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Tot slot: Artikel 3:105 als goederenrechtelijke 
rechtsverwerking  
 
155 Inleiding  
 
Dient aan het voorgaande de conclusie te worden verbonden dat artikel 3:105 
aangepast of afgeschaft moet worden? Afschaffing van artikel 3:105 heeft 
verschillende nadelen. Ten eerste zou het afschaffen van artikel 3:105 leiden tot 
een terugkeer naar het onder het oude recht mogelijke goederenrechtelijke 
vacuüm, waarmee de rechtsonzekerheid vergroot zou worden. De 
onwenselijkheid van dat goederenrechtelijke vacuüm blijkt bijvoorbeeld uit de 
vergelijking met het Duitse recht waar dominium sine re mogelijk is. De Duitse 
literatuur is - een enkele uitzondering daargelaten - uiterst kritisch over de 
naakte eigendom die de wetgever ook bij een recente herziening van het 
verjaringsrecht in stand hield.1 Dat nadeel kan worden voorkomen door naast de 
afschaffing van artikel 3:105 aan te nemen dat de revindicatie en de actio 
negatoria niet verjaren. Een dergelijk stelsel brengt een grote rechtsonzekerheid 
met zich. Juist om de rechtszekerheid te vergroten voerde de wetgever artikel 
3:105 in. Afschaffing van artikel 3:105 zou de rechtsonzekerheid vergroten, 
maar door artikel 3:105 af te schaffen zou het verlies van recht dat artikel 3:105 
betekent niet langer eigenaren treffen die dit verlies niet konden voorkomen. 
Juist in dergelijke gevallen lijkt de rechtszekerheid een te geringe 
rechtvaardiging voor de verkrijging van de mala fide bezitter. Artikel 3:105 zou 
daarom afgeschaft moeten worden.  
 
Het rechtsvergelijkende deel leert echter dat afschaffing van artikel 3:105 leidt 
tot een onnodig grote rechtsonzekerheid Het leert dat de rechtszekerheid niet de 
enige rechtvaardiging is voor de verkrijging van een recht door een mala fide 
bezitter. Verkrijgende verjaring in het voordeel van mala fide bezitters kan naast 
de rechtszekerheid gerechtvaardigd worden door nalatigheid van degene in 
wiens nadeel de verkrijging werkt. Wanneer artikel 3:105 afgeschaft wordt en de 
revindicatie en de actio negatoria niet verjaren wordt de rechtsonzekerheid dus 
onnodig groot. Ook in gevallen waarin de eigenaar nalaat tegen de mala fide 
bezitter op te treden, en zijn verlies van recht zo bezien gerechtvaardigd is, 
zouden recht en feit gescheiden blijven. Artikel 3:105 hoeft dus niet te worden 
afgeschaft, maar moet worden aangepast.  
 
 

                                                        
1  Zie hiervoor nr 60 en nr 160. 
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156 Nalatigheid als rechtvaardiging van bepalingen als 3:105  
 
Het rechtsvergelijkende deel leert dat de verkrijgende verjaring in het voordeel 
van een mala fide bezitter beperkt moet blijven tot die gevallen waarin degene in 
wiens nadeel de bepaling werkt zijn verlies kon voorkomen. Het Franse recht 
stelt daarom extra eisen aan het voor verkrijgende verjaring vereist bezit. Door 
te eisen dat sprake dient te zijn van een openbaar, ondubbelzinnig bezit dat niet 
door geweld is verkregen, wordt de eigenaar beschermd in wiens nadeel de 
verkrijging werkt. Daardoor wordt voorkomen dat de oplettende eigenaar zijn 
recht aan de mala fide bezitter verliest. Het Anglo-Amerikaanse recht neemt 
hetzelfde beginsel tot uitgangspunt. De rol die de verkrijgende verjaring speelt, 
wordt in het Anglo-Amerikaanse recht ten aanzien van onroerende zaken en 
roerende zaken vervuld door de bevrijdende verjaring die sterke werking heeft. 
De eigenaar verliest op het ogenblik dat de ‘revindicatie’ door bevrijdende 
verjaring teniet gaat niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht. Het 
Anglo-Amerikaanse beschermt de oplettende eigenaar door de loop van de 
revindicatie afhankelijk te maken van zijn nalatigheid: pas wanneer hij de 
mogelijkheid tegen de bezitter op te treden onbenut laat loopt de verjaring en 
dreigt eigendomsverlies. De rechtvaardiging van dat verlies is niet gelegen in de 
goede of de kwade trouw van de bezitter, of de wijze waarop de bezitter de 
feitelijke heerschappij uitoefent, maar in de nalatigheid van de eigenaar. 
 
157 Aanpassing in welke zin?  
 
De rechtspraak volgt zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken de ‘Franse weg’. 
De wetgever zou de in de rechtspraak ontwikkelde methode om artikel 3:105 
buiten spel te zetten als basis kunnen gebruiken voor een wetswijziging. Er zijn 
verschillende redenen de in de rechtspraak gevolgde methode niet te volgen en 
artikel 3:105 aan te passen naar het voorbeeld van het Anglo-Amerikaanse recht. 
Ten eerste leidt de in het Franse recht gevolgde methode tot een minder goede 
belangenafweging dan de in het Anglo-Amerikaanse recht gevolgde methode. 
De grondeigenaar die de bezitter ongemoeid laat, moet zich er bewust van zijn 
dat zijn recht gevaar loopt: de bezitter kan immers de zaak niet wegvoeren of 
verbergen. Het is daarom onnodig om voor wat betreft onroerende zaken extra 
eisen aan het voor de toepassing van artikel 3:105 vereiste bezit te stellen. Voor 
wat betreft roerende zaken is het in veel gevallen zinloos om extra eisen te 
stellen aan het voor verkrijging vereiste bezit. Hoe openlijk en openbaar de 
bezitter van een ring de heerschappij ook voert, wanneer de ring vijfhonderd 
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kilometer verderop gestolen is, verliest de eigenaar zijn eigendom zonder hij dat 
heeft kunnen voorkomen.2  
 
Ten tweede is de regeling van artikel 3:105 meer verwant aan het Anglo-
Amerikaanse recht dan zij op het eerste oog lijkt. Artikel 3:105 is een bijzondere 
vorm van verkrijgende verjaring, naast de gebruikelijke verkrijgende verjaring 
waarvoor goede trouw vereist is. De artikelen 3:99 en 3:105 zijn geplaatst in de 
derde afdeling van de vierde titel in het derde boek van het BW. Die afdeling 
heet ‘Verkrijging en verlies door verjaring.’ In de Nota van Wijzigingen wordt 
over deze naam het volgende opgemerkt: 
 

‘Opschrift van de afdeling, als volgt toegelicht: Het nieuwe 
opschrift houdt mede rekening met het geval van artikel 3.4.3.8a 
(art. 3:106) waarin van verkrijging van een recht niet kan worden 
gesproken.’3      

 
De wetgever beschouwt artikel 3:106 als een artikel dat verlies door verjaring 
regelt en de artikelen 3:99 en 3:105 als twee vormen van verkrijgende verjaring. 
Artikel 3:105 is echter meer aan artikel 3:106 verwant dan aan artikel 3:99. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de wijze van berekening van het vereiste tijdsverloop. 
Voor de berekening van de verkrijgende verjaring van artikel 3:99 geldt de in 
het Romeinse recht ontwikkelde accessio possessionis regel. Deze regel is 
gecodificeerd in artikel 3:102.4 De accessio possessionis regel geldt niet voor 
artikel 3:105:  
 

‘Met betrekking tot de rechtsvordering strekkende tot beëindiging 
van het bezit is in het gewijzigd ontwerp een bepaling opgenomen, 
die nauw met de onderhavige samenhangt, te weten artikel 
3.11.15a lid 2 (art. 3:314 lid 2). Daarin wordt aangegeven op welk 
tijdstip de verjaringstermijn van deze rechtsvordering begint te 
lopen. Aldus is een onzekerheid opgeheven die aanvankelijk in het 
ontwerp was verscholen. In titel 11 was immers geen bepaling te 
vinden waaruit duidelijk bleek wanneer de verjaringstermijn van 
de rechtsvordering tot opvordering van het goed aanving. Met 
name kon artikel 3.11.15 lid 1 (art. 3:313), dat spreekt van 
‘nakoming vorderen’ van een ‘verplichting om te geven of te 
doen’, de indruk wekken als zou telkens een nieuwe termijn 
beginnen te lopen bij elke wisseling van persoon in wiens handen 
het goed zich bevindt. Dit zou ongewenst zijn. Het resultaat zou 

                                                        
2  Vgl. in deze zin rechter Pollock in zijn oordeel in de zaak O’Keeffe v Snyder, nr 78. 
3  NvW, PG boek 3, p. 408. 
4  Hij die een ander onder algemene titel in het bezit opvolgt, zet een lopende 

verjaring voort. Hetzelfde doet de bezitter te goeder trouw die het bezit van een 
ander anders dan onder algemene titel heeft verkregen. 
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immers zijn, dat, als het goed maar vaak genoeg in andere handen 
zou overgaan, de verjaring van artikel 3.4.3.8. (art. 3:105) nimmer 
zou worden voltooid.’5 

