
VNG Juridische 2-daagse

Deelsessie: 30

Verjaring en grondzaken
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Programma

• Verkrijging door verjaring: inleiding

• Bijzondere positie gemeente?

• Wanneer bezit? 

• Beperkte rechten: erfdienstbaarheden

• Goede trouw van de bezitter: betekenis van de 

kadastrale kaart & grens

• Stuiting van verjaring

• Einde geschil (grensbepaling, vaststellingsovk, etc)

• Uitbouw (5:54, 3:13 BW)
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Verkrijging door verjaring

• Bezit (eigendom, beperkt recht)

• Gedurende een bepaalde tijd

• Ratio

- rechtszekerheid (“feit wordt recht”, mogelijkheid van 

volledig bewijs van de eigendom)

- nalatigheid eigenaar
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Bijzondere positie gemeente 

eigendom?

• Publiek domein?

• Pitlo/Van Maanen:

- Overheid is eigenaar van onroerende zaken die 
openbaar zijn

- Overheid is eigenaar van andere onroerende zaken

- Particulier is eigenaar van onroerende zaken die 
openbaar zijn

- Particulier is eigenaar van andere onroerende zaken
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5:28 BW

• Openbare onroerende zaken (gebouwen, wegen, 

parken, etc) worden vermoed eigendom te zijn van 

hetr openbare lichaam die het onderhoud pleegt

• Het vermoeden werkt niet tegen hem 

(particulier/overheid) van wie het gebruik is 

overgenomen 

• M.a.w. aan een wisseling in het onderhoud door de 

overheid kan geen bewijsvermoeden ten aanzien van 

de eigendom worden ontleend
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Publiek domein

• Waar de overheid optreedt als behartiger van het 

publieke domein dient primair het bestuursrecht te 

gelden (vgl de doorkruisingsleer; Staat/Windmill)

• “Het gaat hier om de vraag of de overheid, ingeval haar bij een 

publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde 

bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag behartigen door 

gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht 

toekomende bevoegdheden (…) Wanneer de betrokken 

publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is voor de beantwoording 

van deze vraag beslissend of gebruik van de privaatrechtelijke 

bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist”. 
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Bezit

• Uitoefening van het recht als ware men de werkelijk 
gerechtigde (“houden voor zichzelf”, 3:107)

• Uitoefenen van de feitelijke macht, met de pretentie 
van een recht

• Criteria; art. 3:108 e.v.

• Zelf (onmiddellijk) of via een ander (middellijk) (3:107 
lid 2). Bijv. huurder, Rb Rtd 17 nov 2004, NJF 2005, 
15; Rb Rtd 18 mei 2011, BQ5642
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Houder of bezitter?

• Is gebruik houderschap of bezit?

- Hof Amsterdam 5 februari 2004, NJ 2005, 517: grond alleen

bereikbaar via buurman na plaatsing schuur: houderschap van 

buurman

- Rb Haarlem 26 januari 2011, LJN BP6260: gebruik grond in de 

veronderstelling dat een gebruiksrecht was verleend: 

houderschap 

- Hof 's-Gravenhage 13 oktober 2009, LJN BK0919: verkoop niet

gevolgd door ingeschreven leveringsakte: wel bezit

• Conclusie: hangt af van de concrete feiten
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3:111 BW

• Houder kan zich niet zomaar tot bezitter maken

Rechtbank Rotterdam 9 februari 2005, NJF 2005, 166

Hof Den Bosch 22 februari 2005, NJF 2005, 244 

Rechtbank Arnhem 7 oktober 2005, NJF 2006, 80

Hof 's-Gravenhage 16 februari 2010, NJF 2010, 134

Hof Leeuwarden 16 februari 2010, LJN BL4879

Rechtbank Amsterdam 14 april 2010, LJN BN0322



10

Wanneer bezit?

• Maatstaf: de verkeersopvattingen (art. 3:108 e.v.)

• Maatgevend is hoe in het maatschappelijk verkeer de 

feitelijke situatie wordt beoordeeld

• De interne wil van wie de macht uitoefent is niet 

beslissend
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Wanneer bezit?

• Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door 

overdracht of door opvolging onder algemene titel

• Bezit van de een sluit het bezit van de ander uit

• Bezit moet waarneembaar zijn (“openbaar”)

• Er mag geen redelijke twijfel bestaan dat er sprake is 

van houden voor zichzelf (“ondubbelzinnig”)

• Daden van zuivere willekeur leiden niet tot bezit

• Wie het recht van een ander erkent is geen bezitter

• Gedogen leidt niet tot bezit
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Eis in het BW 1838 “openbaar en 

ondubbelzinnig” geldt ook nu 

• Bijv. Rechtbank Amsterdam 2 april 2008, RN 2008, 54: 

“Het bezit dat wordt vereist moet openbaar en 

ondubbelzinnig zijn”. 

