar een mening’ in: 
WPNR 6664 (2006). Volgens Beekhoven kan de vordering uit ongerechtvaardigde 
verrijking niet als een nevenverplichting in de zin van art. 3:312 worden 
beschouwd. Beekhoven stelt dat de schade niet voortvloeit uit het voortbestaan van 
een onrechtmatige toestand, maar uit de verkrijgende werking van art. 3:105. 
Bovendien dient de vordering niet tot vergoeding van schade die samenhangt met 
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te veel gewicht toegekend worden. Wat er van het onderscheid in hoofd- en 
nevenverplichtingen zij, de vermogensverschuiving die het gevolg is van 
verkrijgende verjaring heeft een definitief karakter. De verkrijgende verjaring 
dient de rechtszekerheid. De wetgever heeft gekozen voor maximale 
rechtszekerheid door artikel 3:105 in te voeren. Met deze keuze is een actie uit 
ongerechtvaardigde verrijking na verkrijging langs de weg van artikel 3:105 niet 
verenigbaar: de rechtszekerheid die artikel 3:105 bevordert, zou evenveel 
verminderd worden langs de weg van de ongerechtvaardigde verrijking.   
 
139 Artikel 3:105 in de rechtspraak 
 
Er bestaat in de rechtspraak een tendens om aan artikel 3:105 een zo restrictief 
mogelijke uitleg te geven. De reden voor deze tendens is tweeledig. Ten eerste 
leidt verkrijging van een onroerende zaak of een erfdienstbaarheid langs de weg 
van artikel 3:105 tot ongewenste registervervuiling. Het voorkomen van 
registervervuiling is een van de motieven die de rechtspraak ertoe brengt artikel 
3:105 zo restrictief mogelijk uit te leggen. Het andere motief dat de rechtspraak 
ertoe brengt artikel 3:105 restrictief uit te leggen, is de wens de eigenaar te 
beschermen in wiens nadeel artikel 3:105 werkt. Wanneer het bezit van een 
onroerende zaak of een erfdienstbaarheid door inbezitneming is verkregen, 
komen beide beweegredenen samen: door artikel 3:105 niet toe te passen wordt 
én registervervuiling voorkomen én wordt de eigenaar beschermd in wiens 
nadeel artikel 3:105 werkt. De wijze waarop artikel 3:105 buiten werking wordt 
gesteld, laat zich het beste verklaren door eerst de gevallen te bespreken waarin 
voor wat betreft onroerende zaken registervervuiling dreigt. Daarna volgen de 
gevallen waarin daarnaast de eigenaar, in wiens nadeel artikel 3:105 werkt, in 

                                                                                                                                  
het voortbestaan van een onrechtmatige toestand, maar tot vergoeding van een door 
art. 3:105 gesanctioneerde verrijking. Deze distincties zijn kunstmatige en 
bovendien in strijd met de hierboven geciteerde passage uit de MvA. Artikel 3:105 
straft de eigenaar die heeft nagelaten tegen de bezitter op te treden door de bezitter 
na tijdsverloop tot rechthebbende te verheffen. De schade voor de eigenaar vloeit 
wel degelijk voort uit het voortbestaan van een onrechtmatige toestand. Beekhoven 
miskent het verband tussen de onrechtmatige toestand en de verarming. Dat verband 
ontbreekt wel in het Duitse recht. Het Duitse recht ontneemt, zoals wij zagen, de 
eigenaar zijn revindicatie, maar niet zijn recht. Wanneer de bezitter die veilig is 
voor de revindicatie de zaak aan een bona fide derde verkoopt houdt de verarming 
voor de dominus sine re geen verband met het bezit. De verarming wordt dan 
veroorzaakt door de derdenbeschermde paragraaf 935 die de derde eigenaar maakt. 
Een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking voor de gewezen dominus sine re 
tegen de door de koopprijs verrijkte verkoper is, alhoewel zij in de Duitse literatuur 
omstreden is, niet onmogelijk. Daarvan is naar Nederlands recht geen sprake: artikel 
3:105 ontneemt de eigenaar niet slechts, zoals naar Duits recht, de revindicatie maar 
ook zijn recht. De verarming is daarom per definitie een gevolg van het voortduren 
van de onrechtmatige toestand. Over het Duitse recht hiervoor nr 58. 
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bescherming wordt genomen. De argumenten die gebruikt worden om de 
eigenaar tegen artikel 3:105 te beschermen liggen in het verlengde van de 
argumenten die gebruikt worden om registervervuiling als gevolg van artikel 
3:105 te voorkomen. 
  
140 Verkrijgende verjaring en registervervuiling  
 
De twee vormen van verkrijgende verjaring, artikel 3:99 en artikel 3:105 gelden 
ook voor registergoederen, goederen ‘voor welker overdracht of vestiging een 
inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.’22 
Onroerende zaken en erfdienstbaarheden zijn registergoederen.23 Doordat voor 
de overdracht van een onroerende zaak en de vestiging van een 
erfdienstbaarheid steeds een inschrijving in de registers vereist is, is de 
rechtszekerheid gewaarborgd. Wanneer onduidelijkheid bestaat over wie 
eigenaar is van een erf of wie gerechtigd is tot een erfdienstbaarheid, geven de 
registers in de regel het antwoord.24 Steeds wanneer een onroerende zaak of een 
erfdienstbaarheid door verjaring wordt verkregen, raken de registers vervuild: 
voor de verkrijging is inschrijving in de registers niet vereist.  
 
Het risico op registervervuiling als gevolg van artikel 3:99 is gering. Artikel 
3:99 stelt twee eisen: er moet sprake zijn van bezit en van goede trouw. Artikel 
3:107 definieert bezit als het houden van een goed voor zichzelf. In artikel 3:107 
is de Romeinsrechtelijke definitie van bezit te herkennen. Degene die de 
feitelijke heerschappij (corpus) voor zichzelf (animus) voert, is bezitter. Bezit 
verkrijgt men volgens artikel 3:112 - naast opvolging onder algemene titel - door 
inbezitneming of bezitsoverdracht. Inbezitneming vindt volgens artikel 3:113 
plaats doordat de occupant zich over het goed de feitelijke macht verschaft. 
Krachtens het tweede lid van artikel 3:113 volstaan enkele op zichzelf staande 

                                                        
22  Artikel 3:10. 
23  Voor de levering van een onroerende zaak is krachtens artikel 3:89 inschrijving van 

een notariële transportakte vereist. Krachtens de schakelbepaling van art. 3:98 geldt 
dit voorschrift ook voor beperkte rechten die rusten op registergoederen, zoals 
erfdienstbaarheden.  

24  Vgl. F.H.J. Mijnssen, P. de Haan, met medewerking van C.C. van Dam en          
H.D. Ploeger, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht. Algemeen Goederenrecht, Deventer 2006, nr 387: ‘De Dienst voor 
het kadaster en de openbare registers, meestal kortweg aangeduid als Kadaster, 
heeft in de wet een zeer ruime doel- en taakomschrijving, in het bijzonder gericht op 
de belangen van de rechtszekerheid.’ Zie verder artikel 2 sub a van de Kadasterwet. 
De Dienst heeft (...) als doeleinden de bevordering van de rechtszekerheid ten 
aanzien van registergoederen. Het Kadaster draagt er door inschrijvingen in de 
registers te verwerken zorg voor dat de registers de status van een goed zo goed als 
mogelijk weergeven. Zie ook art. 3 lid 1 van de Kadasterwet. 
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bezitsdaden niet om het bezit door inbezitneming te verkrijgen. Bezitsoverdracht 
geschiedt volgens artikel 3:114 doordat de vervreemder de verkrijger in staat 
stelt de feitelijke macht over de zaak te gaan voeren die hijzelf over de zaak 
voert.  

Onroerende zaken  
 
141 Artikel 3:99 en registervervuiling  
 
Het risico op registervervuiling als gevolg van artikel 3:99 is gering. Artikel 
3:99 stelt twee eisen: er moet sprake zijn van bezit en van goede trouw. Meijers 
had het risico op registervervuiling als gevolg van artikel 3:99 uitgesloten door 
voor goede trouw een inschrijving in de registers te eisen: 
 

Ten aanzien van het bezit van registergoederen bestaat geen goede 
trouw zonder inschrijving van een aan dat bezit beantwoordende 
titel van rechtsverkrijging in de daartoe bestemde openbare 
registers. 

 
Artikel 3:99 lid 2 is uiteindelijk geschrapt. Dat voor goede trouw een 
inschrijving in de registers vereist is, komt volgens de wetgever voldoende tot 
uitdrukking in de algemene definitie van bezit te goeder trouw van art. 3:118. 
Artikel 3:118 bepaalt dat een bezitter te goeder trouw is, wanneer hij zich als 
rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijze als zodanig mocht 
beschouwen. Uit de omschrijving van artikel 3:118 wordt volgens de wetgever 
voldoende duidelijk dat voor bona fide bezit van een registergoed een 
inschrijving in de registers vereist is. Artikel 3:99 lid 2 kan naast artikel 3:118 
gemist worden: 
 

‘Het tweede lid kan voor zover het de invloed van het (nog) niet 
ingeschreven zijn van de akte op goede trouw tot uitdrukking 
wilde brengen, eveneens als overbodig worden beschouwd.’25  

 
De wetgever wijst bovendien op een geval waarin wel degelijk sprake is van 
bezit te goeder trouw in de zin van artikel 3:118, maar niet krachtens de maatstaf 
van 3:99 lid 2. Artikel 3:99 lid 2 kan de onjuiste indruk wekken dat goede trouw 
onmogelijk is wanneer bij de overdracht van een onroerende zaak de 
inschrijving van de vereiste akte op een later tijdstip geschiedt:  
 

‘Zij (artikel 3:99 lid 2) kon bovendien het misverstand doen 
postvatten als zou op een bezit te goeder trouw nimmer door de 

                                                        
25  MvA bij art. 3.4.3.1 (art. 3:99) PG boek 3, p. 410. 
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verkrijger een beroep kunnen worden gedaan, wanneer aan de 
eisen daarvoor eerst enige tijd na de verkrijging volledig wordt 
voldaan.’26    

 
Bij onroerende zaken is het niet ongebruikelijk dat de vervreemder en de 
verkrijger afspreken dat de inschrijving van de transportakte op een later tijdstip 
plaats vindt. De verkrijger wordt dan als gevolg van de inschrijving in de 
registers met terugwerkende kracht te goeder trouw:  
 

‘Onder omstandigheden kan het zelfs gerechtvaardigd zijn de 
goede trouw terug te rekenen tot het tijdstip van de 
bezitsverkrijging. Zo b.v. wanneer de inschrijving van een akte 
strekkende tot overdracht van een registergoed, plaats vindt in 
aansluiting op de voorafgaande bezitsverschaffing van dat goed ter 
gelegenheid van het opmaken en ondertekenen van de akte.’27 

 
‘Mocht het bezit reeds vóór de inschrijving van de akte in de 
registers aan de koper zijn verschaft, bijvoorbeeld door overgifte 
van de sleutels na ondertekening van de akte, dan zal dit voor de 
goede trouw van de bezitter in de regel wel geen verschil maken, 
maar dit geldt alleen, indien de inschrijving inderdaad is gevolgd 
en hij intussen  geen ander gebrek in zijn verkrijging heeft 
ontdekt.’28 

 
142 Artikel 3:105 en registervervuiling  
 
De onwil om artikel 3:105 toe te passen om registervervuiling te voorkomen, 
blijkt in gevallen waarin vervreemder en verkrijger de voor de 
eigendomsoverdracht vereiste notaris omzeilen. Wanneer de verkrijger in een 
dergelijk geval bezitter is, dreigt toepassing van artikel 3:105. De bezitter 
verkrijgt na twintig jaar en een dag de eigendom, zonder dat een inschrijving in 
de registers plaats heeft gevonden. Het is dus de vraag of de bezitsverschaffing 
van een onroerende zaak mogelijk is wanneer partijen willens en wetens de 
notaris omzeilen. Bezitsoverdracht geschiedt volgens artikel 3:114 doordat de 
vervreemder de verkrijger in staat stelt de feitelijke macht over de zaak te gaan 
voeren die hijzelf over de zaak voert.29 Deze definitie laat zich zowel op 

                                                        
26  MvA bij art. 3.4.3.1 (art. 3:99) PG boek 3, p. 410. 
27  MvA bij art 3.5.12 (art. 3:118) PG boek 3, p. 444-445.  
28  MvA bij art. 3.4.3.1 (art. 3:99) PG boek 3, p. 410.  
29  Omdat ook de houder het bezit van een zaak kan verschaffen was het beter geweest 

wanneer de wetgever niet van bezitsoverdracht maar van bezitsverschaffing had 
gesproken. In het vervolg wordt om deze reden steeds de term bezitsverschaffing 
gebruikt, vgl. hierover J.H.A. Lokin ‘Bezitsverschaffing en bezitsoverdracht’, in: 
CJHB (Brunner bundel), Deventer 1994, p. 245-257. 
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roerende als op onroerende zaken toepassen. Lag het in de bedoeling van de 
wetgever dat bezitsverschaffing van onroerende zaken langs de weg van artikel 
3:114 mogelijk was? Precies over deze vraag werd op de algemene vergadering 
van de Broederschap der Notarissen in 1955 een discussie gevoerd tussen Th. A. 
Versteeg en G. de Grooth, die op verzoek van de Broederschap een praeadvies 
aan het ontwerp Meijers had gewijd.30 
 
143 Bezit als recht? 
 
Versteeg neemt tijdens deze discussie het standpunt in dat artikel 3:114 niet van 
toepassing kan zijn op onroerende zaken. Het karakter van bezit zou daaraan in 
de weg staan. Versteeg ontleent zijn standpunt aan een invloedrijk artikel van 
Jannes Eggens.31 Voor Eggens is bezit de schijn van eigendom. Partijen kunnen 
bezit en eigendom niet van elkaar scheiden. Wanneer de levering van een 
onroerende zaak achterwege blijft of uitgesteld wordt, is de verkrijger totdat de 
levering plaatsvindt houder voor de vervreemder.32 Versteeg bepleit op het 
spoor van Eggens het ontwerp BW zo aan te passen dat bezitsverschaffing van 
onroerende zaken alleen mogelijk is als de eigendom wordt overgedragen. 
Bezitsverschaffing is volgens Versteeg onmogelijk zonder gelijktijdige 
eigendomsoverdracht. Wanneer A B, zonder dat eigendom wordt overgedragen, 
in staat stelt de feitelijke heerschappij over een onroerende zaak te gaan voeren, 
dan is B volgens Versteeg houder voor A.  
 