 
Artikel 3:105 haakt voor wat betreft het vereiste tijdsverloop aan bij de 
bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen waarmee tegen bezit opgetreden 
wordt. Het doet bij het bepalen van de loop van de bevrijdende verjaring niet ter 
zake of er opvolgingen in het bezit plaatsvinden. Zolang als er iemand in het 
bezit is, loopt de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging 
van dat bezit. De bevrijdende verjaring loopt omdat de eigenaar nalaat tegen de 
bezitter op te treden. De eigenaar verliest daardoor niet alleen de mogelijkheid 
om tegen de bezitter op te treden (de rechtsvordering) maar als gevolg van 
artikel 3:105 ook zijn recht. Aan de teloorgang van het recht koppelt artikel 
3:105 noodzakelijkerwijs een verkrijging door de bezitter. Voor roerende zaken 
is die verkrijging niet noodzakelijk. Wanneer de eigendom van een roerende 
zaak als gevolg van bevrijdende verjaring met sterke werking teloor gaat, wordt 
de zaak een res nullius, waarvan de bezitter door toe-eigening eigenaar wordt.6 
Voor wat betreft roerende zaken hoeft artikel 3:105 dus geen verkrijging te 
sanctioneren. Voor onroerende zaken wel. De staat is krachtens artikel 5:24 
eigenaar van onroerende zaken die geen eigenaar hebben. Als artikel 3:105 geen 
verkrijging voor de bezitter zou sanctioneren, zou dit ertoe leiden dat de staat 
eigenaar wordt van die onroerende zaken die door de eigenaar gedurende de 
verjaringstermijn niet van de bezitter zijn opgeëist.7 Ook voor wat betreft 
erfdienstbaarheden moet artikel 3:105 een verkrijging sanctioneren. Wanneer de 
eigenaar van een stuk grond twintig jaar en een dag nalaat tegen de bezitter van 
een erfdienstbaarheid op te treden, moet hierin een verkrijging door de bezitter 
worden gezien. Hier kán niet aangenomen worden dat de eigenaar de 
erfdienstbaarheid aan de bezitter verliest alleen al omdat het om een niet 
bestaande erfdienstbaarheid gaat. Verkrijging van de erfdienstbaarheid is de 
enige denkbare wijze om te waarborgen dat de bezitter zijn bezitsdaden voort 
kan zetten. Deze verkrijging is ook te beschouwen als een verlies: de eigenaar 
verliest het onbezwaarde erf en is voortaan eigenaar van een met een 
erfdienstbaarheid bezwaard erf. Hier treedt de verwantschap met artikel 3:106 
op de voorgrond. Artikel 3:106 bewerkstelligt het einde van een beperkt recht op 
het tijdstip dat de hoofdgerechtigde gedurende de bevrijdende verjaringstermijn 
nalaat op te treden tegen een met uitoefening van het beperkte recht strijdige 
toestand. Een voorbeeld: 
 

                                                        
5  TM bij art. 3.4.3.8. (art. 3:105) PG boek 3, p. 418. 
6  F.C. Savigny, System V, p. 368.  
7  Zie hierover hiervoor in nr 5, en over deze problematiek naar Frans recht, nr 97. 



ARTIKEL 3:105 ALS GOEDERENRECHTELIJKE RECHTSVERWERKING  

295 

A is gerechtigde tot een recht van overpad op het erf van B. B 
blokkeert het pad door een hek te plaatsen. A onderneemt 
hiertegen geen actie.  

 
Na twintig jaar en een dag verliest A door bevrijdende verjaring de mogelijkheid 
met de actio confessoria tegen B op te treden. Artikel 3:106 zorgt ervoor dat A 
niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht verliest. De reden voor de 
ondergang van de erfdienstbaarheid is gelegen in de nalatigheid van de 
gerechtigde tot de erfdienstbaarheid. Artikel 3:106 geeft net als artikel 3:105 
sterke werking aan het verstrijken van de bevrijdende verjaring van een 
rechtsvordering. Artikel 3:106 geldt voor de actio confessoria, artikel 3:105 
geldt voor de revindicatie en de actio negatoria. Artikel 3:106 vervangt de onder 
het Oud BW geldende regeling van het tenietgaan van beperkte rechten door non 
usus. De wetgever achtte de werking van non usus in sommige gevallen 
bezwaarlijk:  
 

‘Tegen de non usus regel zijn verschillende bezwaren aan te 
voeren. Zij gaat verder dan de verjaring van artikel 8a (art. 3:106). 
Non usus doet het recht immers reeds tenietgaan door het enkele 
feit dat het gedurende de vereiste termijn niet uitgeoefend wordt. 
Niet nodig is dat van de zijde van de hoofdgerechtigde ook maar 
iets in strijd met het beperkte recht is verricht. Zelfs is denkbaar 
dat noch de beperkt gerechtigde, noch de hoofdgerechtigde de aan 
het beperkte recht verbonden bevoegdheden heeft kunnen 
uitoefenen, omdat gedurende de loop van de non usus termijn die 
uitoefening door een natuurlijke oorzaak feitelijk onmogelijk 
was.’8  

 
De nieuwe regeling van artikel 3:106 komt aan deze bezwaren tegemoet door 
het beperkte recht alleen teniet te laten gaan wanneer de beperkt gerechtigde 
opheffing van de onrechtmatige toestand had kunnen vorderen: 
 

‘Van het tenietgaan door verjaring ingevolge het nieuwe artikel zal 
daarentegen eerst sprake kunnen zijn, wanneer gedurende de 
gestelde tijd een toestand heeft bestaan, die bepaaldelijk met het 
beperkte recht in strijd was en waarvan de beperkt gerechtigde 
opheffing van de hoofdgerechtigde had kunnen vorderen. Dit zal 
b.v. het geval zijn als de hoofdgerechtigde, door de zaak na de 
vestiging van een vruchtgebruik onder zich te houden of terug te 
nemen, de vruchtgebruiker het gebruik van de zaak heeft belet. In 
deze gevallen is het inderdaad redelijk dat het recht zich na 
verloop van tijd bij de feiten aansluit.’9 

                                                        
8  MvA bij art 3.4.3.8a (art. 3:106), PG boek 3, p. 420. 
9  MvA bij art 3.4.3.8a (art. 3:106), PG boek 3, p. 420. 
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Artikel 3:105 en 3:106 geven vergelijkbare regels.10 Beide vormen een sanctie 
op nalatigheid die eruit bestaat dat een recht teniet gaat. Zowel artikel 3:105 als 
artikel 3:106 dienen de rechtszekerheid. De kritiek op artikel 3:105 laat zich 
goed begrijpen door artikel 3:105 met artikel 3:106 te vergelijken. De kritiek op 
artikel 3:105 bestaat er uit dat artikel 3:105 ook tot verlies van recht leidt 
wanneer de eigenaar dit verlies niet heeft kunnen voorkomen. Diezelfde kritiek 
uit de wetgever in het hierboven weergegeven citaat op de onder het oude recht 
bestaande regeling van non usus. In de nieuwe regeling van artikel 3:106 is aan 
deze kritiek tegemoet gekomen door een beperkt recht alleen teniet te laten gaan 
wanneer de beperkt gerechtigde opheffing van de hoofdgerechtigde had kunnen 
vorderen, maar dit heeft nagelaten.  
 
Het is precies deze kritiek die ook op de regeling van de verjaring van 
rechtsvorderingen tot schadevergoeding ter zake van dood of letsel is geuit. 
Deze kritiek heeft recent geleid tot een ingrijpende herziening van de regeling 
van de bevrijdende verjaring van deze rechtsvorderingen. Als gevolg van die 
wijziging is gegarandeerd dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade 
door dood of letsel alleen teniet gaat als de crediteur deze in kon stellen, maar 
dit niet heeft gedaan. Die wijziging kan als voorbeeld dienen voor de hier 
bepleite wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring van 
rechtsvorderingen waarmee de eigenaar optreedt tegen de bezitter. 
    
 
158 De wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring van 

rechtsvorderingen tot vergoeding van schade door dood of 
letsel11  

 
Voor de verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade door dood 
of letsel gold een ‘dubbel verjaringsstelsel’ met een korte, relatieve en een lange, 
absolute verjaringstermijn.12 De rechtsvordering verjaarde door verloop van vijf 
jaar nadat de benadeelde zijn schade en de aansprakelijke persoon kende, en in 

                                                        
10  Vgl. over de verwantschap tussen de artikelen 3:105 en 3:106, MvA bij art. 3.11.10 

(art. 3:306) PG boek 3, p. 919: ‘In artikel 3.4.3.8 (art. 3:105) wordt de verkrijgende 
verjaring immers gekoppeld aan verjaring van deze rechtsvorderingen. (...) Dezelfde 
figuur doet zich voor bij artikel 3.4.3.8a (art. 3:106).’ 

11  Vgl. uitgebreid J.L Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, Hoofdstuk 9, vgl. verder 
C.J.H. Brunner, ‘Verjaringsrecht in de knoop’, in: RMThemis 2001-8, p. 243-249, 
zie verder J.E. Jansen, ‘Geen bevrijdende verjaring zonder rechtsverwerking’, in: 
RMThemis 2009-5, p. 214-219. 