• Hof Amsterdam 15 februari 2011, LJN BR6424: “De 

niet naar buiten blijkende interne wil om als 

rechthebbende op te treden, is voor het zijn van 

bezitter van geen belang”. 

• Zie ook Conclusie voor Hoge Raad 27 februari 2009, 

LJN BH 1634
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Bezit hoeft niet te blijken uit 

voortdurende bezitshandelingen

• De wet vereist niet dat een eenmaal verkregen bezit 

door voortdurende bezitsdaden in stand wordt 

gehouden

• Art. 3:113 lid 2 & 117 lid 2 
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Bewijs

• Foto’s / luchtfoto’s (cultuurgrens)

• Getuigenverklaringen

• Verklaringen van partijen

• Doel: aantonen dat men bezitshandelingen heeft verricht, in het 

bijzonder de macht heeft uitgeoefent met uitsluiting van anderen 

en in het bijzonder voor de eigenaar duidelijk is dat de bezitter de 

pretentie heeft de rechthebbende te zijn  

“Het komt aaan op de uiterlijke omstandigheden waaruit naar 

verkeersopvattingen een wilsuiting kan worden worden afgeleid 

om als rechthebbende op te treden” (Hof A’dam LJN NR 6424)
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Zware eisen?

• Hof Den Haag 16 februari 2010, NJF 2010, 134, LJN 

BL4886 Grondstrook van de gemeente wordt gebruikt 

als tuin door deze te beplanten, te onderhouden, een 

tuinpad aan te leggen en te gebruiken

“Dit zijn echter geen handelingen die kenmerkend zijn voor het 

uitoefenen van het bezit van een stuk onbebouwde grond. Ook de 

huurder van een woning met een tuin zal dergelijke handelingen 

(mogen) verrichten.”

• Wel bezit: Rb Middelburg 7 januari 2009, LJN BH9342

• Wellicht: Rb Amsterdam 14 april 2010, LJN BN 9342



Conclusie

• Bezit: zich gedragen als rechthebbende

• Exclusiviteit (afsluiten)

• Bestemming veranderen

• Zonder dat sprake is van toelating (gedogen) door 

werkelijke rechthebbende
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Bezit van een beperkt recht 

• HR 3 mei 1996, NJ 1996,501 (Huizing/Stichting 

Andere Woonvormen) m.b.t. een erfdienstbaarheid: 

“vereist is dat degene bij wie het bezit is aangevangen, 

zich krachtens erfdienstbaarheid bevoegd 

beschouwde (…) de desbetreffende toestand te doen 

voortduren”
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10 jaar en 20 jaar

• Art. 3:99: te goeder trouw => 10 jaar

• Art. 3:105: niet te goeder trouw => 20 jaar 

(gekoppeld aan extinctieve verjaring van de vordering 
van de rechthebbende tot beëindiging van het bezit)

• Goede trouw: 3:11, (3:118), 3:23.
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Landinrichtingswet

• Titelzuiverende werking van de inschrijving van de 

akte van toedeling

• Dus: verjaringstermijn begint opnieuw te lopen

- Rb Leeuwarden 10 maart 2010, LJN BL7877

- Rb Utrecht 22 oktober 2003, NJF 2004, 26
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Voortzetten lopende verjaring bij 

verkrijgende verjaring 

• Verkrijging onder algemene titel: rechtsopvolger zet lopende 
verjaring ex-3:99 voort (art. 3:102 lid 1, zie ook 3:116)

• Overige gevallen: voortzetting indien rechtsopvolger te goeder 
trouw is én het bezit is verkegen van de voorganger (art. 3:102 lid 
2)

• Een eenmaal aangevangen extinctieve verjaring ex-3:105 blijft 
doorlopen vanaf het moment dat de eerste persoon het bezit 
verkreeg

• Geldt ook als de in bezit genomen zaak inmiddels een andere 
eigenaar heeft verkregen. Ratio verjaring: rechtszekerheid
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Stuiting van verjaring

• Stuiting = afbreken lopende verjaring

• 3:316: wijze 

• 3:317 lid 2: ook schriftelijke aanmaning (6 maanden 

termijn!)

