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E.F. Verheul1

De puzzel van art. 3:86 lid 3 BW 

NTBR 2020/19

Er zijn van die wettelijke bepalingen waarmee je eindeloos kunt blijven puzze-
len. Voor mij is art. 3:86 BW zo’n bepaling. Intrigerend is bijvoorbeeld de vraag 
hoe lid 1 en lid 3 zich precies tot elkaar verhouden. Op grond van lid 1 is – kort 
gezegd – een overdracht van een roerende zaak ondanks de beschikkingsonbe-
voegdheid van de vervreemder geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en 
de overdracht anders dan om niet geschiedt. Niettemin, zo bepaalt lid 3, kan de 
eigenaar van een roerende zaak, die het bezit daarvan door diefstal heeft verlo-
ren, deze gedurende drie jaren, te rekenen vanaf de dag van de diefstal, als zijn 
eigendom opeisen. Wie is de eigenaar van de zaak gedurende deze driejaarsperi-
ode? Het antwoord op die vraag is bijvoorbeeld van belang voor de vraag welke 
gevolgen een overdracht door de derdeverkrijger aan een vierde gedurende deze 
periode heeft.

De sleutel tot het antwoord lijkt op het eerste gezicht besloten te liggen in het 
woord ‘niettemin’ in de aanhef van lid 3, dat rechtstreeks is overgenomen uit 
art. 2014 lid 2 BW (oud). In het algemeen doet het gebruik van het woord ‘niet-
temin’ geen afbreuk aan hetgeen daaraan voorafgaat.2 In de zin “het regende, 
niettemin ging ik wandelen”, laat de wandeling onverlet dat het regent. Niet-
temin heeft dan een met ‘desondanks’ vergelijkbare betekenis. In een zodanige 
interpretatie doet de mogelijkheid van opvordering door de bestolene op grond 
van lid 3 geen afbreuk aan het feit dat de derdeverkrijger reeds op grond van lid 
1 eigenaar is geworden. Een consequente doorvoering van die redenering leidt 
dan tot de slotsom dat lid 3 een bijzondere opvorderingsbevoegdheid toekent 
aan de bestolene als voormalig eigenaar. Wel moet, na deze strikte lezing van 
het woord ‘niettemin’, de rest van het artikellid dan juist erg flexibel worden 
gelezen: de frase ‘als zijn eigendom opeisen’ moet dan worden begrepen als 
‘opeisen als ware hij eigenaar’, aangezien de derdeverkrijger eigenaar is ge-
worden en de bestolene de eigendom in deze benadering pas door opeising 
herkrijgt.3 Onder het oude recht verdedigde een aantal auteurs inderdaad 
deze interpretatie, die leidde tot de conclusie dat de bestolene slechts een bij-
zonder ‘reclamerecht’ heeft.4 Voor het huidige recht verdedigt Zwalve dezelfde 
benadering.5

Voor het huidige recht stuit deze constructie echter op de nodige wetssystema-
tische bezwaren. In de eerste plaats verdraagt zij zich niet goed met de achter-
grond van art. 3:95 BW, dat mede met het oog op de overdracht van gestolen 
zaken in de wet is opgenomen: aangezien de bestolene het bezit van de zaak is 
verloren, kan hij de zaak niet leveren door bezitsverschaffing (art. 3:90 BW) en 
daarom biedt de wet de mogelijkheid van levering door middel van een akte.6 De 
parlementaire geschiedenis bij art. 3:86 BW vermeldt uitdrukkelijk dat ook de-
gene aan wie de gestolen zaak op de voet van art. 3:95 BW is overgedragen, deze 
zaak op grond van art. 3:86 lid 3 BW kan opvorderen, zonder dat daarbij enige 
beperking wordt aangebracht tot gevallen waarin de gestolen zaak is geleverd 
voordat de zaak aan de derdeverkrijger te goeder trouw is geleverd.7 Ook staat 