12  Term ontleend aan C.J.H.Brunner, ‘Verjaringsrecht in de knoop’, in: RMThemis 
2001-8, p. 243-249. 
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ieder geval 20 jaar nadat de schadetoebrengende gebeurtenis plaats had 
gevonden. Met name in gevallen waar de schade zich pas lange tijd na de 
schadetoebrengende gebeurtenis openbaarde of ontwikkelde leek deze regel 
onbillijk. De rechtsvordering verjaarde immers in ieder geval twintig jaar nadat 
de schadetoebrengende gebeurtenis plaatsvond. De regering diende daarom op 
24 september 1999 een wetsvoorstel13 in dat uiteindelijk in art. 3:310 lid 5 
resulteerde. In dit artikel is de lange, absolute verjaringstermijn geschrapt:  
 

In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot 
vergoeding van schade door letsel of overlijden slechts door 
verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die 
waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor 
aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

 
Voor gevallen die buiten het bereik van het nieuwe artikel 3:310 lid 5 vallen 
heeft de Hoge Raad voor een beperkt aantal gevallen een uitweg geboden. De 
Hoge Raad oordeelt dat een beroep op verjaring van de rechtsvordering door de 
debiteur in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan zijn. Zo’n geval doet zich 
voor wanneer de schade zich pas openbaart meer dan twintig jaar nadat de 
schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zonder de beperkende 
werking van de redelijkheid en billijkheid zou dan gelden dat de bevrijdende 
verjaring verstrijkt voordat de schade zich openbaart. Dat ging de Hoge Raad te 
ver.14   
 
159 Bevrijdende verjaring als rechtsverwerking  
 
Smeehuijzen heeft er in zijn proefschrift op gewezen dat bevrijdende verjaring 
van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade door dood en letsel en 
rechtsverwerking sinds het nieuwe artikel 3:310 lid 5 met elkaar zijn 
versmolten.15 Alleen wanneer de schuldeiser zonder reden nalaat zijn 

                                                        
13  Wetsvoorstel 26 824. 
14  HR 28 april 2000, NJ 2000, nr 430. De Hoge Raad oordeelde hiermee anders dan 

hij in eerdere uitspraken deed. De Hoge Raad oordeelde eerder dat het ter bepaling 
van de vraag of de bevrijdende verjaring was verstreken, er niet toe doet of de 
crediteur zijn vordering in kon stellen. Het deed er voor wat betreft de 
rechtsvordering strekkende tot schadevergoeding volgens de HR niet toe of de 
crediteur op de hoogte was van zijn schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. 
Vgl. over deze zogenoemde Diakonessenziekenhuis-uitspraak (HR 3 november 
1995, NJ 1998, 380) hierboven nr 122. Hetzelfde gold volgens de Hoge Raad voor 
de bevrijdende verjaring van de revindicatie. Het deed er niet toe of de eigenaar op 
enig ogenblik in staat was geweest om zijn zaak van de bezitter op te eisen omdat 
hij wist waar zijn zaak zich bevond en wie de bezitter was. HR 8 mei 1999, NJ       
nr 44 (Klooster in een Landschap). Over deze uitspraak hierboven nr 122.  

15  J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 58 en p. 336 noot 41. 
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rechtsvordering in te stellen, dreigt verlies van zijn rechtsvordering. Wanneer de 
schuldeiser te lang talmt en zijn rechtsvordering door bevrijdende verjaring 
verliest, kan evengoed gezegd worden dat hij zijn rechtsvordering verwerkt 
omdat hij zonder reden heeft nagelaten zijn rechtsvordering in te stellen. 
Rechtsverwerking wordt in de Nederlandse literatuur beschouwd als een 
uitvloeisel van de redelijkheid en billijkheid.16 Rechtsverwerking wordt gezien 
als een gevolg van de regel dat men onder omstandigheden geen standpunt mag 
innemen dat in strijd is met een eerder ingenomen houding.17 Die eerder 
ingenomen houding bestaat er uit dat de schuldeiser zonder reden nalaat zijn 
rechtsvordering in te stellen. Dit ‘nodeloze dralen’18,‘verwijtbare stilzitten’19 of 
talmen, kost hem na een zeker tijdsverloop zijn rechtsvordering. De wetgever 
heeft er door de absolute termijn in het nieuwe artikel 3:310 te schrappen voor 
gekozen bevrijdende verjaring en rechtsverwerking te versmelten. De korte 
termijn van vijf jaar blijft over. Deze begint te lopen wanneer de schuldeiser 
bekend is met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon. 
Smeehuijzen noemt de termijn ‘een gestandaardiseerde vorm van 
rechtsverwerking (…).’20   
 
De wetgever heeft, door artikel 3:310 voor wat betreft rechtsvorderingen 
strekkende tot schadevergoeding door dood of letsel aan te passen, de 
rechtszekerheid geofferd aan de redelijkheid en billijkheid in de gedaante van 
het leerstuk rechtsverwerking. Het verlies van een dergelijke rechtsvordering is 
alleen gerechtvaardigd wanneer de schuldeiser dit verlies had kunnen 
voorkomen. Niet langer geldt de regel dat een rechtsvordering tot vergoeding 
van schade door dood of letsel in ieder geval twintig jaar na de 
schadetoebrengende gebeurtenis teniet gaat. Deze regel diende voornamelijk de 
rechtszekerheid. Waaruit bestaat die rechtszekerheid? De rechtszekerheid eist 
dat rechtsvorderingen in ieder geval door een lange termijn teniet gaan zodat 
verzekeraars en werkgevers hiermee rekening kunnen houden. Dit financieel-
economische belang heeft de wetgever naar mijn mening terecht geofferd. 
Verzekeringsmaatschappijen en werkgevers kunnen hiermee rekening houden. 
Een ander belang dat de wetgever heeft geofferd door de lange termijn te 
schrappen, is het belang dat een schuldenaar erbij heeft niet na lange tijd met 
rechtsvorderingen te worden geconfronteerd.21 Dat kan tot onbillijkheid leiden 
omdat de schuldenaar zich als gevolg van het tijdsverloop wellicht niet meer 

                                                        
16  R.P.J.L. Tjittes, Rechtsverwerking, Monografieën BW A6b, Deventer 2007, p. 8. 
17  R.P.J.L.Tjittes, Rechtsverwerking, Monografieën BW A6b, Deventer 2007, p. 7. 
18  J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 336. 
19  J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 58. 
20  J.L. Smeehuijzen, Bevrijdende verjaring, p. 336. Zie verder par. 9.2. en par. 11.3 

van zijn proefschrift. 
21  MvT Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1408. 



ARTIKEL 3:105 ALS GOEDERENRECHTELIJKE RECHTSVERWERKING  

299 

tegen de rechtsvordering kan verweren omdat mogelijke bewijsmiddelen 
verloren zijn gegaan of het geheugen geen uitkomst meer biedt.22 De wetgever 
heeft de lange termijn desalniettemin geschrapt. De winst die daarmee wordt 
behaald is groot. De wetgever heeft de lange termijn geschrapt ‘om aan de 
onbillijkheid te ontkomen dat een rechtsvordering van een slachtoffer kan 
verjaren voordat hij een actie tegen de schadeveroorzaker geldend heeft kunnen 
maken vanwege de onbekendheid met de schade.’23    
 
160 Artikel 3:105 als goederenrechtelijke rechtsverwerking  
 
De kritiek die tot de arresten van 28 april 2000 en de wijziging van artikel 3:310 
heeft geleid, is van dezelfde aard als die welke op artikel 3:105 wordt geuit. 
Alleen de rechtszekerheid vormt onvoldoende rechtvaardiging voor het verlies 
van een recht of een rechtsvordering wanneer de rechthebbende zijn verlies niet 
kon vorkomen. Bevrijdende verjaring is, anders gezegd, onrechtvaardig wanneer 
de schuldeiser zijn recht niet heeft verwerkt. Geen bevrijdende verjaring zonder 
rechtsverwerking. Het systeem dat geldt voor de verjaring van zakelijke 
rechtsvorderingen houdt geen rekening met de vraag of de eigenaar zijn 
rechtsvordering in heeft kunnen stellen. Het gaat er net als het oude artikel 3:310 
vanuit dat een rechtsvordering na een bepaald tijdsverloop, in ieder geval teniet 
gaat. Artikel 3:105 dient net als de absolute lange termijn in het oude 3:310 de 
rechtszekerheid.24 In het nieuwe artikel 3:310 heeft de wetgever de 
rechtsonzekerheid vergroot door de absolute termijn te vervangen door een 
flexibele termijn. De wetgever dient artikel 3:105 op soortgelijke wijze aan te 
passen Tegen een dergelijke wetswijziging spreekt dat de grote bescherming die 
de schuldeiser in artikel 3:310 lid 5 krijgt wellicht verband houdt met het 
karakter van de schade: die bestaat in schade door letsel of dood.25 Daarvan is 
bij artikel 3:105 geen sprake. De schade bestaat in eigendomsverlies: het gaat 
om zuivere vermogensschade. Tegen het schrappen van de lange 
verjaringstermijn voor wat betreft zakelijke rechtsvorderingen pleit eveneens het 
verlies aan rechtszekerheid dat een dergelijk wettelijk ingrijpen betekent. Dat 
verlies aan rechtszekerheid is des te meer ongewenst nu aan het belang van de 
                                                        
22  MvT Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1408. De Duitse wetgever spreekt in dit 

verband beeldend van de ‘verdunklende Macht der Zeit’, Motive, I, p. 291, zie 
hiervoor nr 55. Vgl. uitgebreid over het verschuivende perspectief R.P.J.L Tjittes, 
Van rechtszekerheid naar billijkheid. 