De Grooth verdedigt de redactie van het latere artikel 3:114, die in 
overeenstemming is met het feitelijke karakter van bezit. Naar zijn mening 
worden bezitsverschaffing en rechtsoverdracht door Eggens en Versteeg te veel 

                                                        
30  De discussie is weergegeven in het Correspondentieblad van de Broederschap der 

Notarissen in Nederland, deel 58, s.l. 1955. 
31  J. Eggens, Het recht van bezit I en II. 
32  Eggens besteedt in het tweede deel van zijn artikel aandacht aan de volgende casus: 

A verkoopt een stuk land aan B op 1 januari. Het transport zal op 1 augustus 
plaatsvinden. B mag intussen al wel met de bouw van een huis op de grond 
beginnen. J. Eggens merkt op, Het recht van bezit II, p. 243: ‘Bezien wij de 
rechtspositie van partijen ten aanzien van den grond. De oplossing moet weer 
luiden: B is houder-niet bezitter. Maar, zal men willen vragen, bezit B dan niet als 
kooper en daarom ‘als eigenaar’, en is hij daarom dan niet bezitter? Neen, - hij is 
wel kooper, maar hij ‘bezit’ niet als zoodanig : hij heeft de feitelijke heerschappij 
over den grond gekregen krachtens een bij en naar aanleiding van den koop 
gemaakt beding, ‘’Koop’ en ‘levering uit koop’ worden dikwijls met elkaar 
verward, en als men spreekt van ‘bezit als kooper’ zal men bedoelen ‘bezit 
krachtens levering uit koop’, dit is ‘bezit als eigenaar’ – en bezit niet als eigenaar, 
hij weet immers dat hij nog niet eigenaar is, doch dit eerst op 1 Augustus zal 
worden. (…) Het bezit zal eerst van A op B overgaan door de levering in 
eigendom.’ 
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met elkaar vereenzelvigd. Bovendien zou het strijdig zijn met het karakter van 
bezit wanneer voor onroerende zaken een andere wijze van bezitsverschaffing 
zou gelden dan voor roerende zaken. Ten slotte vraagt De Grooth zich af of de 
onjuistheid van het pleidooi van Versteeg niet alleen al blijkt uit de mogelijkheid 
van bezit te kwader trouw.33 Versteeg is met name door dit laatste punt 
overtuigd en past zijn opvatting aan. De verkrijger die niet bij de notaris is 
geweest, wordt niet per se houder voor de vervreemder, maar kan bezitter 
worden. Dat bezit geldt in lijn met het door Eggens betoogde niet als verschaft, 
maar wordt door inbezitneming verkregen.  
 

‘Bij nader inzien handhaaf ik het voorgaande, maar wil dan lezen: 
‘omdat de verkrijger anders geen bezitter kan worden door 
overdracht.’ Bezitsverkrijging is wel mogelijk, maar door 
occupatie.’34 

 
Versteeg volgt hiermee de zienswijze die H.P.J.M. Coebergh in 1926 (drie jaar 
vóór Eggens’ invloedrijke artikel) in het WPNR had ontwikkeld.35 Coebergh 
stelt zich op het standpunt dat bezitsoverdracht en eigendomsoverdracht van 
onroerende zaken noodzakelijkerwijs samengaan.36 Dit gegeven sluit voor 
Coebergh niet uit dat de verkrijger bezitter kan worden van een onroerende zaak 
wanneer partijen niet naar de notaris gaan. De verkrijger wordt in dergelijke 
gevallen volgens Coebergh door inbezitneming bezitter: 
 

‘Door een akte, overgeschreven in de registers gaat het bezit van 
een onroerend goed over; elke andere overgang van het bezit is 
originair, dus in wezen occupatie.’37 

 
De gedachten van Coebergh, Eggens en Versteeg zijn invloedrijk. Op 
verschillende plaatsen in de totstandkomingsgeschiedenis lijkt de wetgever het 
door hen voorgestelde systeem te volgen: 
 

‘Het ontwerp voorziet echter niet in overdracht van bezit door een 
rechthebbende die zich zijn rechten voorbehoudt. Spreken partijen 
af dat bij de afgifte van de zaak het recht nog niet op de verkrijger 
zal overgaan, dan gaat deze de zaak niet voor zichzelf doch voor 
de vervreemder houden.’38     

                                                        
33  G. de Grooth, Correspondentieblad, p. 322-323. 
34  Th.A. Versteeg, Correspondentieblad, p. 299 noot 1.  
35  H.P.J.M. Coebergh, Artikel 1995 B.W. 
36  H.P.J.M. Coebergh, Artikel 1995 B.W., p. 590: ‘Mijn stelling dan is: bezit en 

eigendom worden op dezelfde wijze overgedragen.’ 
37  H.P.J.M. Coebergh, Artikel 1995 B.W., p. 594. 
38  MvA bij art. 3.5.8 (art. 3:114) PG boek 3, p. 436. 
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‘(…) indien de verkoper de koper weliswaar de feitelijke macht 
over het huis zou hebben verschaft doch partijen daarbij de 
levering zouden hebben uitgesteld b.v. in afwachting van betaling 
door de koper (blijft dit artikel buiten toepassing). In dat geval 
houdt de koper immers, gezien der partijen rechtsverhouding, het 
huis niet voor zichzelf doch voor de verkoper, zodat hij geen 
bezitter wordt.’39   

 
De Minister laat de redactie van artikel 3:114 desalniettemin intact en volgt 
daarmee De Grooth. De door Coebergh, Eggens en Versteeg bepleite 
geformaliseerde bezitsverschaffing van registergoederen wordt niet ingevoerd. 
Artikel 3:114 is in de eerste plaats voor roerende zaken bedoeld, maar de 
toepassing op onroerende zaken is mogelijk: 
 

‘De in dit artikel in verband met het volgende geregelde 
bezitsoverdracht is in de eerste plaats van belang daar waar het 
ontwerp voor overdracht of vestiging van een recht levering in de 
vorm van bezitsverschaffing vereist.’40 

 
Bezitsverschaffing van onroerende zaken zou bijvoorbeeld buiten de notaris om 
door sleutelafgifte kunnen plaatsvinden. De wetgever erkent deze mogelijkheid 
op verschillende plaatsen in de totstandkomingsgeschiedenis van het wetboek: 

 
‘Onder omstandigheden kan het zelfs gerechtvaardigd zijn de 
goede trouw terug te rekenen tot het tijdstip van de 
bezitsverkrijging. Zo b.v. wanneer de inschrijving van een akte 
strekkende tot overdracht van een registergoed, plaats vindt in 
aansluiting op de voorafgaande bezitsverschaffing van dat goed ter 
gelegenheid van het opmaken en ondertekenen van de akte.’41 

 
‘Mocht het bezit reeds vóór de inschrijving van de akte in de 
registers aan de koper zijn verschaft, bijvoorbeeld door overgifte 
van de sleutels na ondertekening van de akte, dan zal dit voor de 
goede trouw van de bezitter in de regel wel geen verschil maken, 
maar dit geldt alleen, indien de inschrijving inderdaad is gevolgd 
en hij intussen  geen ander gebrek in zijn verkrijging heeft 
ontdekt.’42 

 

                                                        
39  MvA bij art. 3.5.14 (art. 3:120) PG boek 3, p. 450. 
40  MvA bij art. 3.5.8. (3:114) PG boek 3, p. 436. 
41  MvA bij art 3.5.12 (art. 3:118) PG boek 3 p. 444-445 (cursivering toegevoegd). 
42  MvA bij art. 3.4.3.1 (art. 3:99) PG boek 3, p. 410.  
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Deze passages zijn in overeenstemming met het feitelijke karakter van bezit. 
Wanneer de vervreemder van een onroerende zaak de verkrijger in staat stelt de 
feitelijke heerschappij voor zichzelf te voeren, wordt de verkrijger bezitter. Dat 
de verkrijger weet dat hij (nog) geen eigenaar van de onroerende zaak is, doet er 
niet toe, zoals blijkt uit deze passages uit de wetsgeschiedenis.43 Dat hij geen 
recht pretendeert evenmin. Bezitsverschaffing is als gevolg van het feitelijke 
karakter van bezit mogelijk zonder dat tegelijkertijd eigendom wordt 
overgedragen. Iets soortgelijks doet zich voor wanneer A en B een naar zij 
beiden weten verboden koopovereenkomst sluiten, en A de verkochte zaak aan 
B levert. B wordt dan geen eigenaar omdat de titel nietig is. B wordt wel bezitter 
omdat hij de feitelijke heerschappij voor zichzelf voert. Hij voert de feitelijke 
heerschappij voor zichzelf omdat partijen deze bedoeling hadden. Dat hij weet 
dat hij geen eigenaar is geworden, doet hier niet aan af.44  
 
Hetzelfde speelt bij de overdracht van een onroerende zaak waarbij de gang naar 
de notaris uitgesteld wordt of achterwege blijft. Wanneer de vervreemder de 
verkrijger in een dergelijk geval in staat stelt de feitelijke heerschappij voor 
zichzelf te gaan voeren, wordt de verkrijger bezitter. Het ligt dan in de bedoeling 
van partijen dat de verkrijger de feitelijke heerschappij voor zichzelf uitoefent. 
Dat hoeft niet per se zo te zijn. Een voorbeeld: A verkoopt zijn huis aan B. 
Wanneer A B, twee maanden voordat het transport plaats zal vinden, de 
gelegenheid biedt het huis te verven, is hierin niet per definitie 
bezitsverschaffing aan B gelegen. Wanneer A en B niet de bedoeling hebben dat 
B de feitelijke heerschappij voor zichzelf gaat voeren, wordt B geen bezitter, 
maar houder. Daarvoor is een daartoe strekkende overeenkomst een vereiste. 
Die overeenkomst kan bijvoorbeeld een bruikleenovereenkomst of een 
huurovereenkomst zijn. Wanneer een dergelijke afspraak ontbreekt, houdt de 
verkrijger de onroerende zaak voor zichzelf en is hij bezitter. Het is in strijd met 
het feitelijke karakter van bezit om, wanneer bij de overdracht van een 
onroerende zaak de notaris achterwege blijft of een bezoek aan hem uitgesteld 
wordt, aan te nemen dat de verkrijger houder voor de vervreemder wordt zonder 
dat een huur- of bruikleenovereenkomst wordt gesloten. 
 