1 Citeerwijze: E.F. Verheul, ‘De puzzel van art. 3:86 lid 3 BW’, NTBR 2020/19, afl. 6.
2 Zie J. Verschuijl, Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet (diss. Amsterdam), Amsterdam: Ellerman 1892, p. 4 

en p. 46.
3 Vgl. Asser/Beekhuis 3-I 1985, nr. 506.
4 Zie N.K.F. Land, ‘Ons recht op roerend goed’, Rechtsgeleerd Magazijn 1889, p. 258-259, L.C. Hoffmann, Het 

Nederlandsch zakenrecht, Groningen: Wolters 1933, p. 94 en E.F. Hooykaas, Art. 2014 BW (diss. Utrecht), 
Utrecht: Schotanus & Jens 1949, p. 99 e.v.

5 Zie W.J. Zwalve, ‘Bezit geldt als volkomen titel’, RM Themis 2013, p. 95-106.
6 Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 393 en M.v.A. II Inv., Parl. Gesch. Boek 3 BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 1243.
7 Zie N.v.W. 3 Inv., Parl. Gesch. Boek 3 BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 1223.
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deze benadering op gespannen voet met de Toelichting-Meijers bij art. 3:84 BW, 
waarin wordt toegelicht dat in het Ontwerp-Meijers uit oogpunt van een doel-
matige systematiek is gekozen voor het stelsel dat wanneer “een rechthebbende 
zijn goed kan opvorderen en zijn recht kan uitoefenen, ook tegen latere verkrij-
gers te goeder trouw, (…) degene aan wie deze bevoegdheid toekomt [dan] als de 
rechthebbende [wordt] aangemerkt.” 8 Dat lijkt mij inderdaad doelmatig, omdat 
de kwalificatie als eigenaar meteen duidelijk maakt dat een eventueel faillisse-
ment van de derdeverkrijger of een tussentijdse overdracht aan een vierde niet 
in de weg staat aan de opvordering op grond van art. 3:86 lid 3 BW, terwijl een 
vergelijkbaar resultaat bij de toekenning van een reclamerecht enkel kan worden 
bereikt door aanvullende regels (zie bijv. art. 7:39 lid 1 BW). Als men wil dat 
de bestolene geen hinder ondervindt van dergelijke gebeurtenissen, is de meest 
eenvoudige oplossing hem simpelweg het recht toe te kennen waaraan deze ka-
rakteristieken automatisch zijn verbonden: het eigendomsrecht. Aangenomen 
moet dan ook worden dat de bestolene gedurende de driejaarsperiode eigenaar 
blijft van de zaak.9 Lid 3 laat in deze benadering de werking van lid 1 niet onver-
let, maar vormt daarop juist een uitzondering. Het gebruik van het woord ‘niet-
temin’ behoeft daaraan niet in de weg te staan, omdat het woord ook kan worden 
gebruikt om duidelijk te maken dat een gevolgtrekking die in het algemeen volgt 
uit het daaraan voorafgaande, in dit bijzondere geval niet opgaat.10

Maar als men aanneemt dat de bestolene gedurende de driejaarsperiode eigenaar 
blijft, rijst wel de vraag wat dit betekent voor een overdracht door de derde gedu-
rende die periode, indien de driejaarstermijn vervolgens ongebruikt verstrijkt. Dat 
de derdeverkrijger met het verstrijken van die termijn eigenaar is, spreekt voor 
zich. Maar op welk moment is hij eigenaar geworden? De parlementaire geschie-
denis merkt daarover het volgende op:

“Het nieuwe derde lid is geformuleerd als een uitzondering op de vooraf-
gaande leden. (…) [U]it deze opzet [volgt] dat na het verstrijken van de in het 
derde lid bedoelde termijn de voorafgaande leden hun volle werking herne-
men, zodat iemand die intussen de zaak te goeder trouw en anders dan om 
niet verkreeg, van het tijdstip van het verstrijken van de termijn af volledig 
beschermd wordt en aldus, ook jegens de bestolene, met terugwerkende 
kracht tot het tijdstip van zijn verkrijging de eigendom verwerft.”11