23  R.P.J.L Tjittes, Van rechtszekerheid naar billijkheid, p. 54. 
24  Zie hiervoor nr 136. 
25  R.P.J.L Tjittes, Van rechtszekerheid naar billijkheid, p. 63: ‘Het recht van een 

crediteur om zijn aanspraak jegens de debiteur geldend te maken wint aan belang. 
Dat klemt in het bijzonder bij de verjaring van een aanspraak op personenschade 
door een slachtoffer of diens erfopvolger, maar niet in gevallen waarin andere 
vormen van schade worden gevorderd.’ 



 

300 

rechtszekerheid in het goederenrecht meer gewicht wordt toegekend dan in het 
verbintenissenrecht. Hartkamp en Sieburgh merken in dit verband het volgende 
over artikel 3:105 op:    
 

‘De vermelde bepalingen verbinden het rechtsgevolg aan de 
'voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering'. Deze 
formulering beoogt - omwille van de vooral in het zakenrecht 
gewenste rechtszekerheid - uit te drukken dat voor het intreden 
van het rechtsgevolg niet vereist is dat de schuldenaar een beroep 
op de verjaring doet (vergelijk nr. 388 e.v.), alsook dat het 
rechtsgevolg niet ongedaan gemaakt wordt indien de schuldenaar 
afstand van de verjaring doet.’26 

 
Ondanks deze nadelen dient de wetgever artikel 3:105 om te vormen tot een 
bepaling die recht doet aan het uitgangspunt dat het verlies van een 
rechtsvordering alleen gerechtvaardigd is wanneer de crediteur de 
rechtsvordering in heeft kunnen stellen. Het gewicht van de door artikel 3:105 
gediende rechtszekerheid moet ten eerste niet overschat worden. Zo is het 
onnodig dat een bepaling als artikel 3:105 de bezitter die na lange tijd door de 
eigenaar wordt aangesproken tot afgifte van de zaak, zou moeten beschermen 
tegen zijn allicht als gevolg van het tijdsverloop verslechterde bewijspositie. De 
bewijspositie van de bezitter is als gevolg van het samenspel van de artikelen 
3:109 en 3:119 goed.27 Evenmin spelen hier grote financieel economische 
belangen voor wat betreft de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid. De 
bezitter kan de schade eenvoudig vergoeden door de zaak aan de eigenaar af te 
staan. Bovendien is het verlies aan rechtszekerheid dat de hier voorgestane 
wijziging tot gevolg heeft beperkt vergeleken met de maximale rechtszekerheid 
die artikel 3:105 nu bewerkstelligt. De aanpassingen die aan artikel 3:105 
moeten worden gedaan, zijn gering. Degene die een ander gedurende 
verjaringstermijn in het bezit van een onroerende zaak of een voortdurende 
erfdienstbaarheid laat is nalatig geweest. Zijn eigendomsverlies is daarom 
gerechtvaardigd. Artikel 3:105 hoeft op deze punten niet aangepast te worden. 
De maximale rechtszekerheid blijft onverminderd intact.  
 
Artikel 3:105 hoeft slechts op twee punten aangepast te worden. Ten eerste moet 
voortaan gelden dat de bevrijdende verjaring van de revindicatie voor wat 
betreft roerende zaken begint te lopen op het ogenblik dat de eigenaar op de 

                                                        
26  A.S. Hartkamp- C.H. Sieburgh, Mr C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands burgerlijk recht, De verbintenis in het algemeen, 13e druk, Deventer 
2009, nr 391.  

27  Als gevolg van deze artikelen geldt dat degene die de feitelijke heerschappij over 
een zaak voert wordt vermoed rechthebbende te zijn.  
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hoogte is van de identiteit van de bezitter en de locatie van zijn zaak. Zo wordt 
voorkomen dat de eigenaar zijn recht verliest zonder dat hij daar iets aan kan 
doen. Het verlies aan rechtszekerheid dat deze wetswijziging met zich brengt, is 
beperkt: alleen dieven die de buit onder zich houden, worden van een beroep op 
artikel 3:105 uitgesloten. De meeste dieven stelen niet voor zichzelf, maar 
maken de buit (korte tijd) na de diefstal te gelde. De rechtszekerheid is dan 
voldoende gediend door de artikelen 3:86 en 3:99. Wanneer een opvolger van de 
dief te goeder trouw in het bezit van de zaak treedt, verkrijgt hij langs de weg 
van een van deze artikelen de eigendom.28 Wanneer zo’n geval zich niet 
voordoet en de zaak steeds in handen blijft van een bezitter te kwader trouw, 
wordt de rechtszekerheid verkleind. De eigenaar verliest zijn recht pas als hij 
weet waar de zaak zich bevindt en de identiteit van de bezitter kent, en 
vervolgens nalaat de zaak van de bezitter op te eisen. Dat eigendomsverlies 
wordt gerechtvaardigd door de nalatigheid van de eigenaar. 
 

Deze regeling is te verkiezen boven de in de Duitse literatuur 
bepleite onverjaarbaarheid van de revindicatie. In de Duitse 
literatuur wordt erop gewezen dat het verstrijken van de naar Duits 
recht zwak werkende bevrijdende verjaring van de revindicatie de 
facto enkel in het voordeel van mala fide bezitters werkt. Bona 
fide bezitters verkrijgen de eigendom, lang voor het verstrijken 
van de verjaring van de revindicatie, ofwel door 
derdenbescherming ofwel door verkrijgende verjaring. Het zou 
daarom beter zijn voortaan aan te nemen dat de revindicatie 
onverjaarbaar is. Deze oplossing wordt hier niet bepleit omdat zij 
tot een overtrokken bescherming aan de eigenaar biedt. Wanneer 
de eigenaar nalaat op te treden tegen de mala fide bezitter is zijn 
eigendomsverlies wel degelijk gerechtvaardigd. Door invoering 
van de ‘discovery rule’ wordt recht gedaan aan dit uitgangspunt en 
wordt de rechtszekerheid vergroot vergeleken met oplossing 
waarin de revindicatie niet verjaart. Wanneer de eigenaar nalaat 
tegen de bezitter te kwader trouw op te treden komen bezit en 
eigendom uiteindelijk in één hand ondanks de kwade trouw van de 

                                                        
28  Het dreigende eigendomsverlies dat dit voor de bestolene betekent, wordt 

gerechtvaardigd door de goede trouw van de bezitter. Ter bescherming van de 
bestolene geldt voor wat betreft artikel 3:86 nog een vervaltermijn van drie jaar die 
begint te lopen de dag na de diefstal, Art. 3:86 lid 3. Vgl. 3e NvW, PG InvW 3,       
p. 1225. Wanneer de bona fide bezitter niet voldoet aan de eisen die gelden voor 
artikel 3:86 biedt artikel 3:99 soelaas. Voor eigendomsverkrijging is drie jaar 
onafgebroken bezit vereist. Dat geeft de bestolene in ieder geval drie jaar de tijd zijn 
zaak op te sporen. Over de voor onroerende zaken en erfdienstbaarheden geldende 
termijn van tien jaar merkt Meijers in deze zin op: ‘De termijn is van 20 jaren op 10 
jaren teruggebracht, omdat in het moderne verkeer voor rechthebbenden 10 jaar 
ruim voldoende is om voor de handhaving van hun rechten op te komen.’ TM bij 
art. 3.4.3.1 (art. 3:99) PG boek 3, p. 409. 
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bezitter. Wanneer de revindicatie niet verjaart blijven eigendom en 
bezit in die gevallen gescheiden. Precies om deze reden heeft 
Remien dan ook bepleit dat de eigenaar van een roerende zaak die 
weet waar zijn zaak zich bevindt en wie de bezitter is na een 
bepaalde tijd zijn eigendom kwijtraakt. Hij spreekt van 
‘Verwirkung.’29  

 
De tweede aanpassing van artikel 3:105 die nodig is om oplettende eigenaren te 
beschermen bestaat erin de mogelijkheid dat erfdienstbaarheden langs de weg 
van artikel 3:105 ontstaan te beperken tot voortdurende erfdienstbaarheden.30 
Deze aanpassing betekent weliswaar een beperkte aantasting van de 
rechtszekerheid. Zij is van de andere kant aanbevelenswaardig omdat zij de 
tolerante buurman die de buren gebruik laat maken van een pad over zijn erf niet 
straft voor zijn nabuurschap door zijn erf na verloop van tijd met een recht van 
overpad te bezwaren.31              
 
161 Onroerende zaken  
 
Voor wat betreft onroerende zaken hoeft artikel 3:105 niet aangepast te worden. 
De eigenaar van een onroerende zaak die een ander gedurende de 
verjaringstermijn van twintig jaar32 in het bezit van zijn zaak laat, is per definitie 
nalatig. Het kan de oplettende eigenaar niet ontgaan dat een ander zich in het 
bezit van zijn onroerende zaak heeft gesteld. Tot deze conclusie komt Brunner 
in zijn beroemde opstel over artikel 3:105:  
 

‘De gedachte dat ook de bezitter te kwader trouw te eniger tijd 
door verjaring eigenaar moet worden, spreekt zeker aan bij 
onroerend goed. De usurpatie van het bezit door een derde is daar 
immers openbaar en kan dus de oplettende eigenaar niet ontgaan. 
Dat is zeker het geval in een klein land als het onze, waar de grond 
schaars en duur is en intensief wordt gebruikt.’33 

 
Zwalve noemt artikel 3:105 om dezelfde reden voor wat betreft onroerende 
zaken het logische sluitstuk van het goederenrechtelijk stelsel.  