• 3:318: erkenning 

• 3:319 begin nieuwe verjaringstermijn na stuiting (max 

5 jaar), zie echter HR 17 dec 2010, LJN BO1763
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Stilzitten na toewijzing vordering

• Toewijzing van een rechtsvordering tot beeindiging 

van het bezit stuit de lopende verjaring

• Daarentegen start de dag na de uitspraak de 

extinctieve verjaring van de bevoegdheid tot 

tenuitvoerlegging

• Ergo: wordt het vonnis niet ten uitvoer gelegd, dan zal 

na 20 jaar alsnog het recht door de bezitter door 

verjaring verkregen worden (art. 3:104 lid 2)
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Goede trouw

• Art. 3:118 lid 1

- Zich als rechthebbende beschouwen en dat 

redelijkerwijze ook mogen doen

- Niet kennen en niet behoren te kennen

- Art. 3:11  - onder omstandigheden een 

onderzoeksplicht

- Art. 3:23 – wat ingeschreven is in de openbare 

registers wordt aan je toegerekend

- Basisregistratie kadaster: geen deel openbare registers
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Goede trouw: niet bij occupatie

• HR 20 juni 1997, NJ 1999, 301 (Luidens/Aruba): bij 

inbezitneming van grond kan men alleen te goeder 

trouw kunnen zijn indien de bezitter meende en 

redelijkerwijs kon menen dat de grond niet aan een 

ander toebehoorde. 

• Hier kan slechts sprake zijn als hij dacht dat de 

grondeigenaar de eigendom had prijsgegeven. 

• Dit is echter o.g.v. art. 5:24 BW onmogelijk.
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Betekenis kadastrale kaart?
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Eigendom van een onroerende zaak

• Erf, grondstuk: een in het horizontale vlak afgegrensd deel 
van de aardbol, dat door die individualisatie vatbaar is 
voor eigendom

• Individualisatie door (erkenning van) door mensen 
ingestelde grenzen

• Vorming nieuwe eigendomsgrens in leveringsakte
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Kadastrale grens

Perceel

• Perceel = kadastraal begrip; grenzen vastgesteld door 
kadaster en gekenmerkt door de kadastrale 
aanduiding

• Terreinopname is vastgelegd in veldwerk
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28

Meten grenzen

• Splitsing:

• ambtshalve n.a.v. akte

• van te voren op verzoek

- Alleen de nieuwe grens wordt inmeten

• Reconstructie (grensuitwijs)
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Perceelsgrens: collectie grenzen

Van der Meer, Gemeentegrenzen 
in Nederland, diss. 2007
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Technische beperkingen kadastrale 

kaart

• Op zijn best schaal 1:500 

• Dus 1 mm op de kaart = 50 cm in het veld

• “Kaartverbetering” bij digitalisering eind vorige eeuw

• Kaart is niet meer dan “index map” = geeft ligging van 
de percelen t.o.v. elkaar

• Zie ook disclaimer onderaan een uittreksel van de 
kaart

• Is wel onderdeel van de Basisregistratie kadaster
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Veldwerk beslissend

1 mm = 0,5 meter

0,1 mm = 5 cm
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Civielrechtelijke betekenis kadastrale 

kaart

• Kadastrale grens en eigendomsgrens behoeven niet 
samen te vallen! HR 3 november 2000, NJ 2001, 222 
(Roessel/Versteijen)
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Betekenis kadastrale kaart m.b.t. goede 

trouw

• Basisregistratie kadaster (kaart + registratie) behoort 

niet tot openbare registers, en speelt geen directe rol 

bij goede trouw art. 3:23

• Slechts wanneer de omstandigheden en informatie uit 

de openbare registers behoren te leiden tot argwaan is 

nader onderzoek vereist

• HR 10-12-1976, NJ 1977, 408 en 20-2-1987, NJ 1987, 

1002
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HR 20 februari 1987, NJ 1987, 1002
Landtong arrest (Goedhart/Van den Berg)
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HR 20 februari 1987, NJ 1987, 1002
Landtong arrest (Goedhart/Van den Berg)

• Het Hof bedoelt kennelijk dat het geen reden ziet aan 
te nemen dat van Van den Berg ten tijde van de 
verkrijging ter zake waarvan zij zich op goede trouw 
beroept, een onderzoek kon worden verlangd bij het 
kadaster naar de weergave van het perceel op de –
niet tot de openbare registers behorende – kadastrale 
kaarten

• Door zo te overwegen heeft het Hof geen rechtsregel 
geschonden, noch ook de beslissing onvoldoende 
gemotiveerd
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Ontwikkeling in lagere rechtspraak

• Grotere betekenis kadastrale kaart?, Bijvoorbeeld: 
Rechtbank Arnhem 22 juni 2005, LJN AU1548;  
strookje grond van max. 0,60 m over een lengte van 8 
meter. “Voor verkrijging door verjaring van een zaak is bezit van 
die zaak vereist. Voor zover het door eiseres gedane beroep op 
verjaring is gegrond op het bezit te goeder trouw van het 
taartpuntje grond (3:99 lid 1 BW) gaat dit niet op nu eiseres de 
loop van de grens door raadpleging van de kadastrale registers 
had kunnen achterhalen (3:118 in samenhang met de artikelen 
3:11 juncto 3:23 BW).”