Ook in de literatuur wordt veelal uitgegaan van een dergelijke eigendomsver-
krijging met terugwerkende kracht.12 Volgens mij berust dat op een misvatting. 
Als ik het goed zie, ligt de kwestie eenvoudiger: na het verstrijken van de drie-
jaarstermijn is simpelweg niet meer aan de toepassingsvoorwaarden van lid 3 
voldaan, zodat de daarin vervatte uitzondering niet meer geldt. De onverkorte 
toepasselijkheid van de hoofdregel van lid 1 brengt vervolgens mee dat de over-
dracht aan de derdeverkrijger geldig is, zodat hij ook op het moment van die over-
dracht de eigendom heeft verkregen. Weliswaar kan aldus pas achteraf, namelijk 
op het moment dat de driejaarstermijn is verstreken, worden vastgesteld of de 
derdeverkrijger op dit eerdere moment eigenaar is geworden, maar dat betekent 
niet dat dus sprake is van een eigendomsverkrijging met terugwerkende kracht. 
Het gaat hier om het verschijnsel dat in de Duitse doctrine als Rückziehung wordt 

8 Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 317. Vgl. ook T.M., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 325.
9 Zo ook J.E. Fesevur, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005, p. 155, H.J. Snijders & 

E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 377 en W.H.M. Reehuis & A.H.T. 
Heisterkamp, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2019, nr. 163. 
Zie ook HR 13 juli 2012, NJ 2013/42, m.nt. H.J. Snijders, rov. 3.7. Zie voor het oude recht bijv. J.C. van Oven, 
‘Art. 2014 B.W. en de bezitsbescherming van roerend goed’, WPNR 1908 (2018), p. 449-450, J.Ph. Suijling, 
Inleiding tot het burgerlijk recht. 5e stuk. Zakenrecht, Haarlem: De Erven F. Bohn 1940, nr. 297 en Asser/
Beekhuis 3-I 1985, nr. 545. 

10 Vgl. G. Wttewaall, ‘Artikel 2014 B.W.’, Rechtsgeleerd Magazijn 1916, p. 183.
11 N.v.W. 3 Inv., Parl. Gesch. Boek 3 BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 1223.
12 Zie bijv. Fesevur 2005, p. 155, A.C. van Schaick, Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap (Mon. 

BW A14), Deventer: Kluwer 2014, nr. 93 en Snijders & Rank-Berenschot 2017, nr. 377.
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aangemerkt (ter onderscheiding van Rückwirkung in de zin van terugwerkende 
kracht): de rechtsgevolgen werken niet terug tot het moment dat de overdracht 
aan de derdeverkrijger heeft plaatsgevonden, maar de driejaarstermijn verslui-
ert de vaststelling van die rechtsgevolgen in zoverre, dat pas na het verstrijken 
van de driejaarstermijn kan worden beoordeeld of de derde destijds inderdaad 
eigenaar is geworden.13 Het ongebruikt verstrijken van de driejaarstermijn be-
werkstelligt enkel dat de reeds daarvóór aanwezige rechtsgevolgen daadwerke-
lijk zichtbaar worden. Dat lijkt op terugwerkende kracht, maar is toch echt wat 
anders. Men vergelijke het geval dat iemand een kraslot koopt, waarop na het 
openkrassen een prijs blijkt te zijn gevallen. In feite heeft de koper die prijs reeds 
gewonnen op het moment dat hij het kraslot verkrijgt, maar pas met het daad-
werkelijk openkrassen wordt dat ook duidelijk. In zo’n geval zal niemand geneigd 
zijn te zeggen dat de koper de prijs op het moment van openkrassen met terug-
werkende kracht verkrijgt.