                                                        
29  Vgl. over de bepleite onverjaarbaarheid van de revindicatie naar Duits recht en het 

voorstel van Remien hiervoor nr 60 en 61. 
30  Zie hieronder nr 164. 
31  De rechtspraak heeft bovendien, zoals wij zagen, toepassing van artikel 3:105 voor 

wat betreft niet voortdurende erfdienstbaarheden de facto onmogelijk gemaakt. 
Uitgebreid hiervoor nr 151 e.v.  

32  Juist omdat het verlies van de eigendom van onroerende zaken een aderlating voor 
de eigenaar betekent is de termijn door de wetgever op twintig jaar gesteld, MvT 
Inv bij art. 3:306 PG boek 3, p. 1409. 

33  C.J.H. Brunner, Dief wordt eigenaar, p. 50. 
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‘Die (onroerende zaken) zijn, anders dan roerende, eenvoudig te 
traceren en als de eigenaar daarvan geen gebruik maakt van zijn 
recht een onrechtmatige bezitter te verwijderen en diens publieke 
daden van inbreuk gedurende een substantiële spanne tijds 
gedoogt, moet het recht daaraan gevolgen verbinden. Vanuit deze 
gezichtshoek bezien, vormt het leerstuk van ‘adverse possession’, 
evenals de bepaling van art. 3:105 BW, het logische sluitstuk van 
het goederenrechtelijk stelsel.’ 34 

    
Het is vanuit de gedachte dat eigendomsverlies alleen gerechtvaardigd is 
wanneer de eigenaar nalatig is geweest onnodig artikel 3:105 voor onroerende 
zaken aan te passen. De vergelijking met het Engelse recht bevestigt deze 
zienswijze. Vóór de invoering van de Land Registration Act 2002 verloor de 
eigenaar van een onroerende zaak de eigendom als gevolg van nalatigheid. De 
extra bescherming die de Land Registration Act 2002 biedt, was niet zozeer 
nodig om oplettende eigenaren te beschermen, maar een gevolg van de 
rechtspolitieke keuze ook onoplettende en nonchalante eigenaren te 
beschermen.35  
 
Van Geuns heeft zich op dit punt tegen de opvatting van Brunner en Zwalve 
gekeerd. Hij wijst erop dat niet iedere gemeente met een uitgestrekt grondgebied 
zich ervan bewust zal zijn dat er occuperende burgers actief zijn geweest.36 Hij 
werpt de vraag op of de huidige regeling van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie van onroerende zaken in overeenstemming is met de gedachte dat 
het verlies dat bevrijdende verjaring betekent alleen gerechtvaardigd is wanneer 
de rechthebbende zijn recht heeft verwerkt. Van Geuns vindt van niet en stelt 
daarom voor de bevrijdende verjaring van de revindicatie voor wat betreft 
onroerende zaken te laten lopen vanaf het ogenblik dat de eigenaar weet dat een 
ander in het bezit van (een deel van) zijn zaak is getreden: 
 

‘Een eenvoudige oplossing hiervoor lijkt om de termijn van de 
verjaring van de vordering tot beëindiging van het bezit van een 
registergoed door een bezitter te kwader trouw, en (daarmee) van 
de termijn van verkrijgende verjaring van een registergoed door 

                                                        
34  W.J. Zwalve, Tekst en Uitleg, p. 98.  
35  Zie hiervoor nr 71. 
36  E.D. van Geuns, ‘Verkrijgende verjaring is toch niet in strijd met art. 1 EP EVRM’, 

in: Maandblad voor Vermogensrecht  2007-10, p. 213-219, p. 219. In vergelijkbare 
zin ook F. Brandsma die al in 1989 waarschuwt voor nachtelijke 
grensverleggingstochten: zie zijn Enige mededelingen over de verkrijgende 
verjaring van onroerend goed, p. 42. 
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zo’n bezitter, pas te laten aanvangen op het tijdstip dat de eigenaar 
weet heeft van het bezit door een derde.’37 

 
Verdient het aanbeveling deze aan het Amerikaanse recht ontleende ‘discovery 
rule’ voor onroerende zaken in te voeren? Dat is naar mijn mening onnodig om 
oplettende eigenaren te beschermen. Met name in het geval van grensgeschillen 
en eigenaren van uitgestrekte landerijen zal het voorkomen dat de eigenaar 
wiens grond geoccupeerd is, zich daarvan niet bewust is. Dit neemt niet weg dat 
het de oplettende eigenaar niet kan ontgaan dat zijn grond (gedeeltelijk) is 
geoccupeerd. Artikel 3:105 verplicht de eigenaar er als het ware toe eens in de 
twintig jaar38 te controleren of hij niet het slachtoffer is geworden van een 
occupant. Juist omdat onroerende zaken niet door de occupant weggevoerd of 
verstopt kunnen worden, zal een eigenaar die een dergelijke controle uitoefent 
de occupant steeds vinden. De grondeigenaar die deze mogelijkheid onbenut 
laat, had zich bewust kunnen zijn van de dreigende toepassing van artikel 3:105. 
De eigenaar is verwijtbaar nalatig geweest door niet tegen de occupant op te 
treden. Die nalatigheid is er niet in gelegen dat hij wist dat een ander in het bezit 
van zijn zaak was en deze bezitter desondanks ongemoeid heeft gelaten. Die 
nalatigheid is erin gelegen dat hij had kunnen weten dat een ander in het bezit 
van zijn zaak was, daarom had hij tegen de bezitter op kunnen optreden. De door 
Van Geuns voorgestelde subjectivering van de verjaringstermijn is voor wat 
betreft onroerende zaken onnodig. Omdat onroerende zaken niet weggevoerd 
kunnen worden, kan geabstraheerd worden van de subjectieve kennis van de 
eigenaar en is een geringe objectivering mogelijk. Van de grondeigenaar mag 
verlangd worden dat hij eens in de twintig jaar bekijkt of hij niet het slachtoffer 
van een occupant is. Wanneer hij niet optreedt tegen degene die een deel van 
zijn grond in bezit heeft genomen, is zijn eigendomsverlies gerechtvaardigd 
door zijn nalatigheid. Van de eigenaar mag enige waakzaamheid39 of 
oplettendheid40 worden verwacht.  
 

                                                        
37  E.D. van Geuns, ‘Verkrijgende verjaring is toch niet in strijd met art. 1 EP EVRM’, 

in: Maandblad voor Vermogensrecht 2007-10, p. 213-219, p. 219. 
38  De wetgever stelde de termijn juist om de eigenaar afdoende tijd te geven op twintig 

jaar en niet korter, zie vorige hoofdstuk noot 3. 
39  Lex vigilantibus non dormientibus scripta, over de herkomst van dit adagium 

hierboven, nr 8. Van de eigenaar wordt enige waakzaamheid verwacht.  
40  Vgl. het hierboven weergegeven citaat van C.J.H. Brunner. Vgl. ook hiervoor in nr 

78 over het recht van New Jersey, waar rechter Pollock een zorgplicht op degene 
legt in wiens nadeel verjaring werkt. Pollock toont zich een voorstander van 
registers voor gestolen kunstwerken. Hij lijkt de bescherming die de discovery rule 
de bestolene biedt alleen te willen geven wanneer de bestolene de diefstal heeft 
geregistreerd.   
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Hetzelfde geldt voor grensgeschillen. Niet iedere eigenaar zal het merken 
wanneer de buurman een deel van zijn tuin in bezit heeft genomen door de 
schutting een stuk op te schuiven. Veel eigenaren zullen niet precies weten waar 
de grens van hun perceel loopt. Iedere eigenaar kan een gedeeltelijke occupatie 
opmerken. Daarom is zijn (bescheiden) eigendomsverlies ex artikel 3:105 
gerechtvaardigd. Artikel 3:105 is een goed instrument om dergelijke 
onduidelijkheden op te heffen. In Engeland is de aan artikel 3:105 verwante 
‘adverse possession doctrine’ om deze reden voor wat betreft grensgeschillen 
juist blijven bestaan.41         
 
Invoering van de discovery rule voor wat betreft onroerende zaken verdient 
wellicht overweging voor de gevallen waarin het gaat om een slecht zichtbare 
inbezitneming. Gevallen bijvoorbeeld waarin de buurman al dan niet opzettelijk 
een kelder (deels) onder het erf van de buurman uitgraaft en in gebruik neemt. 
Ook voor die gevallen is de invoering van de discovery rule naar mijn mening 
onnodig: het kan de waakzame eigenaar niet gedurende twintig jaar ontgaan dat 
een ander in het bezit is van een (gedeeltelijk) onder zijn erf gelegen kelder. Zijn 
eigendomsverlies is daarom gerechtvaardigd.  
   