Het standpunt van de wetgever is niet geheel duidelijk. Enerzijds biedt de 
wetsgeschiedenis enige steun voor de hierboven bestreden opvatting van 
Coebergh, Eggens en Versteeg. Op verschillende plaatsen lijkt de wetgever 
ervan uit te gaan dat de koper die (nog) niet bij de notaris is geweest krachtens 
verkeersopvattingen houder voor de verkoper wordt. Anderzijds wordt artikel 

                                                        
43  In gelijke zin toegespitst op de koper onder eigendomsvoorbehoud                     

R.D. Vriesendorp, Het eigendomsvoorbehoud, Deventer 1985, p. 44-45. 
44  Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, nr 364, p. 326. 
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3:114 niet gewijzigd. Op verschillende punten geeft de wetgever er blijk van dat 
bezitsverschaffing van onroerende zaken buiten de notaris om mogelijk is. Als 
deze zienswijze de juiste is, dreigt registervervuiling wanneer partijen bij de 
overdracht van een onroerende zaak de notaris omzeilen. Wanneer partijen de 
notaris omzeilen, wordt de verkrijger bezitter doordat de vervreemder hem in 
staat stelt de feitelijke heerschappij voor zichzelf te gaan voeren. Artikel 3:105 
verheft dat bezit uiteindelijk tot recht, buiten de registers om. De Grooth heeft in 
zijn preadvies gewezen op dit nadeel van artikel 3:105. Hij stelt daarom een 
perfectionering van de rechtszekerheid voor die erin bestaat dat degene die een 
beroep op artikel 3:105 wil doen zijn verkrijging in de registers in moet 
schrijven.45 De wetgever wil ook voor wat betreft registergoederen niet van de 
‘heilzame regel’ van artikel 3:105 afwijken en schat het risico op 
registervervuiling niet te hoog in omdat de bezitter zijn verkrijging in kan 
schrijven.46  

Rechtspraak  
 
144 Overdracht buiten de notaris om  
 
Wanneer partijen een onroerende zaak overdragen buiten de notaris om dreigt 
registervervuiling als aangenomen wordt dat de verkrijger bezitter is. Die 
registervervuiling kan voorkomen worden als de benadering van Coebergh, 
Eggens en Versteeg gevolgd wordt. De verkrijger is dan houder voor de 
vervreemder en profiteert niet van artikel 3:105. Illustratief is een uitspraak van 
het Arnhemse hof in een zaak waarin de overdracht van een onroerende zaak 
buiten de notaris om was geschied.47 Ruim dertig jaar later eisen de erven van 
de verkrijger een verklaring voor recht inhoudende dat zij langs de weg van 

                                                        
45  G. de Grooth, Prae-advies aan de Broederschap der Notarissen, Beschrijving van 

het vermogensrecht in het algemeen, het erfrecht en de zakelijke rechten in de 
ontwerpen-Meijers, met enige critische kanttekeningen, Eerste gedeelte, Inleiding 
en het Algemene Deel van het Vermogensrecht, s.l. 1955, p. 18 en 45. 

46  MvA bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105), PG boek 3, p. 417-418. In het VV bij art. 3.4.3.8 
(art. 3:105) PG boek 3, p. 417 wordt naar aanleiding van De Grooths voorstel 
opgemerkt dat een inschrijving onwenselijk is omdat zij de rechtszekerheid die 
artikel 3:105 beoogt onwaarschijnlijk zou maken: ‘Zal men immers in de praktijk 
bereid zijn, de eigen kwade trouw tegenover de rechter aan te voeren in de gevallen 
waarin men ‘slechts voor alle zekerheid’ de rechter adieert?’ Deze opmerking is 
onbegrijpelijk. Artikel 3:105 verheft juist bezitters te kwader trouw tot eigenaar, 
bona fide bezitters verkrijgen de eigendom eerder langs de weg van artikel 3:99. 
Degene die een beroep doet op artikel 3:105 zal behoudens onwaarschijnlijke 
gevallen te kwader trouw zijn en moet een beroep op zijn kwade trouw doen.           

47  Hof Arnhem 10 juni 2003, NJ 2004, nr 155. Over deze uitspraak uitgebreid          
J.E. Jansen ‘Enige opmerkingen over levering en bezitsverschaffing van onroerende 
zaken’, in: RMThemis, 2008-I, p. 19-25. 
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artikel 3:105 de eigendom van de grond hebben verkregen. Het hof wijst de eis 
af:  
 

‘Tussen partijen staat slechts vast dat zij een koopovereenkomst 
hebben gesloten, maar dat de levering middels het opmaken van 
een notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan niet is 
geschied. Dit betekent dat A eigenaar is gebleven en dat het door 
deze eigenaar in feitelijk gebruik geven van het perceel aan de 
koper deze laatste - gezien de tussen partijen bestaande 
rechtsverhouding - naar verkeersopvatting niet tot bezitter, maar 
slechts tot houder voor A maakte.’48 

 
De uitspraak is mijns inziens een treffende illustratie van de onwil die in de 
rechtspraak bestaat om artikel 3:105 toe te passen. Door aan te nemen dat de 
koper houder voor de verkoper is, beoogt het hof registervervuiling als gevolg 
van artikel 3:105 te voorkomen. De wetsgeschiedenis biedt zoals gezegd enige 
steun voor deze opvatting. Die steun is niet voldoende. Door artikel 3:114 niet te 
wijzigen door voor onroerende zaken geformaliseerde bezitsverschaffing 
mogelijk te maken, benadrukt de wetgever het feitelijke karakter van bezit. De 
uitspraak van het hof miskent deze keuze van de wetgever. De uitspraak van het 
hof sluit aan bij de zienswijze waarin bezit (afspiegeling van) een recht is. Tegen 
deze zienswijze is een hoop in te brengen, zo leidt deze zienswijze tot een 
gekunsteld houderschap. Het blijft immers onduidelijk op grond waarvan de 
koper voor de verkoper houdt. Wanneer het in de bedoeling van partijen ligt dat 
de verkrijger houder voor de vervreemder wordt, zullen partijen hiertoe een 
overeenkomst moeten sluiten. A en B kunnen bijvoorbeeld afspreken dat B 
bruiklener of huurder voor A is totdat de levering is verricht. Wanneer B 
voorafgaand aan de levering de onroerende zaak betrekt en sleutelgeld betaalt, is 
hierin een aanwijzing gelegen dat B huurder voor A is. Maken zij een dergelijke 
afspraak niet, dan is de verkrijger bezitter: hij voert de feitelijke heerschappij 
voor zichzelf. 49  
 
De onwil die in de rechtspraak bestaat om het registervervuilende artikel 3:105 
toe te passen steekt af en toe de kop op. Recent moest het Haagse hof in een 
zaak oordelen die in veel opzichten aan de hierboven besproken Arnhemse zaak 

                                                        
48  Hof Arnhem 10 juni 2003, NJ 2004, nr 155, r.o. 4.5. 
49  Een ander nadeel van het kunstmatige oordeel van het hof bestaat erin dat de 

verkoper (middelijk) bezitter is en als gevolg daarvan de aansprakelijke persoon is 
ex art. 6:174. Ter verdediging van dit resultaat kan gesteld worden dat de verkoper 
wanneer hij aansprakelijkheid had willen voorkomen de levering maar op de juiste 
wijze had moeten verrichten. 
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doet denken.50 Het ging om het volgende: partijen hadden bij de overdracht van 
een stuk grond de levering achterwege gelaten. De koper mocht zelf bepalen 
wanneer de levering zou plaatsvinden. Voorafgaand daaraan had de verkoper de 
koper in staat gesteld de grond in gebruik te nemen. De koper had dit gedaan. 
Hij had op de grond een gemaal gebouwd, het terrein omheind en bestraat. Het 
Haagse hof neemt aan dat de verkrijger het bezit van de grond heeft verkregen 
en wel door inbezitneming: 
 

‘De aankoop van het perceel met het oog op de bouw van een 
gemaal, direct gevolgd door ingebruikneming van het perceel (met 
toestemming van verkopers) en door de daadwerkelijke bouw, 
dient objectief bezien te worden aangemerkt als (uiterlijk 
zichtbare) inbezitneming en het ‘houden van een goed voor 
zichzelf’.51 

 
De koper is volgens het Haagse hof bezitter geworden en, zoals gezegd, door 
inbezitneming. Deze uitspraak is net als de uitspraak van het Arnhemse hof 
kunstmatig. Het kunstmatige van deze uitspraak is erin gelegen dat het bezit 
door inbezitneming is verkregen. Bezitsverkrijging door inbezitneming vindt 
plaats wanneer het bezit verkregen is zonder medewerking van degene die de 
feitelijke heerschappij voorheen voerde. Wordt die medewerking wel verricht, 
dan geldt het bezit als verschaft.52 Nu de kopers met de toestemming van de 
verkopers de feitelijke heerschappij over de grond voor zichzelf zijn gaan 
uitoefenen, had het voor de hand gelegen bezitsverkrijging door 
bezitsverschaffing aan te nemen. Alleen wanneer koper en verkoper met elkaar 
overeenkomen dat de koper houder voor de verkoper wordt totdat het transport 
plaatsvindt, kan dit oordeel ander uitvallen. Daarvan was in casu geen sprake. 
Het bezit is daarom door de verkoper aan de koper verschaft. Het hof oordeelt 
weliswaar dat de koper bezitter is geworden, maar oordeelt dat het bezit door 
inbezitneming en niet door bezitsverschaffing is verkregen. Waarom? Het ligt 
voor de hand het arrest uit te leggen in lijn met de aan Coebergh ontleende 
opvatting die Versteeg op het notarissencongres verdedigde. Het bezit kan niet 

                                                        
50  Hof Den Haag 13-10-2009, LJN: BK0919. Vgl. over de uitspraak van het Haagse 

hof A.J.H. Pleysier ‘Koper wordt bezitter ook al is de leveringsakte nimmer 
gepasseerd. Dus wordt hij na twintig jaar eigenaar.’, in: Juridische Berichten voor 
het Notariaat 2010-2, p. 7-10. 

51  Hof Den Haag, 13-10-2009, LJN: BK0919, nr 10. 
52  J.H.A. Lokin heeft er op gewezen dat bezitsverschaffing niet te ontleden is in een 

afstand van het bezit gevolgd door een occupatio. Bezitsverschaffing zou dan 
immers niet bestaan. Zie zijn ‘Bezitsverschaffing en bezitsoverdracht’, in: CJHB 
(Brunner bundel), Deventer 1994, p. 245-257, p. 249. Over de onjuistheid van deze 
gedachte ook J.E. Jansen ‘De occupatieleer in de Pandektistiek en het Nederlandse 
recht, in: NTBR 2009-2, p. 36-43.  
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verschaft zijn omdat voor bezitsverschaffing van onroerende zaken noodzakelijk 
is een levering die resulteert in een inschrijving in de registers. Die inschrijving 
was hier niet geschied zodat het bezit niet verschaft kon zijn. Dit betekent 
volgens Coebergh en Versteeg niet dat de verkrijger per definitie houder voor de 
vervreemder wordt. Bezitsverkrijging door inbezitneming is volgens Coebergh 
en Versteeg denkbaar.  
 
Ook deze uitspraak vormt een illustratie van de onwil van rechters om het 
registervervuilende artikel 3:105 toe te passen. Waarom? Het Haagse hof 
miskent de door de wetgever op verschillende plaatsen weergegeven 
mogelijkheid van bezitsverschaffing van onroerende zaken buiten de notaris om. 
Dat is als volgt te begrijpen: wanneer eigendomsverkrijging langs de weg van 
artikel 3:105 als ongewenst wordt beschouwd, is het aantrekkelijker te bekijken 
of het vereist bezit door inbezitneming is verkregen, dan te bekijken of het 
vereiste bezit verschaft is. Aan bezitsverkrijging door inbezitneming worden 
zwaardere eisen gesteld dan aan bezitsverkrijging door bezitsverschaffing.53 Het 
hof kón hier ondanks dit gegeven niet anders oordelen dan dat de koper het bezit 
verkregen had. De feiten dwongen het hof te oordelen dat de koper bezitter was 
geworden. De koper had een gemaal op de grond gebouwd, een omheining 
geplaatst en bestrating aangelegd.  
 
145 Inbezitneming van onroerende zaken  
 
De onwil die in de rechtspraak bestaat om de verkrijging van een recht langs de 
weg van artikel 3:105 aan te nemen, blijkt niet alleen in die gevallen waarin 
partijen de vereiste notaris omzeilen of een bezoek aan hem uitstellen. Hij blijkt 
ook wanneer degene die een beroep op artikel 3:105 doet het bezit van de 
onroerende zaak door inbezitneming heeft verkregen. Toepassing van artikel 
3:105 is in dergelijke gevallen, zo redeneert de rechtspraak, niet alleen 
onwenselijk omdat registervervuiling dreigt, maar des te meer omdat zij in het 
nadeel werkt van oplettende eigenaren. Hoe kan voorkomen worden dat de 
occupant van een onroerende zaak na twintig jaar en een dag langs de weg van 
artikel 3:105 eigenaar van de grond wordt? De rechtspraak maakt om toepassing 
van artikel 3:105 na inbezitneming van een onroerende zaak te voorkomen 
gebruik van soortgelijke argumenten, die gebruikt worden om registervervuiling 
te voorkomen wanneer bij de overdracht van een onroerende zaak de vereiste 
levering achterwege blijft of uitgesteld wordt. Bezit wordt in navolging van 
Eggens zoveel als mogelijk als de afspiegeling van een recht beschouwd. Bezit 

                                                        
53  E.B. Rank-Berenschot, Bezit, Monografieën BW B7, Deventer 2001, p. 47.  
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is steeds de afspiegeling54 of de schaduw55 van recht. Het verband tussen bezit 
en recht zou bestaan in de voor bezit vereiste pretentie van het recht dat het bezit 
weerspiegelt. H.J. Snijders geeft de volgende definitie van bezit: 
 

‘In het algemeen laat zich echter wel de eis van een uiterlijk als 
animus domini ogende pretentie (de naar buiten toe blijkende 
pretentie van toebehoren) stellen. Als men uit het gedrag van een 
persoon met betrekking tot een goed waarover hij de feitelijke 
macht heeft naar verkeersopvattingen kan afleiden dat hij 
toebehoren pretendeert, dan is daarmee bezit gegeven (..).’56    

 
De Jong geeft in zijn proefschrift onder verwijzing naar Eggens de volgende 
definitie van bezit: 
 

‘Het pretenderen van een goederenrechtelijk recht bij de 
machtsuitoefening over een goed, is het feit dat wij als bezit 
kwalificeren. En het aspect van de pretentie is bepalend voor het 
rechtskarakter van het bezit; niemand pretendeert een pretentie, 
dus niemand pretendeert slechts bezit.’57  
  

Voor bezit zou daarom moeten blijken van een pretentie van recht. Daar kan 
tegenin gebracht worden dat de wetsgeschiedenis verschillende voorbeelden 
geeft van ‘pretentieloze’ bezitters. Zo is bezitsverschaffing van onroerende 
zaken mogelijk door sleutelafgifte. Dat de verkrijger in dergelijke gevallen weet 
dat hij geen eigenaar geworden is en ook geen eigendomsrecht pretendeert, doet 
hier niet aan af. Een ander voorbeeld van een bezitter die geen recht heeft, noch 
pretendeert is volgens de wetgever de dief:    
 

‘Wel is er weer sprake van enkele bezitsoverdracht in de zin van 
dat artikel, indien de overdragende bezitter geen recht heeft noch 

                                                        
54  F.H.J. Mijnssen, P. de Haan, met medewerking van C.C. van Dam en H.D. Ploeger, 

Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 
Algemeen Goederenrecht, Deventer 2006, nr 147, zie ook nr 150. 