In feite kan men de eigendomsverhoudingen dus pas adequaat duiden op het 
moment dat de driejaarstermijn is verstreken: indien de bestolene de zaak voor 
dat moment opvordert, is hij altijd eigenaar gebleven van de gestolen zaak, maar 
als de termijn ongebruikt verstrijkt, is de derdeverkrijger op het moment van de 
overdracht door de toepassing van lid 1 eigenaar geworden van de zaak. De situ-
atie doet daarmee denken aan art. 3:90 lid 2 BW, dat eveneens aan een bepaalde 
persoon (namelijk: degene met een ouder recht) de mogelijkheid geeft om de 
zaak – in weerwil van de levering aan de derde – op te vorderen, waardoor op dat 
moment de reeds voordien bestaande daadwerkelijke eigendomsverhoudingen 
aan de dag treden.14 Als men in het kader van art. 3:86 BW een bepaalde kwalifi-
catie wil geven aan de eigendomsverhoudingen gedurende de driejaarstermijn, 
ligt het naar mijn mening dan ook het meest voor de hand om aan te nemen dat 
de rechtsgevolgen die op grond van lid 1 aan de overdracht zijn verbonden ten 
opzichte van de bestolene gedurende de periode van drie jaren moeten worden 
weggedacht, zodat in feite sprake is van een vorm van relatieve eigendom.15 Ook 
de bescherming van lid 3 is namelijk in zoverre relatief dat enkel de bestolene 
(en degene die zijn recht van hem afleidt) haar kan inroepen, zodat anderen zich 
daarop in de verhouding tot de derdeverkrijger niet kunnen beroepen en hem 
dus reeds als eigenaar moeten erkennen. Dat sluit ook aan bij de hierboven aan-
gehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis, waarin wordt opgemerkt 
dat het verstrijken van de driejaarstermijn tot gevolg heeft dat de derdeverkrij-
ger ook jegens de bestolene de eigendom verwerft en strookt ook met een arrest 
van de Hoge Raad uit 1895, waarin hij overwoog dat degene die door art. 2014 
BW (oud) wordt beschermd, “tot afgifte daarvan kan worden genoodzaakt aan 
hem, aan wie het goed ontvreemd is (…), maar tegenover alle andere (…) geldt als 
rechthebbende op dat voorwerp.”16

Voor de positie van de vierde aan wie de zaak gedurende de driejaarsperiode is 
overgedragen, betekent dit dat ook het antwoord op de vraag of deze vierde eige-
naar is geworden, uiteindelijk afhangt van de vraag of de driejaarstermijn onge-
bruikt verstrijkt. Indien de bestolene de zaak voor het verstrijken van die termijn 
opvordert van de vierde, brengt de regel van lid 3 mee dat de derde niet op grond 
van lid 1 eigenaar is geworden, zodat de vierde van een beschikkingsonbevoegde 

13 Zie H. Fitting, Ueber den Begriff der Rückziehung, Erlangen: Deichert 1856, p. 6.
14 Vgl. E.F. Verheul, ‘Hoe relatief is de relativering van de levering c.p. door een bezitter?’, WPNR 2017/7171, 

p. 914.
15 Zo ook R. Saleilles, De la possession des meubles, Parijs: LGDJ 1907, p. 341-342, G.H.A. Schut & P. Roden-

burg, Bescherming van de verkrijger van roerende zaken volgens BW en NBW, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wil-
link 1986, p. 27 en Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013, nr. 440. Vgl. ook Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 
2019, nr. 163.

16 HR 14 januari 1895, W. 6616.
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heeft verkregen en dus geen eigenaar is geworden.17 Als de termijn daarentegen 
ongebruikt verstrijkt, is lid 1 onverkort van toepassing, hetgeen meebrengt dat 
de derde eigenaar is geworden en wel reeds op het moment dat de overdracht aan 
hem plaatsvond, zodat hij de zaak vervolgens als beschikkingsbevoegde heeft 
kunnen overdragen aan de vierde.

17 Voor alle duidelijkheid: tegen deze beschikkingsonbevoegdheid van de derde kan de vierde ook niet 
worden beschermd op grond van art. 3:86 lid 1 BW. Ook bij de latere overdracht brengt de uitzondering 
van lid 3 immers mee dat ook de latere verkrijger niet in aanmerking komt voor de bescherming van 
lid 1.
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