162 Roerende zaken  
 
Wanneer artikel 3:105 goederenrechtelijke rechtsverwerking is, ligt het voor de 
hand voor roerende zaken de aan het Amerikaanse recht42 ontleende discovery 
rule in te voeren.43 Door de loop van de verjaring van de revindicatie afhankelijk 
te maken van het tijdstip waarop de eigenaar op de hoogte is van de identiteit 
van de bezitter en de locatie van zijn zaak, is gegarandeerd dat eigendomsverlies 
alleen nalatige eigenaren treft. Daartoe moet het artikel dat de bevrijdende 
verjaring van de revindicatie regelt, artikel 3:314, aangepast worden. Als 
voorbeeld kan de regeling dienen die als gevolg van Brusselse wetgeving44 sinds 
1 mei 1995 voor zogenoemde cultuurgoederen geldt.45 Internationale 

                                                        
41  Zie daarover hiervoor nr 73. 
42  Over de herkomst van de regel hiervoor nr 78. 
43  Vgl. voor veel van wat hier volgt J.E. Jansen, ‘Heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens artikel 3:105 gered?’ in: WPNR 6730 (2007), p. 927-931. In 
navolging van de opmerkingen van Pollock, hiervoor nr 78, zou kunnen gelden dat 
de discovery rule alleen geldt wanneer de bestolene niet te verwijten valt dat hij de 
zaak eerder had kunnen terugkrijgen als hij beter zijn best had gedaan zijn zaak 
terug te krijgen. Zo zou de bestolene ertoe kunnen worden aangespoord 
kunstdiefstal te registreren.   

44  Richtlijn 93/7/EEG, Publicatieblad (Pb) EG L 74/74 d.d. 27 maart 1993 en 
Verordening (EEG) nr 3911/92, PbEG L 395/1 d.d. 31 december 1992. 

45  3:310a en 3:310b. Art. 3:310a (dat geldt voor internationale rechtsvorderingen) is 
van toepassing op cultuurgoederen in de zin van art. 1 punt 1 van de in de vorige 
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rechtsvorderingen tot opeising van cultuurgoederen verjaren een jaar na de 
aanvang van de dag waarop de identiteit van de bezitter en de locatie van het 
cultuurgoed bekend zijn. Binnen Nederland verjaren dergelijke 
rechtsvorderingen door verloop van vijf jaar na aanvang van de dag waarop de 
identiteit van de bezitter en de locatie van de zaak bekend zijn. Het is opvallend 
dat in beide gevallen - naast deze aan het Amerikaanse recht ontleende korte 
verjaringstermijn - een lange verjaringstermijn blijft gelden die ‘in ieder geval’ 
verstrijkt. Deze termijn is weliswaar vrij lang (30 en soms 75 jaar), maar laat de 
mogelijkheid dat de bestolene pas in staat is zijn revindicatie in te stellen op een 
tijdstip dat deze rechtsvordering hem al ontnomen is.46 De wetgever heeft zo de 
onverjaarbaarheid van de revindicatie en de daarmee samenhangende 
rechtsonzekerheid willen voorkomen. De rechtsonzekerheid die het gevolg is 
van het schrappen van de lange termijn verdient naar mijn mening de voorkeur 
boven de onrechtvaardige toepassing van de lange termijn die nu mogelijk is. De 
lange termijn zou daarom naar het voorbeeld van art. 3:310 lid 5 ook in de artt. 
3:310 a en b geschrapt moeten worden.  
  
163 Het kunstmatige karakter van artikel 3:314  
 
Een aanpassing van de regeling van artikel 3:314 is niet alleen gewenst om te 
voorkomen dat artikel 3:105 oplettende eigenaren van roerende zaken treft. Een 
algehele herziening van artikel 3:314 is gewenst. De bepaling geeft een regeling 
voor de verjaring van rechtsvorderingen waarmee de eigenaar optreedt tegen een 
bezitter. Artikel 3:314 geldt dus niet alleen voor de revindicatie, maar ook voor 
de actio negatoria. Met de revindicatie eist de eigenaar het bezit van zijn zaak 
op. Met de actio negatoria treedt de eigenaar op tegen degene die bezitter is van 
een op zijn erf rustende erfdienstbaarheid. De eigenaar is actief gelegitimeerd tot 
het instellen van deze rechtsvorderingen vanaf het ogenblik dat er sprake is van 

                                                                                                                                  
noot genoemde richtlijn. De vraag is of de zaak als nationaal, historisch of 
archeologisch bezit wordt aangemerkt in de zin van art. 36 EEG (art. 30 EG), en 
behoort tot een in de bijlage bij de richtlijn genoemde categorie of een integrerend 
deel uitmaakt van een openbare collectie of van kerkelijke instellingen. Art. 3:310b 
(dat geldt voor nationale rechtsvorderingen) is van toepassing op goederen die 
krachtens de Wet tot behoud van cultuurbezit (WBC) zijn aangewezen als 
beschermd voorwerp, of deel uitmaken van een openbare collectie of van een 
inventarislijst als bedoeld in art. 14a WBC. Reehuis heeft er op gewezen dat een 
Mesdag uit een privé-collectie dus niet onder het artikel valt, Pitlo-Reehuis, 
Heisterkamp, Goederenrecht, nr 175d, p. 152    

46  Ook het Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen van 
24 juni 1995 (Trb. 1996, 227), het Unidroit verdrag, kent een ‘dubbel’ 
verjaringsstelsel, zie art. 3:3 lid 2. De lange termijn bedraagt in dit verdrag 
overigens 50 jaar. Nederland heeft dit verdrag ondertekend, maar nog niet 
geratificeerd.   
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bezit van de zaak of de erfdienstbaarheid. De wetgever miskent dit. Uit hang 
naar maximale rechtszekerheid neemt de wetgever aan dat de bevrijdende 
verjaring van de revindicatie en de actio negatoria in bepaalde gevallen al 
begint te lopen voordat sprake is van bezit van de zaak of de erfdienstbaarheid. 
Dergelijke gevallen doen zich blijkens artikel 3:314 lid 2 voor wanneer het bezit 
een voortzetting vormt van een onrechtmatige toestand.47 Door deze 
kunstmatige regeling roept de wetgever allerlei onnodige vragen op.48 Twee 
voorbeelden: Het hebben van een paal in andermans erf is blijkens de 
wetsgeschiedenis een onrechtmatige toestand.49 Wanneer begint de verjaring 
van de revindicatie in het volgende geval te lopen? A heeft ruim twintig jaar 
geleden een paal in B’s erf geslagen en neemt vervolgens B’s tuin in bezit. Als 
gevolg van artikel 3:314 is te verdedigen dat de revindicatie begint te lopen op 
het ogenblik dat A de paal in B’s erf sloeg. Soortgelijke vragen spelen bij 
erfdienstbaarheden. A, de eigenaar van perceel 1, heeft honderd jaar geleden 
zonder toestemming een waterleiding aangelegd onder het erf van B, perceel 
2.50 Wanneer een nieuwe eigenaar van perceel 1 geruime tijd later de 
waterleiding ontdekt, en er als bezitter van een erfdienstbaarheid gebruik van 
gaat maken, kan als gevolg van artikel 3:314 verdedigd worden dat de actio 
negatoria verjaard is direct nadat het bezit van de erfdienstbaarheid ontstaat. 
Artikel 3:105 koppelt aan het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 
actio negatoria het ontstaan van de erfdienstbaarheid.51     

                                                        
47  De termijn van verjaring van een rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het 

bezit van een niet-rechthebbende begint met de aanvang van de dag, volgende op 
die waarop een niet-rechthebbende bezitter is geworden of de onmiddellijke 
opheffing gevorderd kon worden van de toestand waarvan diens bezit de 
voortzetting vormt. 

48  De verwarring blijkt er bijvoorbeeld uit dat de eigenaar die zijn zaak aan een houder 
heeft afgestaan de zaak blijkens de toelichting bij artikel 3:314 lid 2 met de 
revindicatie opeist. Wanneer de eigenaar zijn zaak voor onbepaalde tijd aan een 
houder heeft afgestaan, geldt bovendien dat de revindicatie begint te lopen op het 
ogenblik dat de eigenaar de rechtsverhouding had kunnen opzeggen. Of 
daadwerkelijk is opgezegd, is irrelevant. Vergelijk over dit kunstmatige stelsel    
R.W. Polak, ‘Verjaring van vorderingen tot afgifte na onbepaalde tijd; eigenaren 
opgepast!’ in: NbBW 1993 afl. 4, p. 46-48; dezelfde, ‘Een lek in artikel 3:105’ in: 
NbBW 1994 afl. 1, p. 10-11; J.E. Jansen ‘De bevrijdende verjaring van de 
revindicatie tegen een houder ingesteld’ in: WPNR 6654 (2006), p. 130-132. 

49  ‘Het kan zijn dat de toestand onrechtmatig is wegens strijd met eens anders 
subjectief recht. Gaat het om een eigendomsrecht, dan kan de onrechtmatige 
toestand een inbreuk van beperkte aard daarop vormen (een paal in andermans erf), 
MvA bij art. 3.11.15a (art. 3:314), PG boek 3, p. 930.  

50  MvA bij art. 3.11.15a (art. 3:314) PG boek 3, p. 931 geeft als voorbeeld van een 
onrechtmatige toestand die voorafgaat aan het bezit van een erfdienstbaarheid de 
aanleg van een afvoergoot.  