55  J.H. Nieuwenhuis, Uit de ban van hier en nu, Deventer 1980, p. 38. 
56  H.J. Snijders-E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, 3e druk, Deventer 2001,        

p. 95-96. 
57  Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, nr 231, p. 211. De Jong laat de 

hier weergegeven passage volgen door een citaat uit Eggens’ WPNR artikel. Vgl. 
verder nog E.B. Rank-Berenschot, Bezit, Monografieën BW B7, Deventer 2001,     
p. 21: ‘Wat betreft het element ‘voor zichzelf’ geldt dat het globaal gezegd gaat om 
de beantwoording van de vraag in welke relatie tot of grond van welke 
rechtspretentie tegenover de andere deelnemers aan het rechtsverkeer de 
machtsuitoefening over het goed plaatsvindt.’ 
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pretendeert, zoals bijv. bij overdracht van een gestolen zaak door 
een dief aan de heler.’58 

     
Het doet er blijkens dit citaat niet toe dat de dief geen enkel recht heeft noch 
pretendeert. De dief voert de heerschappij over de buit voor zichzelf en is 
daarom bezitter. Bezit vereist geen pretentie van recht.    
 
Bezitter is degene die de feitelijke heerschappij over een zaak voor zichzelf 
uitoefent. Voor de vraag of iemand bezitter is, zijn de verkeersopvattingen 
volgens artikel 3:108 doorslaggevend. Artikel 3:108 geeft geheel in 
overeenstemming met het feitelijke karakter van bezit een objectieve maatstaf:  
 

‘Het zijn uiterlijke feiten, waaraan in het verkeer een erkenning 
van bezit wordt geknoopt, die voor het zijn van bezitter beslissend 
zijn (…).’59 

 
Voor wat betreft bezitsverkrijging door inbezitneming geeft artikel 3:113 nadere 
regels. Voor inbezitneming is vereist dat de occupant zich de feitelijke macht 
over de zaak verschaft. Krachtens lid twee volstaan enkele op zichzelf staande 
bezitsdaden voor onroerende zaken niet. De machtsuitoefening door de occupant 
zal dus een voortdurend karakter moeten hebben om bezitsverkrijging aan te 
nemen. De machtsuitoefening door de occupant moet de macht van de vorige 
bezitter volledig teniet hebben gedaan.60 Van geval tot geval zal bepaald moeten 
worden of aan de bezitsdaden die een occupant heeft verricht in het verkeer een 
erkenning van bezit wordt geknoopt.  
 

                                                        
58  MvA bij art. 3.5.8 (art. 3:114), PG boek 3, p. 436. 
59  TM bij art. 3.5.2. (art. 3:108), PG boek 3, p. 428. 
60  MvA bij art. 3.5.7. (art. 3:113) PG boek 3, p. 434. Wanneer de oorspronkelijke 

bezitter nog enige macht over het goed kan uitoefenen staan de machtsuitoefeningen 
van de occupant op zichzelf en zijn zij onvoldoende om bezitsverkrijging aan te 
nemen. Wanneer toepassing van art. 3:105 als ongewenst wordt beschouwd, biedt 
deze eis die aan inbezitneming wordt gesteld een uitweg. Een voorbeeld is te vinden 
in de uitspraak die leidde tot HR 27-02-2009, RvdW 2009, 383. De Hoge Raad deed 
deze zaak af met een beroep op art. 81 RO. Het hof nam in die zaak aan dat de 
macht van de oorspronkelijke bezitter niet teniet was gegaan omdat hij de 
mogelijkheid had behouden om via een deur het perceel te betreden dat de buurman 
naar eigen zeggen geoccupeerd had. Van die mogelijkheid werd nauwelijks of geen 
gebruik gemaakt, de deur was bedoeld als vluchtweg in noodtoestanden. De 
buurman had de volgende bezitsdaden verricht: het rooien van struiken, het zaaien 
van gras, het leggen van bielzen, het leggen van een terras, het ophogen daarvan en 
het planten van struiken en bomen. Ten slotte vraagt de buurman met succes een 
bouwvergunning voor een theehuis aan. Het bezit van de grond heeft de buurman 
niet verkregen omdat de oorspronkelijke bezitter steeds in staat is geweest via een 
nooddeur gebruik te maken van het perceel.   
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146 Ondubbelzinnig bezit en pretentie van recht 
 
Om de eigenaar in wiens nadeel artikel 3:105 werkt te beschermen, wordt in de 
rechtspraak voor bezitsverkrijging door inbezitneming van onroerende zaken 
geëist dat de occupant zich zodanig gedraagt dat de eigenaar uit zijn gedrag niet 
anders kan afleiden dan dat hij pretendeert eigenaar te zijn. Deze formulering 
komt in rechtspraak over artikel 3:105 steeds terug. Zij is ontleend aan het arrest 
Baaijens-Frunt/Wijers waar de Hoge Raad de volgende definitie geeft van het 
krachtens artikel 1992 OBW voor verjaring vereiste ondubbelzinnige bezit: 
 

‘Niet dubbelzinnig bezit is aanwezig wanneer de bezitter zich 
zodanig gedraagt dat de eigenaar, tegen wie de verjaring loopt, 
daaruit niet anders kan afleiden dan dat de bezitter pretendeert 
eigenaar te zijn.’61     

 
Hoe is het mogelijk dat de eis van ondubbelzinnigheid die artikel 1992 OBW 
stelde, maar die niet is teruggekeerd in het huidige wetboek, in de rechtspraak 
voortleeft? De enige rechtvaardiging voor het voortleven van twee van de eisen 
die artikel 1992 OBW stelde, is de volgende passage uit de Toelichting Meijers: 
 

‘Dat het bezit openbaar en ondubbelzinnig moet zijn is niet 
uitdrukkelijk vermeld; deze vereisten, voor zover zij reden van 
bestaan hebben, liggen reeds in het hebben van bezit besloten.’62 

 
De Toelichting Meijers kan niet als basis fungeren voor het voortleven van de 
door de Hoge Raad in zijn arrest Baaijens-Frunt/Wijers gegeven uitleg van de 
door artikel 1992 OBW geëiste ondubbelzinnigheid. Meijers kán in zijn 
Toelichting niet naar Baaijens-Frunt/Wijers hebben verwezen omdat hij zijn 
Toelichting schreef enkele tientallen jaren voordat dit arrest werd gewezen. Hij 
verwijst in de hier geciteerde passage naar alle waarschijnlijkheid naar het arrest 
Van der Vegte-Nederlandsche Hervormde Gemeente waar volgens annotator 
Meijers sprake was van niet openbaar en dubbelzinnig bezit.63 In dat arrest sluit 
de Hoge Raad verkrijgende verjaring in uiterst zeldzame gevallen uit omdat het 
bezit in die zeldzame gevallen niet ‘ondubbelzinnig’ is. Kort gezegd gaat het om 
gevallen waarin de eigenaar zich van dreigend verlies als gevolg van 
verkrijgende verjaring niet bewust is of kan zijn omdat de eigenaar denkt en 
                                                        
61  HR 15 januari 1993, NJ 1993, nr 178 (Baaijens-Frunt/Wijers), r.o. 3.2. 
62  TM art. 3.4.3.1 (3:99), PG boek 3, p. 408. 
63  HR 26 februari 1915, W. 9864 (Van der Vegte-Nederlandsche Hervormde 

Gemeente). De uitspraak is ook te vinden in: NJ 1915, p. 615. Zowel in zijn 
Toelichting als in zijn noot onder het arrest uit 1915 noemt noemt Meijers de 
vereiste openbaarheid en ondubbelzinnigheid samen. Over dit arrest uitgebreid 
hiervoor nr 129.      
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mag denken dat degene die de feitelijke heerschappij uitoefent dit doet ter 
uitoefening van een bestaand beperkt recht. De geciteerde passage uit de 
Toelichting Meijers biedt steun om in dergelijke, zeldzame, gevallen aan te 
nemen dat geen sprake is van bezit. De geciteerde passage biedt geen steun voor 
de veel ruimere, en vanuit leerstellig oogpunt bezien onjuiste, definitie die de 
Hoge Raad geeft van de vereiste ondubbelzinnigheid in zijn arrest Baaijens-
Frunt/Wijers. Juist omdat de formulering ruim is, biedt zij verschillende 
aanknopingspunten om in uiteenlopende gevallen aan te nemen dat geen sprake 
is van het voor artikel 3:105 vereiste bezit. De uitspraak en de verwarring die de 
uitspraak zaait, komen in het vervolg uitgebreid aan de orde. 
 
147 Baaijens-Frunt/Wijers64 
 
Baaijens en Wijers procederen over een strook grond van tachtig vierkante 
meter. Baaijens stelt die strook door verkrijgende verjaring te hebben verkregen, 
Wijers bestrijdt dit. Wijers stelt zich op het standpunt dat het nooit duidelijk is 
geweest dat Baaijens de grond voor zichzelf gebruikte. Baaijens had het stuk 
grond als tuin in gebruik, maar had geen schutting of afscheiding gebouwd. 
Bovendien was het gebruik sinds 1960 incidenteel: de familie Baaijens was 
verhuisd en bezocht het huis nog alleen als bezoeker van de familieleden die het 
huis overgenomen hadden. Het lag voor de hand in deze zaak te oordelen dat de 
handelingen die Baaijens heeft verricht niet voldoende waren voor 
bezitsverkrijging, zodat verjaring niet aan de orde kan komen. De Hoge Raad 
komt inderdaad tot de conclusie dat geen verjaring heeft plaatsgevonden, maar 
neemt om tot dit oordeel te komen zijn toevlucht tot de door artikel 1992 OBW 
vereiste ondubbelzinnigheid. De machtsuitoefeningen van Baaijens waren niet 
ondubbelzinnig, omdat de eigenaar niet begreep dat zijn recht gevaar liep:      
 

‘Niet dubbelzinnig bezit is aanwezig wanneer de bezitter zich 
zodanig gedraagt dat de eigenaar, tegen wie de verjaring loopt, 
daaruit niet anders kan afleiden dan dat de bezitter pretendeert 
eigenaar te zijn.’65     

 
Deze formulering ligt ten grondslag aan een meervoudige verwarring van het 
vereiste ondubbelzinnige karakter. Ten eerste wekt de Hoge Raad door aan te 
nemen dat het bezit van Baaijens ondubbelzinnig was de indruk dat Baaijens 
bezitter was. Het is echter de vraag of Baaijens überhaupt (dubbelzinnig) 
bezitter van de strook grond geworden was. Het enkele gebruik als achtertuin 
zonder een afscheiding aan te brengen, lijkt mij onvoldoende voor 

                                                        
64  HR 15 januari 1993, NJ 1993, nr 178. 
65  HR 15 januari 1993, NJ 1993, nr 178, r.o. 3.2. 
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bezitsverkrijging door inbezitneming van een stuk grond. Door de uitspraak van 
de Hoge Raad te combineren met de passage uit de Toelichting Meijers wordt 
aangenomen dat voor bezit in het algemeen een pretentie van recht vereist is. 
Meijers stelt immers dat het vereiste ondubbelzinnige karakter is geschrapt 
omdat deze eis in het bezit besloten ligt. Wij hebben hierboven al gezien dat het 
vanuit leerstellig oogpunt onjuist is aan de bezitter de eis te stellen dat hij een 
recht pretendeert. De door de Hoge Raad gebruikte maatstaf leidt verder tot een 
subjectivering van bezit. De objectieve maatstaf die hoort bij het feitelijke 
karakter van bezit wordt vervangen voor een subjectieve maatstaf. Bepalend 
voor het antwoord op de vraag of sprake is van ondubbelzinnig bezit is niet of 
aan de uiterlijke feiten in het verkeer een erkenning van bezit wordt geknoopt, 
beslissend is of de eigenaar zich ervan bewust is dat zijn recht gevaar loopt. Het 
bezit wordt in de woorden van Kleijn ‘gerelateerd aan de positie van de eigenaar 
tegen wie de verjaring is gericht.’66 Het doel is de eigenaar te beschermen tegen 
het verlies dat verkrijgende verjaring voor hem betekent:  
 