51  MvA bij art. 3.11.151 (art. 3:314) PG boek 3, p. 931: ‘Zo zal b.v. de bezitter van 
een erfdienstbaarheid om over zijn buurerf een afvoergoot te hebben voor een 
beroep op verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van zijn 
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164 Erfdienstbaarheden  
 
Tot welke aanpassingen leidt de zienswijze waarin artikel 3:105 als 
goederenrechtelijke of zakelijke rechtsverwerking wordt beschouwd voor 
erfdienstbaarheden? Het goederenrecht lijkt in lijn met dit uitgangspunt wanneer 
alleen voortdurende erfdienstbaarheden langs de weg van artikel 3:105 kunnen 
ontstaan. Het ontstaan van een erfdienstbaarheid is alleen gerechtvaardigd als de 
eigenaar zijn recht om tegen de bezitter van de erfdienstbaarheid op te treden 
heeft verwerkt. Kan de grondeigenaar het ontstaan van een erfdienstbaarheid 
door verkrijgende verjaring in het voordeel van een mala fide bezitter steeds 
voorkomen? Wanneer de uitoefening van de erfdienstbaarheid niet voortdurend 
is, lijkt dat niet zo te zijn. De eigenaar heeft dan immers slechts kortdurende 
inbreuken op zijn recht voorbij laten gaan. Het ontstaan van de erfdienstbaarheid 
is dan niet gerechtvaardigd. Sinds de Accursische Glosse wordt daarom een 
onderscheid gemaakt in voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden:  
 

Een dienstbaarheid die een continue causa heeft (zoals omdat bij 
het gebruik ervan geen doorlopend handelen door mensen geëist 
wordt, hoewel dit bij de aanvang (wel) vereist is, zoals bij het 
servituut van waterleiding) wordt door verjaring verkregen door 
10 jaar inter praesentes en door 20 jaar inter absentes, naar het 
voorbeeld van onroerende zaken. Het recht is hetzelfde wanneer 
de dienstbaarheid een quasi continue causa heeft, zoals de 
dienstbaarheid van drop. Een discontinu servituut, bij het gebruik 
waarvan altijd opvolgend opeenvolgend handelen door mensen 
geëist wordt, zoals het is bij het recht van dreef en pad, wordt niet 
door verjaring verkregen zelfs niet door een zo grote tijd waarvan 
geen menselijke herinnering bestaat & zo naar civiel recht en naar 
canoniek recht.52 

 

                                                                                                                                  
bezit, kunnen volstaan met erop te wijzen dat de termijn vervuld is sedert de 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de goot zonder toestemming werd 
aangelegd en aldus deze onrechtmatige toestand ontstond.’ MvA p. 931. Het doet 
blijkens de MvA niet ter zake wie de waterleiding aanlegde noch of destijds sprake 
was van bezit van een erfdienstbaarheid. MvA bij art. 3.11.151 (art. 3:314) PG boek 
3, p. 930-931. 

52  Glosse op CJ 3,34,2, ‘sciente’ Servitus habens causam continuam (ut quia ad eius 
usum non requiritur semper factum hominis successivum & continuam, quamvis 
requiratur in principio, ut in servitute aquae ductus) praescribitur decem annis 
inter praesentes et xx inter absentes, exemplo rerum immobilium. Idem iuris est si 
servitus habet causam quasi continuam ut est servitus stillicidii. Discontinua, ad 
cuius usum semper requiritur factum hominis successivum, ut est viae & itineris 
non praescribitur nisi per tantum tempus cuius memoria non extet & hoc de iure 
civili, iure Canonico. In gelijke zin de Glosse op D. 8,1,14pr ‘certam’. 
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Voortdurende erfdienstbaarheden kunnen door verkrijgende verjaring ontstaan, 
niet voortdurende erfdienstbaarheden niet. Het verlies van recht dat 
rechtsverwerking betekent, wordt gerechtvaardigd door nalatigheid. Om te 
bepalen of van de vereiste nalatigheid sprake is, biedt het oude 
gemeenrechtelijke onderscheid in voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden een gemakkelijk beslissingscriterium. Het is lastig te bepalen 
of de eigenaar nalatig is geweest door niet op te treden tegen de bezitter van een 
op zijn erf rustende erfdienstbaarheid, omdat de bezitter van een 
erfdienstbaarheid niet in alle gevallen een voortdurende inbreuk maakt op het 
recht van de eigenaar. Om te voorkomen dat de oplettende eigenaar de 
onbezwaardheid van zijn erf verliest, ligt het voor de hand het ontstaan van 
erfdienstbaarheden door verjaring in het voordeel van bezitters te kwader trouw 
te beperken tot voortdurende erfdienstbaarheden. De uitoefening van dergelijke 
erfdienstbaarheden bestaat uit een voortdurende inbreuk op het recht van de 
eigenaar zodat zijn verlies van recht gerechtvaardigd is.53        
              

Het verlies van recht dat het ontstaan van een erfdienstbaarheid 
betekent, is niet gerechtvaardigd door nalatigheid van degene in 
wiens nadeel de verkrijging werkt, wanneer het gaat om niet 
voortdurende erfdienstbaarheden. Betekent dit dat de eigenaar wél 
de rechtsvordering waarmee hij tegen de bezitter van een niet 
voortdurende erfdienstbaarheid optreedt, de actio negatoria, door 
bevrijdende verjaring verliest? Ik zou willen betogen van niet. De 
actio negatoria zou voor wat betreft niet voortdurende 
erfdienstbaarheden onverjaarbaar moeten zijn. Deze oplossing 
wordt voor wat betreft roerende zaken en onroerende zaken niet 
bepleit omdat de rechtsonzekerheid die een onverjaarbare 
rechtsvordering betekent daar onnodig is.54 Het nadeel van deze 
oplossing voor wat betreft niet voortdurende erfdienstbaarheden 
lijkt groter dan het is: het bezit van een niet voortdurende 
erfdienstbaarheid bestaat uit een regelmatige uitoefening. Wanneer 
de uitoefening met voldoende regelmaat plaatsvindt, is sprake van 
bezit van de erfdienstbaarheid. De verjaring van de actio 
negatoria loopt zo lang als het bezit van de niet voortdurende 
erfdienstbaarheid blijft bestaan. Wanneer de uitoefening van de 
erfdienstbaarheid met onvoldoende regelmaat plaatsvindt, gaat het 
bezit van de erfdienstbaarheid verloren. Ontstaat op een later 

                                                        
53  Het Franse recht gaat iets verder door ook niet zichtbare erfdienstbaarheden van 

verjaring uit te sluiten. Dat is vanuit de hier verdedigde zienswijze onnodig: het kan 
de waakzame eigenaar niet ontgaan dat een ander gedurende twintig jaar in het bezit 
is van een voortdurende, maar niet gemakkelijk zichtbare erfdienstbaarheid, zoals 
een ondergrondse waterleiding. De Accursische Glosse maakt een dergelijk 
onderscheid dan ook niet. Vgl. in gelijke zin over het bezit van kelders hierboven nr 
161.  

54  Daarover hiervoor nr 160 en 161. 
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tijdstip wederom bezit van de niet voortdurende erfdienstbaarheid, 
dan kan de eigenaar tegen dit nieuwe bezit met de actio negatoria 
optreden. Dan begint een nieuwe verjaringstermijn. Wanneer is 
(nog) sprake van uitoefening met voldoende regelmaat en zou de 
verjaring van de actio negatoria doorlopen, en wanneer is sprake 
van verschillende uitoefeningshandelingen die door een te grote 
tijdsspanne van elkaar zijn gescheiden om van bezit van een niet 
voordturende erfdienstbaarheid te spreken? Deze vragen zijn lastig 
te beantwoorden. Zo bezien is het niet bezwaarlijk aan te nemen 
dat de actio negatoria ten aanzien van niet voortdurende 
erfdienstbaarheden onverjaarbaar is.55 Van Es besteedt aan het slot 
van zijn proefschrift uitgebreid aandacht aan deze problematiek 
naar Nederlands recht.56 Hij gaat uitgebreid in op het verschil 
tussen onverjaarbare en verjaarbare rechtsvorderingen. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat een rechtsvordering waarmee tegen 
een incidentele inbreuk wordt opgetreden onverjaarbaar is, maar 
een rechtsvordering waarmee opgetreden wordt tegen een 
onrechtmatige toestand niet. Wanneer een onrechtmatige toestand 
tegelijkertijd het bezit van een niet voortdurende erfdienstbaarheid 
is, dreigt toepassing van artikel 3:105. De gedachte dat bij het 
bezit van een niet voortdurende erfdienstbaarheid met iedere 
nieuw inbreuk op het recht van de eigenaar een nieuwe 
verjaringstermijn ontstaat,57 wordt door de wetgever als onjuist 
terzijde geschoven. De actio negatoria zou onverjaarbaar worden, 
de rechtsonzekerheid zou onnodig groot zijn.58 De 
rechtsonzekerheid wordt inderdaad vergroot door aan te nemen dat 
de actio negatoria voor wat betreft niet voortdurende 
erfdienstbaarheden onverjaarbaar is. Dat nadeel weegt naar mijn 
mening niet op tegen de voordelen: Het ontstaan van een 
erfdienstbaarheid in het nadeel van een eigenaar die deze 
verkrijging niet kon voorkomen, is niet langer mogelijk. 
Bovendien verliest de lastig te beantwoorden vraag relevantie 
wanneer het bezit van een niet voortdurende erfdienstbaarheid 
blijft bestaan, en wanneer het verloren gaat. 

 

                                                        
55  Vgl. over het bezit van een niet voortdurende erfdienstbaarheid naar Romeins recht, 

K.A.D.Unterholzner, Verjährungslehre II, p. 185-186 en G. Bossert, Das Wesen des 
Servitutenbesitzes nach römischem Recht,  Freiburg 1883, p. 37. 

56  P.C. van Es, De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het 
eigendomsrecht, Nijmegen 2005, p. 290-297. 

57  In deze zin bijvoorbeeld HR 4 februari 1949, NJ 1949, nr 185 (Haarlemmerolie). 
Meijers onderschrijft nog het standpunt dat de actio negatoria voor wat betreft een 
niet voortdurende erfdienstbaarheid niet verjaart, zo lang geen onrechtmatige 
toestand ontstaat, onder verwijzing naar dit arrest, zie TM bij art. 5.6.3., PG boek 5, 
p. 261. 

58  MvA II bij art. 3.11.15, PG boek 3, p. 928-929. 
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165  Artikel 3:105 als goederenrechtelijke rechtsverwerking en het 
EHRM 

 
De hier verdedigde zienswijze leidt tot een gemakkelijk en overzichtelijk stelsel. 
Artikel 3:105 geeft als het ware sterke werking aan de verjaring van de 
revindicatie en de actio negatoria.59 De vergelijking met de artikelen 3:106 en 
de recente herziening van artikel 3:310 toont aan dat verlies van recht niet valt te 
rechtvaardigen door een beroep te doen op de rechtszekerheid. De 
rechthebbende moet nalatigheid te verwijten zijn, hij moet zijn recht hebben 
verwerkt. Het EHRM heeft de aan artikel 3:105 verwante Engelse ‘adverse 
possession doctrine’ precies om deze redenen ‘goedgekeurd’.60 
Projectontwikkelaar Pye had bij het EHRM een zaak tegen het Verenigd 
Koninkrijk aangespannen omdat hij de eigendom was kwijtgeraakt van een 
groot stuk grond.61 Juist omdat Pye zijn eigendomsverlies eenvoudig had 
kunnen voorkomen, is de ‘adverse possession doctrine’ volgens het EHRM niet 
strijdig met het eerste protocol bij het EVRM dat het recht op ongestoord genot 
van eigendom waarborgt:     
 

‘It is in any event the case that very little action on the part of the 
applicant companies (i.e. Pye) would have stopped time running. 
The evidence was that if the applicant companies had asked for 
rent, or some other form of payment, in respect of the Grahams’ 
occupation of the land, it would have been forthcoming, and the 
possession would no longer have been “adverse”. Even in the 

                                                        
59  Indien dus zoals in het vorige nummer is betoogd, sprake is van een voortdurende 

erfdienstbaarheid. A.S. Hartkamp- C.H. Sieburgh, Mr C. Asser’s Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht De verbintenis in het algemeen,    
13e druk, Deventer 2009, nr 391. Anders gezegd heeft de voltooiing van de 
verbintenisrechtelijke aanspraak goederenrechtelijk effect gekregen. 

60  In enkele lagere uitspraken is een beroep op strijdigheid van artikel 3:105 met het 
eerste protocol voor wat betreft onroerende zaken afgewezen Rb Leeuwarden, 15 
november 2006, NJF 2007, 256; Rb Roermond, 23 januari 2008, NJF 2008, 63.  

61  Over deze zaak hiervoor uitgebreid nr 71. Over de uitspraak is in Nederland - net 
als in Engeland - veel gepubliceerd. Over het eerste oordeel in de Pye zaak W.J. 
Zwalve ‘Pye Ltd. V. United Kingdom ‘Ook maar een mening’ in: WPNR 6664 
(2006), p. 339-342; A.C. Van Schaick ‘Verkrijgende verjaring soms in strijd met 
art. 1 EP bij het EVRM’ in: NTBR 2006-3, p. 90-94. Over het tweede oordeel 
bijvoorbeeld   E.D. van Geuns, ‘Verkrijgende verjaring is toch niet in strijd met art. 
1 EP EVRM’, in: MvV 2007-10, p. 213-219; J.M. Milo, ‘Pye in de Grote Kamer te 
Straatsburg: Adverse possession en privaatrecht naar de constitutionele marge van 
nationale autonomie’, NTBR 2007/9, p. 368-372; Dezelfde, ‘Over de 
constitutionaliteit van adverse possession, bevrijdende en verkrijgende verjaring en 
goederenrecht in het algemeen: EHRM 25 november 2005, Pye tegen het Verenigd 
Koninkrijk’ in: Vermogensrechtelijke Analyses 2006/1, p. 1-17; J.E. Jansen ‘Heeft 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens artikel 3:105 gered?’, in: WPNR 
6730 (2007), p. 927-931.  
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unlikely event that the Grahams had refused to leave and refused 
to agree to conditions for their occupation, the applicant 
companies need only have commenced an action for recovery, and 
time would have stopped running against them.’62  

 
166 Artikel 3:105 als goederenrechtelijke rechtsverwerking en een 

registerstelsel  
 
Een laatste voordeel van de hier verdedigde zienswijze is gelegen in het 
volgende. Wanneer artikel 3:105 goederenrechtelijke rechtsverwerking is, wordt 
inzichtelijk waarom 3:105 ook voor registergoederen bestaansrecht heeft. 
Verkrijgende verjaring dient twee doelen. Ten eerste de rechtszekerheid die eist 
dat de feitelijke toestand en de juridische toestand zoveel mogelijk 
overeenstemmen. De wetgever heeft er in artikel 3:105 voor gekozen de bezitter 
in ieder geval na twintig jaar en een dag tot rechthebbende te verheffen.63 Ten 
tweede schiet de figuur van de verkrijgende verjaring de eigenaar in bewijsnood 
te hulp.64 Zonder verkrijgende verjaring zou de eigenaar die zijn recht wil 
bewijzen de geschiedenis van het goed moeten terugvoeren tot de eerste 
originaire verkrijging van het goed. ‘Ten aanzien van onroerende zaken kan die 
wel in de tijd van Claudius Civilis liggen.’65 Het openbare register dient 
dezelfde rechtszekerheid die verkrijgende verjaring dient. Artikel 3:10 definieert 
zoals wij zagen66 registergoederen als goederen ‘voor welker overdracht of 
vestiging een inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers 
noodzakelijk is.’ Onroerende zaken en erfdienstbaarheden zijn 
registergoederen.67 De rechtszekerheid is gewaarborgd omdat voor de 
overdracht van een onroerende zaak en de vestiging van een erfdienstbaarheid 
steeds een inschrijving in de registers vereist is. 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.68  
 
Ook de bewijsnood die de verkrijgende verjaring lenigt bestaat niet of 
nauwelijks voor wat betreft registergoederen. Bewijs van recht is in beginsel via 
de registers mogelijk. Openbare registers en verkrijgende verjaring vervullen 

                                                        
62  EHRM 30 augustus 2007, nr. 78, zie ook nr. 80. 
63  Vgl. hiervoor nr 136.  
64  Pitlo-Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, nr 331, p. 293, Snijders-Rank-

Berenschot, Goederenrecht, p. 219. 
65  H.J. Scheltema, Mr H.J. Scheltema’s inleiding tot het Romeinse recht, Groningen, 

1986, p. 147. Traditioneel wordt gesproken van een probatio diabolica, een 
duivelsbewijs.  

66  Zie hiervoor nr 140. 
67  Vgl. de artt. 3:89 en 3:98 en hiervoor nr 140.  
68  Zie hiervoor uitgebreid, nr 140. 
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dezelfde functie. De aanwezigheid van een registerstelsel maakt het ontstaan van 
rechten door verkrijgende verjaring zelfs onwenselijk. Wanneer rechten door 
verkrijgende verjaring buiten de registers om ontstaan, wordt de rechtszekerheid 
die de registers dienen, aangetast door verkrijgende verjaring die dezelfde 
rechtszekerheid dient.69 Deze problemen verdwijnen wanneer artikel 3:105 
beschouwd wordt als goederenrechtelijke rechtsverwerking.70 
 

                                                        
69  In Duitsland sluit het Grundbuch verkrijgende én bevrijdende verjaring uit, zie voor 

de discussie die hierover ten tijde van de totstandkoming van het BGB werd 
gevoerd, Motive I, p. 251-252. Daarover hiervoor nr 42. De vergelijking met het 
Duitse recht gaat niet helemaal op omdat het Duitse recht een zogenoemd positief 
stelsel kent, terwijl het Nederlandse stelsel (gematigd) negatief is. Over de 
verschillende stelsels bijvoorbeeld A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van 
onroerend goed, 3e druk, Deventer 2009, p. 315 e.v. 

70  E.D. van Geuns, ‘Verkrijgende verjaring is toch niet in strijd met art. 1 EP EVRM’, 
in: Maandblad voor Vermogensrecht 2007-10, p. 213-219, p. 219: ‘Ik zou de 
rechtvaardiging van de verkrijgende verjaring van een registergoed door een 
bezitter te kwader trouw dan ook liever zoeken in een vorm van rechtsverwerking 
door de eigenaar.’ J.E. Jansen, ‘Heeft het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens artikel 3:105 gered?’ in: WPNR, 6730 (2007), p. 927-931, p. 928 noot 12: 
‘Tegen deze achtergrond is m.i. ook de mogelijkheid om geregistreerde eigenaren 
hun recht te ontnemen te begrijpen. Zowel een registerstelsel als het verjaringsrecht 
dient immers de rechtszekerheid en verlicht bewijsproblemen. De rol die verjaring 
voor goederen waarvoor een register bestaat kan spelen lijkt daarom bescheiden. 
Eigendomsverlies als gevolg van verjaringsrecht lijkt zeker niet op haar plaats. 
Wanneer eigendomsverlies door tijdsverloop echter als een vorm van 
rechtsverwerking wordt gezien verliest dit argument kracht.’ 