‘Uw Raad oordeelde dat sprake is van niet dubbelzinnig bezit 
wanneer de bezitter zich zodanig gedraagt dat de eigenaar tegen 
wie de verjaring loopt daaruit niet anders kan afleiden dan dat de 
bezitter pretendeert eigenaar te zijn. Aldus is verzekerd dat van 
verjaring pas sprake kan zijn ingeval de werkelijk rechthebbende 
tegen wie de verjaring is gericht, uit de gedragingen van degene 
die zich op verjaring wil beroepen, duidelijk kan opmaken dat 
deze pretendeert rechthebbende (eigenaar of beperkt gerechtigde) 
te zijn zodat hij tijdig maatregelen kan nemen om de inbreuk op 
zijn recht te beëindigen. Laat de werkelijk rechthebbende die 
gelegenheid gedurende lange tijd voorbijgaan, dan kan hem 
uiteindelijk verjaring worden tegengeworpen.’67 

 
Ook in het arrest Van der Vegte/Nederlandsche Hervormde Gemeente werd de 
door artikel 1992 OBW geëiste ondubbelzinnigheid gebruikt om de eigenaar die 
niet kon weten dat zijn recht gevaar liep te beschermen. De bescherming die de 
Hoge Raad de eigenaar in de zaak Baaijens-Frunt/Wijers biedt is verstrekkender. 
In de casus die ten grondslag ligt aan de uitspraak in de zaak Van der Vegte/ 
Nederlandsche Hervormde Gemeente waren de kerkvoogden zich er niet van 
bewust dat hun recht gevaar liep omdat zij dachten en konden denken dat de 
                                                        
66  ‘Als de eigenaar deze bedreiging van zijn positie had dienen af te leiden uit de 

uiterlijke (bezits)feiten, dan is het bezit ondubbelzinnig, anders niet; het bezit wordt 
zo gerelateerd aan de positie van de eigenaar, tegen wie de verjaring gericht is.’ 
W.M. Kleijn in zijn noot onder Braam-Schellekens, HR 7 maart 1980, NJ 1980, 549 
onder nr 2. In gelijke zin kritisch over de uitspraak S. Gerbrandy, Praktijkgevallen 
Goederenrecht, Gouda 1995, nr 98, p. 88. 

67  AG De Vries Lentsch-Kostense in haar conclusie bij HR 06-11-2009, LJN: BJ7836, 
nr 10. 
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landbouwers erfpachter waren. In de zaak tussen Baaijens en Wijers is hiervan 
geen sprake. Wijers wist van meet af aan dat Baaijens zonder enig recht gebruik 
maakte van de strook grond. De Hoge Raad heeft met zijn formulering de indruk 
gewekt dat ook wanneer het de eigenaar duidelijk is dat iemand zonder enig 
recht gebruik maakt van zijn grond, dat gebruik niet in bezit hoeft te resulteren, 
wanneer niet blijkt van een pretentie van eigendom. 
 
De Hoge Raad heeft met zijn formulering nog een onduidelijkheid in het leven 
geroepen. Hij stelt dat sprake is van ondubbelzinnig bezit wanneer de eigenaar 
uit de gedragingen niet anders kan afleiden dan dat de bezitter pretendeert 
eigenaar te zijn. Betekent dit dat wanneer de gedragingen van een occupant 
evengoed op de uitoefening van huur, bruikleen, vruchtgebruik erfpacht of 
opstal kunnen duiden, deze gedragingen onvoldoende voor bezitsverkrijging 
zijn? Zelfs wanneer de eigenaar geen enkele reden heeft te denken dat de 
occupant als huurder, vruchtgebruiker, bruiklener opstaller of erfpachter gebruik 
maakt van de grond? Advocaat-Generaal Langemeijer gaat deze kant op in zijn 
conclusie bij een uitspraak die de Hoge Raad afdoet met een beroep op artikel 
81 RO. Langemeijer merkt er in algemene zin op:  
 

‘Gedragingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, zijn 
onvoldoende om te spreken van inbezitneming.’68 

 
Het gedrag was in deze zaak volgens Langemeijer dubbelzinnig omdat het ook 
door een huurder, vruchtgebruiker of pachter verricht had kunnen zijn:  
 

‘Het voorgaande maakt duidelijk dat het gebruik van de grond als 
moestuin en het onderhouden van de omheining - stuk voor stuk 
handelingen, die ook een huurder, pachter, vruchtgebruiker, 
bruiklener enz. zou kunnen verrichten - nog niet behoeft te duiden 
op de pretentie van [eiser] dat hij de eigenaar van het omstreden 
perceelsgedeelte is.’69 

 
Het verschil met de uitspraak van de Hoge Raad in Van der 
Vegte/Nederlandsche Hervormde Gemeente is dat het er niet toe doet of de 
wijze waarop de eigenaar de gedragingen kon interpreteren enige grond heeft. 
De kerkvoogden interpreteerden de gedragingen van de landbouwers als 
uitoefening van erfpacht omdat ooit erfpacht was gevestigd en - in hun ogen - 
steeds canon werd betaald. In de visie van Langemeijer lijkt het er niet toe te 
doen of er enige grond was aan te nemen dat het gebruik van de grond werd 
gemaakt als vruchtgebruiker, huurder of bruiklener was. Zo wordt 

                                                        
68  Conclusie AG Langemeijer bij HR 4 juni 2004, LJN: AO6014, onder 2.8. 
69  Conclusie AG Langemeijer bij HR 4 juni 2004, LJN: AO6014, onder 2.9. 
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bezitsverkrijging door inbezitneming van onroerende zaken de facto onmogelijk 
gemaakt. Iedere eigenaar wiens grond geoccupeerd is, zal desgevraagd stellen 
dat hij (zonder dat daartoe enige reden vereist lijkt te zijn) dacht dat de occupant 
huurder, pachter, vruchtgebruiker, opstaller of erfpachter was. Ieder bezit is zo 
bezien dubbelzinnig: de grondeigenaar gaat niet anders met zijn grond om dan 
de erfpachter of de opstaller. Inbezitneming van grond is alleen mogelijk 
wanneer de occupant blijk geeft van de pretentie eigenaar te zijn. Langemeijer 
geeft het voorbeeld van een occupant die een bord plaatst waarop hij stelt 
eigenaar van de grond te zijn.70   
 
148 Openbaar bezit: roerende zaken en artikel 1992 OBW  
 
Van Schaick verdedigt voor roerende zaken onder verwijzing naar dezelfde 
passage uit de Toelichting Meijers dat veel dieven geen bezitter van de buit 
zijn.71 De dief die de buit verbergt, geeft zijns inziens geen blijk van een 
openbare en ondubbelzinnige rechtspretentie en is dus geen bezitter.72 Tegen 
Van Schaicks zienswijze is het nodige in te brengen. Bezit vereist, zoals 
meerdere malen benadrukt is, geen pretentie van recht. Dat de dief bezitter van 
de buit wordt blijkt dan ook op talloze plaatsen in het wetboek.73 Een openbare 
en ondubbelzinnige pretentie van recht is niet vereist. De wetsgeschiedenis 
noemt de dief juist als een voorbeeld van een pretentieloze bezitter.74 Het is 

                                                        
70  ‘Zelf zou ik hieraan het voorbeeld willen toevoegen van de bezitter die een bord bij 

de ingang plaatst waarop hij zich als eigenaar presenteert.’ Conclusie Advocaat- 
Generaal Langemeijer bij HR 4 juni 2004, LJN: AO6014, onder 2.8.  

71  Er is hiervoor al op gewezen dat de passage uit Meijers’ toelichting enkel als steun 
kan dienen voor de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Van der Vegte-
Nederlandsche Hervormde Gemeente, zie nr 146. 

72  A.C. van Schaick, ‘Dief wordt vaak geen eigenaar’ in: WPNR, 6617 (2005),            
p. 289-290. Vgl. ook zijn Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap, 
Monografieën NBW A14, Deventer, 2003.  

73  Vgl. bijvoorbeeld de tekst van artikel 3:86 lid 3, en de MvA bij art. 3.5.7. (art. 
3:113), PG boek 3, p. 435 over bezitsverkrijging door inbezitneming door dieven: 
‘Anders is het bij de zakkenroller (…). Door een handeling stelt hij zich indien hij 
slaagt, eens en voor goed -in het bezit van het gerolde goed (…).’ De vraag of uit 
het handelen van de dief bij het plegen van de diefstal of na de bezitsverkrijging een 
pretentie van recht blijkt is blijkens dit citaat irrelevant. Door de diefstal verkrijgt de 
dief het bezit. Aan de bezitsdaden die een dief verricht wordt in het verkeer immers 
een erkenning van bezit geknoopt. Zie verder de naschriften die bij Van Schaicks 
artikel werden geplaatst: A.F. Salomons, ‘Dief wordt doorgaans wel bezitter’ in: 
WPNR 6639 (2005), p. 803-806 en J.E. Jansen, ‘Reactie op: Dief wordt vaak geen 
eigenaar’ in: WPNR 6639 (2005), p. 801-803.  

74  ‘Wel is er weer sprake van enkele bezitsoverdracht in de zin van dat artikel, indien 
de overdragende bezitter geen recht heeft noch pretendeert, zoals bijv. bij 
overdracht van een gestolen zaak door een dief aan de heler.’ MvA bij art. 3.5.8 
(art. 3:114), PG boek 3, p. 436. 
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onjuist aan te nemen dat de dief die de buit verbergt geen bezitter wordt. 
Wanneer de verbergende dief geen bezitter wordt, zou bovendien moeten gelden 
dat hij houder is voor de bestolene. Een grond voor dit kunstmatige houderschap 
ontbreekt. Dat komt omdat de (verbergende) dief de buit voor zichzelf houdt: hij 
is bezitter.  
 
149 Erfdienstbaarheden  
 
Erfdienstbaarheden zijn net als onroerende zaken registergoederen.75 Veel van 
wat hiervoor over onroerende zaken gezegd is, geldt ook voor 
erfdienstbaarheden. Net als voor wat betreft onroerende zaken wordt het 
ontstaan van erfdienstbaarheden langs de weg van artikel 3:105 in rechtspraak 
en literatuur zoveel als mogelijk voorkomen. De onwil om artikel 3:105 toe te 
passen heeft net als bij onroerende zaken twee redenen. Ten eerste leidt het 
ontstaan van erfdienstbaarheden langs de weg van artikel 3:105 tot 
registervervuiling. Ten tweede wordt getracht de oplettende eigenaar in wiens 
nadeel artikel 3:105 werkt te beschermen. De methode die in de rechtspraak 
gevolgd wordt, vertoont veel gelijkenis met de hierboven beschreven methode 
die gebruikt wordt om bezit te kwader trouw van onroerende zaken te 
voorkomen.   
 
150 Bezit en erfdienstbaarheden  
 
De wetgever heeft geen specifiek op erfdienstbaarheden toegesneden regels in 
het wetboek opgenomen voor het bezit van erfdienstbaarheden. Hij heeft 
hierdoor veel onnodige onduidelijkheid en verwarring gecreëerd. De 
verschillende bepalingen van de bezitsregeling laten zich alleen met veel kunst- 
en vliegwerk op erfdienstbaarheden toepassen. Een voorbeeld. Strikt genomen is 
de definitie van bezit van artikel 3:107 niet toe te passen op erfdienstbaarheden. 
Artikel 3:107 definieert bezit als het als het houden van een goed voor zichzelf. 
Degene die de feitelijke heerschappij over een koe voor zichzelf voert, is 
bezitter van die koe. Degene die de feitelijke heerschappij over een akker voor 
zichzelf voert, is bezitter van die akker. Deze formulering wringt bij het bezit 
van beperkte rechten zoals erfdienstbaarheden. Zij impliceert dat bezit alleen 
mogelijk is wanneer het voorwerp van bezit bestaat. Het bezit van een in een in 
werkelijkheid niet bestaand beperkt recht, is echter wel degelijk mogelijk. Hier 
wordt in aansluiting bij de wetgever gebruik gemaakt van de oneigenlijke76 en 
formeel onjuiste zegswijze bezitter van een erfdienstbaarheid.  

                                                        
75  Vgl. art. 3:98, 3:89, 3:10.  
76  Vgl. Th. F. De Jong, De structuur van het goederenrecht, nr 22 e.v., nr 204 e.v; 

Pitlo-Reehuis, Goederenrecht, nr 335a, p. 298-299. Vgl. in gelijke zin over quasi 
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Soortgelijke bezwaren gelden de regeling van bezitsverkrijging van een 
erfdienstbaarheid. Want hoe verkrijgt men het bezit van een erfdienstbaarheid? 
Hiervoor gelden de algemene regels van de artikelen 3:112, 3:113 en 3:114. 
Deze regels schieten voor wat betreft erfdienstbaarheden tekort en wekken 
verwarring. Zowel de artikelen 3:113 (inbezitneming) en 3:114 
(bezitsoverdracht) kunnen strikt genomen niet op erfdienstbaarheden worden 
toegepast. Het zijn dezelfde problemen die spelen bij de definitie van bezit: 
Inbezitneming geschiedt volgens artikel 3:113 doordat een occupant zich de 
feitelijke macht over een goed verschaft. Artikel 3:113 wekt zo de voor wat 
betreft erfdienstbaarheden onjuiste indruk dat alleen een bestaand goed in bezit 
genomen kan worden. Ook artikel 3:114 is niet goed toe te passen op 
erfdienstbaarheden. Bezitsoverdracht geschiedt volgens het artikel doordat de 
vervreemder de verkrijger in staat stelt de macht over het goed uit te oefenen die 
hij zelf over het goed uitoefende. Dat is bij het vestigen van een 
erfdienstbaarheid niet mogelijk. Door vestiging van een erfdienstbaarheid 
ontstaat een nieuw goed. 
  
Het bezit van een erfdienstbaarheid kan - naast opvolging onder algemene titel - 
naar mijn mening op twee wijzen worden verkregen. Door bezitsverschaffing en 
door inbezitneming. Voor bezitsverschaffing van een erfdienstbaarheid is 
allereerst vereist dat de eigenaar van het dienend erf de eigenaar van het 
heersend erf in staat stelt de erfdienstbaarheid uit te oefenen.77  Daarnaast is net 
als voor onroerende zaken vereist dat het in de bedoeling van partijen ligt dat de 
verkrijger de erfdienstbaarheid voor zichzelf gaat uitoefenen. Wanneer A B 
toestemming geeft gebruik te maken van een pad dat door zijn (A’s) tuin loopt, 
kan B geen bezitter van een recht van overpad zijn, omdat partijen geen 
erfdienstbaarheid beoogden. In een dergelijk geval berust het gebruik dat B van 
A’s erf maakt op een overeenkomst. B kan geen bezitter van de 
erfdienstbaarheid zijn, B maakt niet voor zichzelf gebruik van het pad, maar op 
grond van de overeenkomst die hij met A sloot.  
 
Wanneer is wel sprake van de vereiste bedoeling dat B een erfdienstbaarheid 
voor zichzelf gaat uitoefenen? Daarvan is in de eerste plaats sprake wanneer 
partijen een erfdienstbaarheid vestigen of daartoe een poging ondernemen die 
als gevolg van een fout van de notaris mislukt. Wanneer partijen te goeder trouw 
                                                                                                                                  

possessio ‘van’ erfdienstbaarheden naar Romeins recht hiervoor, nr 27 en            
F.C. Savigny, Das Recht des Besitzes, p. 191-193. 

77  Men zou dit de indirecte invloed van artikel 3:114 kunnen noemen. Wanneer A een 
recht van overpad vestigt ten behoeve van B, maar het pad voor B niet toegankelijk 
maakt is B geen bezitter van het recht van overpad. Hij zal uitoefening van zijn 
recht door middel van de actio confessoria moeten afdwingen. 



 

280 

zijn ten aanzien van de als gevolg van de notaris mislukte vestiging geldt de 
verkrijger als bezitter te goeder trouw van de erfdienstbaarheid. Voor bezit te 
goeder trouw van een erfdienstbaarheid geldt hetzelfde dat hiervoor over het 
bona fide bezit van onroerende zaken is opgemerkt. De verkrijger is alleen dan 
bona fide wanneer de notaris de vestiging in de registers heeft ingeschreven. Uit 
de in artikel 3:118 opgenomen definitie van bona fide bezit:  
 

‘(…) vloeit immers voort dat men in het algemeen niet bezitter te 
goeder trouw van een erfdienstbaarheid kan zijn, d.w.z. kan menen 
door vestiging rechthebbende geworden te zijn, zonder dat van die 
vestiging uit een in de registers ingeschreven akte blijkt.’78 

 
In de literatuur is kritiek geuit op de eis dat voor bona fide bezit 
steeds een inschrijving vereist is. Van Vliet schrijft ‘Het ligt in de 
praktijk op de weg van de notaris om de akte te laten inschrijven. 
Het lijkt mij onjuist van de verkrijger te vergen dat hij controleert 
of de akte ter inschrijving is aangeboden en ook daadwerkelijk is 
ingeschreven.’79 Heisterkamp acht goede trouw zonder 
inschrijving in bepaalde gevallen mogelijk. Hij geeft het volgende 
voorbeeld. A is eigenaar van twee belendende percelen. Hij draagt 
één van de percelen over aan B onder het voorbehoud van een 
recht van overpad. De notaris laat de koopakte inschrijven, maar 
de vestigingsakte niet. A is ondanks het ontbreken van de 
inschrijving van de vestigingsakte volgens Heisterkamp bezitter te 
goeder trouw van het recht van overpad.80 De Hoge Raad oordeelt 
in een zaak die grote gelijkenis vertoont met de casus die 
Heisterkamp schetst in dezelfde zin.81 De casus die aan het 
oordeel van de Hoge Raad ten grondslag ligt, is de volgende: A is 
eigenaar van meerdere naast elkaar gelegen huizen, waarvan hij er 
een verhuurt aan B. A verkoopt deze huurwoning in 1983 aan B en 
komt met B overeen dat B een recht van overpad vestigt ten 
behoeve van een erf waarvan A eigenaar blijft. In de koopakte 
wordt verwezen naar de later op diezelfde dag op te stellen 

                                                        
78  MvA bij art. 5.6.3., PG boek 5, p. 262. Vgl. ook: ‘Aangezien het recht van 

erfdienstbaarheid krachtens de artikelen 3.4.2.4. en 11 juncto 3.1.1.10 een 
registergoed is, geldt daarenboven de regel, dat verjaring slechts mogelijk is, indien 
het bezit beantwoordt aan een titel van rechtsverkrijging, ingeschreven in de daartoe 
bestemde openbare registers.’ TM bij art. 5.6.3 (art. 5:72). PG boek 5, p. 261. 
Meijers verwijst hier weliswaar naar het intussen geschrapte artikel 3:99 lid 2, maar 
dat neemt niet weg dat voor goede trouw een inschrijving vereist is: artikel 3:118 
brengt op dit stuk alleen voor wat betreft de uitgestelde transportakte van de 
overdracht van een onroerende zaak verandering.’  

79  L.P.W. van Vliet, ‘Verjaring en Erfdienstbaarheid’, in: NTBR 2004, 38, p. 206-225, 
p. 210. 

80  Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, nr 632, p. 488. 
81  HR 05-02-2010, LJN: BK6588. 
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vestigingsakte van het recht van overpad. Het is de bedoeling dat 
in die vestigingsakte meerdere erfdienstbaarheden worden 
opgenomen waarbij ook buren van A en B betrokken zijn. Het 
recht van overpad komt geheel als gevolg van nalatigheid van de 
notaris niet in de vestigingsakte terecht. Hier is ondanks het 
uitblijven van de inschrijving van het recht van overpad wel bona 
fide bezit van het recht van overpad omdat de notaris een 
(weliswaar onvolledige) vestigingsakte heeft ingeschreven: ‘In een 
zodanig geval staat aan een beroep op goede trouw van degene 
die, zoals verweerder, meent het beoogde recht daadwerkelijk te 
hebben verkregen, niet in de weg dat hij bij latere raadpleging van 
de registers het verzuim in de vestigingsakte zou hebben 
opgemerkt.’82  

 
Het bona fide bezit van een erfdienstbaarheid groeit na tien jaar langs de weg 
van artikel 3:99 tot een recht. In het Ontwerp Meijers was alleen verkrijgende 
verjaring van erfdienstbaarheden mogelijk voor bezitters te goeder trouw.83 
Verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters van erfdienstbaarheden ontbrak. 
De wetgever maakte verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters van 
erfdienstbaarheden uiteindelijk mogelijk omdat de rechtszekerheid dat eist:  
 

‘Zoals daar wordt gezegd is deze wijziging wenselijk 
voorgekomen, omdat ook in geval van het bezit van een 
erfdienstbaarheid de ratio geldt van artikel 3.4.3.8, nl. dat ter wille 
van de rechtszekerheid het recht zich na verloop van tijd bij de 
feitelijke situatie behoort aan te sluiten, zodat discussies over de 
vraag of die feitelijke situatie indertijd al of niet rechtmatig is 
ontstaan, door dit tijdsverloop worden afgesneden.’84  

                                                        
82  HR 05-02-2010, LJN: BK6588, r.o. 3.6. 
83  ‘De mogelijkheid van het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring is 

enerzijds verruimd, anderzijds ingeperkt; verruimd omdat de acquisitieve verjaring 
niet meer alleen wordt aanvaard voor tegelijk zichtbare en voortdurende servituten 
en ingeperkt, aangezien goede trouw ten aanzien van het bezit van registergoederen 
slechts wordt aangenomen, indien een aan dat bezit beantwoordende titel in de 
daartoe bestemde openbare registers is ingeschreven. Derhalve heeft de verjaring 
hier slechts de functie om de gebreken te helen van een vestiging door akte en 
inschrijving, die in het verleden daadwerkelijk plaatsgreep.’  VV bij art. 5.6.3. (art. 
5:72), PG boek 5, p. 261-262.  

84  MvA bij art. 5.6.3. (art. 5:72), PG boek 5, p. 262. Om erfdienstbaarheden onder het 
bereik van het latere artikel 3:105 te brengen moest de redactie van het artikel 
worden aangepast. Het oorspronkelijke artikel 3:105 koppelde de verkrijging aan 
het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de rechtsvordering tot opvordering 
van het goed: Hij die een goed bezit op het tijdstip, dat de vordering van de 
rechthebbende tot de opvordering van dat goed verjaart, verkrijgt dat goed, ook al 
was zijn bezit niet te goeder trouw. Omdat erfdienstbaarheden onlichamelijke zaken 
zijn, zou artikel 3:105 niet gelden voor een erfdienstbaarheid die niet bestaat, maar 
enkel het voorwerp van bezit vormt. Het goed (de erfdienstbaarheid) bestaat dan 
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Mala fide bezit van een erfdienstbaarheid is mogelijk in de zeldzame gevallen 
waarin partijen de gang naar de notaris achterwege laten of wanneer de notaris 
de vestigingsakte niet inschrijft. Mala fide bezit zal zich vaker voordoen 
wanneer het bezit niet verschaft is, maar door inbezitneming wordt verkregen. 
Steeds groeit het aldus verkregen bezit na twintig jaar uit tot een recht. 
 
151 Inbezitneming van erfdienstbaarheden  
 
‘Ook erfdienstbaarheden kunnen in bezit genomen worden’85, schrijft Meijers in 
zijn Toelichting bij artikel 3:113.86 Bezitsverkrijging door inbezitneming van 
erfdienstbaarheden die eruit bestaan dat iemand iets niet mag doen is welhaast 
onmogelijk. Voor bezitsverkrijging van een erfdienstbaarheid is een enkel niet 
doen blijkens de wetsgeschiedenis niet voldoende.87 Voor inbezitneming van 
een erfdienstbaarheid van uitzicht zal daarom een handelen vereist zijn. Dat 
maakt inbezitneming onwaarschijnlijk. Wie zal immers, zonder dat er ooit een 
erfdienstbaarheid van dien aard is gevestigd, het bouwen staken op sommatie 
van de buurman die stelt gerechtigde te zijn tot een erfdienstbaarheid van 
uitzicht?88 Het bezit van dergelijke erfdienstbaarheden laat zich slechts denken, 

                                                                                                                                  
immers niet, de erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend, er is bezit van een niet 
bestaande erfdienstbaarheid. MvA bij art. 5.6.3. (art. 5:72), PG boek 5, p. 262: ‘Wel 
van belang voor de verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden is evenwel de 
nieuwe redactie van artikel 3.4.3.8. Juist mede teneinde de verkrijgende verjaring 
van erfdienstbaarheden uit hoofde van dit artikel mogelijk te maken zijn de 
woorden ‘de rechtsvordering tot opvordering van een goed’ die daaraan in de weg 
stonden, vervangen door ‘de rechtsvordering tot opvordering van het bezit.’ Zie ook 
MvA bij art. 3.4.3.8 (art. 3:105), PG boek 3, p. 418.  

85  TM bij art. 3.5.7 (art. 3:113), PG boek 3, p. 433. 
86  Ondanks het gegeven dat de bewoordingen van artikel 3:113 alleen met kunst- en 

vliegwerk van toepassing kunnen zijn op erfdienstbaarheden. Daarover hierboven nr 
150.   

87  ‘Slechts zal het bezit van niet zichtbare of niet voortdurende erfdienstbaarheden, 
vooral wanneer het een erfdienstbaarheid om niet te doen betreft, niet gemakkelijk 
voorkomen.’ TM bij art. 3.5.7 (art. 3:113), PG boek 3, p. 433. TM bij art. 5.6.3 (art. 
5:72), PG boek 5, p. 260: ‘Een bezitsverkrijging moet echter op positieve 
handelingen van de bezitter of zijn vertegenwoordiger steunen.’ Volgens Meijers 
was de vrees dat een enkel niet doen tot het bezit van een erfdienstbaarheid kon 
leiden er de reden van dat onder het oude recht voor verkrijging door verjaring 
zichtbaarheid van erfdienstbaarheden werd geëist. Wat Meijers hiermee bedoelt is 
niet duidelijk. De Code Civil sluit niet zichtbare erfdienstbaarheden om heel andere 
redenen uit van verkrijgende verjaring. Omdat de uitoefening van een dergelijke 
erfdienstbaarheid niet duidelijk zichtbaar is, is het niet naar Franse voorstelling 
onrechtvaardig dat de eigenaar van wiens grond op niet goed zichtbare wijze 
gebruik is gemaakt voortaan een op zijn erf rustende erfdienstbaarheid heeft te 
respecteren, zie hiervoor nr 116.     

88  TM bij art. 3.5.7 (art. 3:113), PG boek 3, p. 433. 
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wanneer er bij het vestigen van de erfdienstbaarheid iets mis is gegaan. In 
dergelijke gevallen wordt het bezit niet door inbezitneming verkregen. De 
verkrijger heeft het bezit dan met medewerking van een voorganger verkregen 
en dus niet door inbezitneming. 
 

Meijers geeft het voorbeeld van het bezit van erfdienstbaarheid dat 
is verkregen op grond van een ongeldige titel in zijn toelichting bij 
het artikel over inbezitneming.89 Hieruit moet niet de conclusie 
getrokken worden dat het bezit door inbezitneming is verkregen 
wanneer het verkregen is op grond van een ongeldige titel. De 
bezitter heeft het bezit immers verkregen met medewerking van de 
eigenaar van het beoogd dienend erf.90 Meijers’ toelichting bij 
artikel 3:113 is ook om een andere reden onduidelijk. Hij merkt er 
op: ‘Ook ten aanzien van het recht van hypotheek is in beginsel 
bezit en verjaring niet uitgesloten. Het enkele feit van 
ingeschreven te zijn is echter als steeds voor verkrijging van bezit 
onvoldoende en de uitoefening van het recht van hypotheek doet 
gewoonlijk het recht tevens tenietgaan.’ Moet deze passage zo 
worden gelezen dat zonder inschrijving in de registers 
inbezitneming van registergoederen onmogelijk is? Dat lijkt mij 
onjuist. Meijers stelt zich op het juiste standpunt dat het enkele feit 
dat inschrijving is verricht onvoldoende is voor bezitsverkrijging. 
Ik gaf hierboven het voorbeeld waarin de vestiging van een recht 
van overpad wordt verricht maar de eigenaar van het dienend erf 
het pad door middel van een hek afsluit. Het enkele feit dat 
vestiging van de erfdienstbaarheid in de registers is ingeschreven, 
is in zo’n geval onvoldoende voor bezitsverkrijging. Hetzelfde 
geldt wanneer een hypotheekrecht in de registers is ingeschreven, 
maar de hypotheekgever tegelijkertijd de hypotheek niet aflost. 
Meer betekenis hebben Meijers’ woorden niet. Het verwarrende 
aan de hier geciteerde passage uit de toelichting is dat Meijers haar 
geeft bij het artikel over inbezitneming. Wanneer voor 
bezitsverkrijging van registergoederen door inbezitneming een 
inschrijving in de registers vereist is, is bezitsverkrijging van 
registergoederen door inbezitneming onmogelijk. Bij 
inbezitneming wordt nooit een inschrijving verricht, 
bezitsverkrijging door inbezitneming zou op deze wijze 
onmogelijk worden gemaakt.91 

 
Inbezitneming van erfdienstbaarheden om te dulden is wel mogelijk. De 
occupant moet daartoe de bevoegdheden die aan de niet bestaande 

                                                        
89  TM bij art. 3.5.7 (art. 3:113), PG boek 3, p. 433. 
90  Vgl. in dezelfde zin, L.P.W. Van Vliet, ‘Verjaring en Erfdienstbaarheid’, in: NTBR 

2004, p. 206-225. 
91  Vgl. hierover Th.F. De Jong, De structuur van het goederenrecht, nr 238, p. 216.  
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erfdienstbaarheid zijn verbonden (corpus) voor zichzelf uitoefenen (animus 
possidendi). Een voorbeeld:  
 

A besluit op een regenachtige dag zijn weg naar de bus te 
verkorten. Hij maakt gebruik van een pad dat door B’s tuin loopt. 
Het wordt al snel een gewoonte. Ook C, D, E en F gaan gebruik 
maken van het pad.  

 
Of sprake is van bezit, dient bepaald te worden aan de hand van de regels van de 
artikelen 3:108 en volgende. Doorslaggevend is of aan de verrichte bezitsdaden 
in het verkeer de erkenning van bezit wordt geknoopt. In de literatuur is kritisch 
gereageerd op de keuze van de wetgever dat het door inbezitneming verkregen 
bezit van een erfdienstbaarheid om te dulden tot een erfdienstbaarheid uit kan 
groeien. Twee uitspraken van lagere rechters waarin aangenomen was dat het 
bezit van erfdienstbaarheden om te dulden door inbezitneming was verkregen92, 
kregen kritisch commentaar. Van Es vat deze kritiek als volgt samen: 
 

‘Het dulden van incidentele inbreuken op het eigendomsrecht bij 
wijze van burendienst, mag niet te snel leiden tot het verlies van 
een recht.’93     

 
152 Bezit van erfdienstbaarheden en pretentie van recht  
 
Hoe kan voorkomen worden dat het dulden van burendiensten leidt tot een 
verlies van recht? Pleysier bepleit strengere vereisten voor het bezit bij soepeler 
vereisten voor de verjaring.94 Door voor het bezit van een erfdienstbaarheid een 
pretentie van recht te eisen wordt het ontstaan van een erfdienstbaarheid langs 
de weg van artikel 3:105 zoveel mogelijk voorkomen. Voor het bezit van een 
erfdienstbaarheid is volgens de Hoge Raad vereist dat deze wordt uitgeoefend 
‘met den wil om zulks als rechthebbende te doen.’95 Blijkens de 
wetsgeschiedenis is de interne wil om als eigenaar of als gerechtigde tot een 
erfdienstbaarheid op te treden irrelevant. Het gaat er om of in het verkeer aan de 
gedragingen een erkenning van bezit wordt geknoopt.96 In de 15e druk van 

                                                        
92  Rb Assen 21 december 1993, KG 1994, 91 en Rb Amsterdam 29 juni 1995, KG 

1995, 298. 
93  P.C. van Es, De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het 

eigendomsrecht, Nijmegen 2005, p. 297. In Engeland en Frankrijk klinken 
soortgelijke geluiden, zie nrs 88, 114-116. 

94  A.J.H. Pleysier, ‘Strengere vereisten voor het bezit bij soepeler vereisten voor de 
verjaring’, in: De Notarisklerk 1355 (1997), p. 161-164. 

95  HR 20 december 1901, W 1902, 7701.  
96  ‘Het artikel doet verder uitkomen, dat de interne wil om als eigenaar op te treden, 

een animus domini, voor het zijn van bezitter van geen betekenis is. Het zijn 



BURGERLIJK WETBOEK 1992 

285 

Assers Zakenrecht wordt gesteld dat voor het bezit van een erfdienstbaarheid 
vereist is dat uit de gedragingen in het verkeer een wilsuiting kan worden 
afgeleid om een bevoegdheid als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid uit te 
oefenen.97 De Hoge Raad laat zich in zijn arrest Huizing-NSAW98 in 
soortgelijke bewoordingen uit. Hij overweegt ‘dat voor bezit (van een 
erfdienstbaarheid) behalve de aanwezigheid van een voldoende duidelijk 
uitwendig teken, van belang de vraag is waarop de bevoegdheid gepretendeerd 
door degene die zich op de verkrijgende verjaring beroept, naar diens 
voorstelling berustte en wat die bevoegdheid naar diens voorstelling inhield.99 
Deze formulering lijkt de gedachte te ondersteunen dat voor het bezit van een 
erfdienstbaarheid een pretentie van recht vereist is. 
 

Daarnaast heeft de formulering van de Hoge Raad een andere 
betekenis gekregen. Het gaat om het volgende. Mijnssen en De 
Haan merken naar aanleiding van deze formulering van de Hoge 
Raad op dat degene die beweert als bezitter van een strook grond 
door verjaring de eigendom ervan te hebben gekregen en daarom 
bevoegd te zijn die strook als weg te gebruiken, niet vervolgens, 
indien deze stelling niet houdbaar blijkt, kan zeggen dat hij dan 
door verjaring een erfdienstbaarheid van weg over de strook heeft 
verkregen. Hij heeft zich dan op het standpunt gesteld dat hij 
bezitter was van de grond, hetgeen kennelijk betekent dat bezit 
van een erfdienstbaarheid niet mogelijk is.100 Hier krijgt het begrip 
ondubbelzinnig bezit een nieuwe betekenis, er is sprake van 
dubbelzinnig bezit wanneer de bezitter eerst stelt bezitter te zijn 
van de grond, en vervolgens beweert bezitter te zijn ‘van’ een 
beperkt recht op die grond. Er is anders gezegd dubbelzinnig bezit 
als gevolg van dubbelzinnige stellingen. Recent lijkt de Hoge 
Raad deze nieuwe betekenis van ondubbelzinnig bezit te hebben 
bevestigd. In zijn uitspraak Duijf-Bolt101 oordeelt de Hoge Raad 
dat sprake is van dubbelzinnig bezit omdat de eiser zich primair op 
het standpunt stelt bezitter van de grond te zijn en subsidiair op het 
standpunt dat hij bezitter van een recht van opstal is.102  

                                                                                                                                  
uiterlijke feiten waaraan in het verkeer een erkenning van bezit geknoopt wordt 
(…)‘ Zie TM bij art. 3.5.2. (art. 3:107), PG Boek 3, p. 428. 

97  F.H.J. Mijnssen, A.A. Van Velten, S.E. Bartels, Mr C. Asser’s Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Zakenrecht, Eigendom en beperkte 
rechten, 15e druk, Deventer 2008, nr 196, p. 241-242. 

98  HR 3 mei 1996, NJ 1996, nr 501. 
99  HR 3 mei 1996, NJ 1996, nr 501, r.o. 6.2.2.  
100  F.H.J. Mijnssen, P. de Haan, met medewerking van C.C. van Dam en H.D. Ploeger, 

Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 
Algemeen Goederenrecht, Deventer 2006, nr 328. 

101  HR 10 oktober 2008 NJ 2009, nr 1, m.nt  F.M.J. Verstijlen. 
102  Zie in deze zin annotator F.M.J. Verstijlen onder nr 3: ‘Voorts suggereert de 

verwijzing naar het primaire standpunt dat Duijf is afgerekend op innerlijk 



 

286 

 
De formulering uit Huizing-NSAW wordt in de literatuur in verband gebracht 
met de bekende definitie van ondubbelzinnig bezit die de Hoge Raad geeft in 
zijn meermalen genoemde arrest Baaijens-Frunt/Wijers.103 Voor het bezit van 
een erfdienstbaarheid zijn, zo geredeneerd, gedragingen nodig waaruit de 
eigenaar niet anders kan afleiden dan dat de bezitter een erfdienstbaarheid 
pretendeert. Reehuis legt het verband tussen de rechtspraak over ondubbelzinnig 
bezit en het bezit van erfdienstbaarheden iets minder expliciet: 
 

‘Voor bezit van een erfdienstbaarheid van weg is bijvoorbeeld 
onvoldoende dat men regelmatig van het erf van een ander 
gebruikmaakt om van en naar zijn eigen erf te gaan. Deze 
machtsuitoefening duidt niet ondubbelzinnig op een 
gepretendeerde erfdienstbaarheid.’104 

 
Door voor het bezit van een erfdienstbaarheid te eisen dat degene die de 
erfdienstbaarheid uitoefent dit doet met de wil een erfdienstbaarheid uit te 
oefenen waarvan moet blijken door een ondubbelzinnige pretentie van recht, 
wordt inbezitneming van erfdienstbaarheden lastig, zo niet onmogelijk. Is voor 
het bezit van een recht van overpad vereist dat degene die het pad gebruikt dit 
doet als gerechtigde tot een recht van overpad?105 En moet van die wil naar 
buiten toe blijken door een (ondubbelzinnige) pretentie van recht? Over het 
antwoord op deze vraag bestond al onder Romeinse juristen onenigheid. Uit 
sommige Digestenteksten lijkt te volgen dat voor het bezit van een 
erfdienstbaarheid een pretentie van recht nodig is.106  Sommige pandektisten 
nemen daarom aan dat voor het bezit van een erfdienstbaarheid moet blijken van 

                                                                                                                                  
tegenstrijdige primaire en subsidaire stellingnames, terwijl zo’n tegenstrijdigheid op 
zichzelf niet aan toewijsbaarheid van een vordering in de weg staat.’ 

103  Bijvoorbeeld F.H.J. Mijnssen, A.A. Van Velten, S.E. Bartels, Mr C. Asser’s 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Zakenrecht, 
Eigendom en beperkte rechten, 15e druk, Deventer 2008, nr 196, p. 242. 

104  Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, nr 335a, p. 298. 
105  ‘Daartoe is bezit van een erfdienstbaarheid vereist, wat -zoals we hiervoor zagen-, 

veronderstelt dat men naar verkeersopvatting de bomen op andermans erf houdt 
alsof men op grond van een erfdienstbaarheid daartoe gerechtigd is.’ Pitlo-Reehuis, 
Heisterkamp, Goederenrecht, nr 335a, p. 299. 

106  Iemand wordt niet geacht een erfdienstbaarheid te hebben uitgeoefend, tenzij hij 
meende van een hem toekomend recht gebruik te maken. Als daarom iemand een 
weg heeft gebruikt in de mening dat het een openbare weg betrof of de 
erfdienstbaarheid van iemand anders, komt hem noch een interdict noch een 
analoge actie toe.  D. 8, 6, 25 Servitute usus non videtur nisi is, qui suo iure uti se 
credidit: ideoque si quis pro via publica vel pro alterius servitute usus sit, nec 
interdictum nec actio utiliter competit. Vgl. D. 43, 20, 1, 19 en ook D. 43,19,7. 
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een pretentie van recht.107 Windscheid keert zich tegen deze opvatting. Hij wijst 
erop dat voor het bezit van een lichamelijke zaak niet vereist is dat de bezitter de 
wil heeft de eigendom uit te oefenen. Vereist is dat de bezitter de feitelijke 
heerschappij voor zichzelf voert. Voor het bezit van een erfdienstbaarheid is 
volgens Windscheid vereist dat iemand voor zichzelf gebruik maakt van een erf. 
Of degene die gebruik maakt van het erf er hierbij vanuit gaat dat hij een 
erfdienstbaarheid uitoefent en of van die wil blijkt doet er niet toe.  

 
‘Nicht erforderlich der Wille, die eigene Herrschaft als R.(echt), 
als eine rechtlich begründete, auszuüben.’108   

 
Voor het bezit van een erfdienstbaarheid is gebruik van andermans erf vereist 
waarvoor in de regel een erfdienstbaarheid wordt gevestigd (corpus). Wanneer 
degene die op zulke wijze gebruik maakt van andermans erf dit voor zichzelf 
doet (animus possidendi) is sprake van bezit van een erfdienstbaarheid. Of 
degenen die gebruik maken van andermans erf daarbij een erfdienstbaarheid 
pretenderen of niet, doet niet ter zake. Als A, C, D, E en F dagelijks 
verschillende malen gebruik maken van een pad door B’s tuin is voldaan aan het 
corpus-vereiste. Voor het gebruik van het pad van een buurman wordt 
normaliter overpad gevestigd. Wanneer het gebruik van A, C, D, E en F niet 
gebaseerd is op toestemming van B, is sprake van bezit van een recht van 
overpad. Heeft B zijn buren geen toestemming verleend dan maken A, C, D, E 
en F voor zichzelf gebruik van het pad en zijn zij bezitter van het recht van 
overpad. Als B zijn buren bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven gebruik te 
maken van zijn tuinpad kan geen sprake zijn van bezit van een recht van 
overpad. De buren oefenen dan een persoonlijk gebruiksrecht uit.  
 
153 Bezit van erfdienstbaarheden en bezitsinterversie 
 
Kleijn heeft op dit spoor een theorie ontwikkeld om het ontstaan van 
erfdienstbaarheden om te dulden langs de weg van artikel 3:105 af te remmen. 
Volgens Kleijn kan pas sprake zijn van het bezit van een erfdienstbaarheid 
wanneer degene die de erfdienstbaarheid uitoefent het recht van de eigenaar 
tegenspreekt om zich op een gedogen of een persoonlijk gebruiksrecht te 
beroepen:    
 

‘Zowel voor de verkrijging door acquisitieve verjaring (art. 
3.4.3.1.) als voor het verval van de rechtsvordering tot beëindiging 

                                                        
107  Over deze controverse uitgebreid F.A.J. Van der Ven, Het recht van overvaart te 

Bedum, p. 81-84. 
108  B. Windscheid, Pandektenrecht, par. 163. 
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van “het bezit” van de gebruiker (art. 3.4.3.8) is m.i. nodig een 
tegenspraak tegen het recht van de eigenaar om zich zijnerzijds op 
een slechts persoonlijk gebruiksrecht te beroepen (zie art. 3.5.1. en 
3.5.5.).’109 

 
Deze passage doet denken aan artikel 3:111 dat stelt dat de houder bezitter kan 
worden door tegenspraak van het recht van de bezitter. Kleijn kent de eigenaar 
als het ware het recht toe om het gedrag van degene die inbreuk maakt op zijn 
eigendomsrecht tot houderschap te bestempelen. Pas wanneer degene die 
inbreuk maakt op andermans eigendomsrecht vervolgens het recht van de 
eigenaar tegenspreekt, vindt ‘bezitsinterversie’ plaats en is bezit van een 
erfdienstbaarheid mogelijk. De theorie van Kleijn heeft in literatuur noch 
rechtspraak navolging gevonden.  
 
154 Corpus-vereiste en enkel gedogen  
 
In de rechtspraak wordt een andere methode gevolgd om het ontstaan van 
erfdienstbaarheden langs de weg van artikel 3:105 zoveel mogelijk te beperken. 
Die methode loopt niet zoals die van Kleijn via het animus-vereiste, maar via het 
corpus-vereiste. Voor het bezit van een erfdienstbaarheid is handelen ten 
aanzien van andermans erf vereist waarvoor gewoonlijk een erfdienstbaarheid 
wordt gevestigd. Omdat de uitoefening van een erfdienstbaarheid bestaat in een 
regelmatige uitoefening, is voor bezitsverkrijging door inbezitneming een 
regelmatige uitoefening vereist:  
      

‘En bij een erfdienstbaarheid om te dulden kan reeds veel 
gemakkelijker door een regelmatige uitoefening van de 
erfdienstbaarheid tot een bezit besloten worden (…).’110  

 
Wanneer A met een zekere regelmaat voor zichzelf gebruik maakt van een pad 
dat door B’s tuin loopt, is A bezitter van een recht van overpad. Wanneer A 
enkele malen per jaar voor zichzelf gebruik maakt van hetzelfde pad dat door 
B’s tuin, is A geen bezitter van een recht van overpad. ‘Een enkel gedogen van 
een gebruik dat niet berusting is in bezitsdaden, kan niet tot verjaring leiden’, 
schreef Paul Scholten al in 1926.111 
 
Er is dus een verschil tussen het voldoende regelmatig gebruik maken van 
andermans tuinpad en af en toe, bijvoorbeeld alleen bij een hevige regenbui, 

                                                        
109  W. M. Kleijn in zijn noot onder HR 30 december 1977, NJ 1979, 116. 
110  TM bij art. 3.5.7. (art. 3:113) PG boek 3, p. 433. Bovendien geldt in het algemeen 

dat voor bezitsverkrijging door inbezitneming enkele handelingen niet volstaan. 
111  In zijn noot onder HR 18 december 1925, NJ 1926, nr 1481. 
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gebruik maken van andermans tuinpad. In het eerste geval is het bezit van een 
recht van overpad mogelijk, in het tweede geval niet. Waar ligt de grens tussen 
het enkele gedogen en de berusting in bezitsdaden? Het hof Den Bosch neemt 
aan dat ook wanneer dagelijks verschillende malen gebruik wordt gemaakt van 
andermans pad, dat pad geasfalteerd is en de gebruiker schriftelijk te kennen 
heeft gegeven dat hij tot dit gebruik gerechtigd is, geen sprake is van bezit van 
een recht van overpad. Het gebruik dat van het pad werd gemaakt, berustte 
volgens het hof op enkel gedogen:   
 

‘Bij het beoordelen van de vraag of sprake is van bezit van een 
recht van erfdienstbaarheid dan wel een persoonlijk gebruiksrecht 
of een gedogen is het volgende van belang. Degene die pretendeert 
een recht van erfdienstbaarheid te bezitten, ontzegt in feite de 
eigenaar van de betreffende onroerende zaak het bezit van het 
recht op het exclusieve genot van die zaak. Dat de eigenaar dit 
recht zou willen prijsgeven, dient niet snel te worden aangenomen. 
Het past niet in het systeem van het burgerlijk recht om aan het 
enkele feit dat de rechthebbende niet optreedt tegen een inbreuk 
op het betreffende recht, de conclusie van verlies van dat recht te 
verbinden. De eigenaar die niet tegen de inbreuk optreedt, kan 
immers de inbreuk ook gedogen of tot die inbreuk toestemming 
verlenen zonder dat hij daaraan goederenrechtelijke gevolgen wil 
verbinden. Tegen deze achtergrond is het Hof voorshands van 
oordeel dat de door Pappers gestelde omstandigheden 
onvoldoende zijn om aan te nemen dat in casu sprake is van het 
bezit van een recht van erfdienstbaarheid.’112     

 
In een obiter dictum wordt nog eens duidelijk gemaakt dat er geen sprake van 
bezit van een erfdienstbaarheid kan zijn, wanneer de eigenaar degene die 
inbreuk heeft gemaakt op zijn eigendomsrecht heeft gedoogd:  
 

‘Het Hof merkt volledigheidshalve nog op, dat voor zover het 
gebruik van de oprit door Pappers niet op een persoonlijk recht 
zou berusten, in ieder geval heeft te gelden dat ook in die periode 
slechts van een gedogen sprake was.’113 

 
Wanneer geen sprake is van een rechtsverhouding neemt de rechter aan dat 
sprake is van gedogen, en is bezit niet mogelijk. Het merkwaardige 
                                                        
112  Hof Den Bosch 16 december 1996, KG 1997, 50 (cursivering toegevoegd). Kritisch 

over deze uitspraak F.A.J. Van der Ven, Het recht van overvaart te Bedum, p. 96-
97. 

113  Hof Den Bosch 16 december 1996, KG 1997, 50. Het hof draait de zaken als het 
ware om. Wanneer een overeenkomst die het gebruik van het tuinpad regelt 
ontbreekt is dit er naar mijn mening juist een aanwijzing voor dat degene die het 
tuinpad gebruikte dit voor zichzelf deed.  
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gedoogbeleid van het hof maakt bezitsverkrijging door inbezitneming van niet 
voortdurende erfdienstbaarheden onmogelijk.114 Om dit resultaat te bereiken 
wordt aan het bezit van een niet voortdurende erfdienstbaarheid de bijkomende 
eis gesteld dat de eigenaar de inbreuken op zijn eigendomsrecht niet heeft 
gedoogd. Het hof gaat rechtstreeks tegen artikel 3:105 in: 
 

‘Het past niet in het systeem van het burgerlijk recht om aan het 
enkele feit dat de rechthebbende niet optreedt tegen een inbreuk 
op het betreffende recht, de conclusie van verlies van dat recht te 
verbinden.’115 

 
Bezitsverkrijging van erfdienstbaarheden om te dulden wordt op deze wijze zo 
goed als onmogelijk. Alleen wanneer uit de gedragingen van de occupant een 
ondubbelzinnige pretentie blijkt om als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid op 
te treden, is bezitsverkrijging mogelijk. Zonder een dergelijke pretentie wordt 
aangenomen dat sprake is van ‘enkel gedogen.’ Lekkerkerker bespreekt de 
uitspraak van het Bossche hof en komt tot de volgende conclusie: 
 

‘Door de eis van bezit aan een strenge toets te onderwerpen, komt 
de rechter de bedreigde eigenaar ook in de toekomst te hulp. Als 
deze laatste tendens in de rechtspraak doorzet dan heeft de 
welwillende eigenaar van zijn buren die zijn tuin doorsteken, niets 
te vrezen.’116 

 
 

                                                        
114  De rechtspraak komt op dit punt tot dezelfde resultaten die in het Franse recht 

gelden als gevolg van artikel 2262 Cc (2232 Oud). Als gevolg van die bepaling 
wordt aangenomen dat het bezit van niet voortdurende en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden onmogelijk is, zie daarover hiervoor Hoofdstuk Frans recht, nr 
115. Het Nederlandse recht kent niet een bepaling als art. 2262 Cc (2232 Oud). De 
Nederlandse wetgever heeft er juist voor gekozen ook niet voortdurende en niet 
zichtbare erfdienstbaarheden onder het bereik van artikel 3:105 te brengen. Vgl. in 
gelijke zin L.P.W. Van Vliet, 'Verjaring en erfdienstbaarheid', in: NTBR 2004,        
p. 206-225, p. 221. 

115  Hof Den Bosch 16 december 1996, KG 1997, 50. 
116  G.J.C. Lekkerkerker, ‘Over het bezit van een recht van weg’ in: Juridische 

berichten voor het notariaat juni 1997, nr 61, p. 9-11, p. 11. 