• Rb Rotterdam 18 mei 2011, LJN BQ5642

• Wel correct: Hof A’dam 4 januari 2011, LJN BR 6415
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Erfdienstbaarheden

• Voor 1992: alleen bezit mogelijk indien voortdurend en 

zichtbaar (“ uitwendig teken”)

• Niet voortdurend en zichtbaar (bijv. overpad, niet 

hoger bouwen), pas bezit vanaf 1-1-1992

• Plus 20 jaar: 1-1-2012
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Erfdienstbaarheid door verjaring

• HR 3 mei 1996, NJ 1996, 501 (Huizing/NSAW)

• HR 2 februari 2010, NJ 2010, 294 

(Rodewijk/Bouwman)
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Opstalrecht door verjaring

Zie HR 10 oktober 2008, NJ 2009, 1 (Duijf/Bolt)

• Bezit van een opstalrecht impliceert het uitoefenen van 

de feitelijke macht over de opstal met de pretentie

daarvan eigenaar te zijn, terwijl men zich niet als

eigenaar van de grond beschouwt

• Dit zal in de regel alleen het geval kunnen zijn als het 

gebruik van de grond berust op een andere

rechtsgrond

• Maar art. 3:111!
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Beëindiging van het geschil over de 

ligging van de grens

• Succesvolle revindicatie (5:2 BW)

• Grensbepaling door de rechter (5:47 BW)

• Eigendomsuitwijzing (3:27)

• Vaststellingsovereenkomst (7:900)

• Voltooide verjaring (3:99, 3:105)
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Grensbepaling door de rechter

• Art. 5:47: “Indien de loop van de grens tussen twee 

erven onzeker is … ”

• “Te allen tijde”: vordering verjaart niet (i.t.t. 

revindicatie)

• Inschrijfbaar in openbare registers (onkundige 

derdenverkrijgers: 3:24!)
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Eigendomsuitwijzing

• 3:27 BW: “Hij die beweert enig recht op een 

registergoed te hebben..”. 

• Rechterlijke verklaring

• Tussen partijen staat daarmee de rechtstoestand 

vast

• Jegens derden-belanghebbenden wordt die 

verklaring vermoed juist te zijn



Vaststellingsovereenkomst

• 7:900

• Partijen binden zich ter beslechting of voorkoming van 

een geschil of onzerheid

• Dispositieve werking: art. 7:901 
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Verjaring: inschrijving

• Verjaring heeft werking zonder inschrijving: 3:24 lid 2 

sub e

• Maar tenaamstelling in kadaster blijft onveranderd

• Mogelijkheid tot inschrijving notariele verklaring, art. 34 

Kadasterwet
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Verjaring: inschrijving

Art. 34 Kadw:

a) Verjaring betwist of niet aangetoond: inschrijving in 

het register van voorlopige aantekeningen (art. 37 lid 

2 Kadw)

b) Verjaring niet betwist of genoegzaam aangetoond: 

inschrijving (art. 3:17 lid 1 sub 1 BW)

Echter Rb Middelburg 4 mei 2005, AS3705, NJF 2005, 

272 voor onzorgvuldige notaris



Uitbouw op gemeentegrond

46
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Eigendom: horizontale natrekking

onroerende bouwwerken zijn eigendom van de 
eigenaar van de grond “voor zover ze geen 
bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak”

= deel van een bouwwerk op ander erf;  HR 28
oktober 1994 NJ 1995, 96 (closet)
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Uitbouw: bevoegdheid

• Eigendom zelf is relatief van weinig belang

• Zonder bevoegdheid is de uitbouw onrechtmatig 

• Geen bevoegdheid gegeven:

- erfdienstbaarheid door verjaring

- art. 5:54 BW

- art. 3:13 BW

- evt. is de vordering tot verwijdering verjaard
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Art. 5:54 en 3:13 BW

• Art. 5:54: aktie tot lagalisering

• Art. 3:13: verweermiddel uitbouwer tegen vordering tot 

amotie

• HR 15 november 2002, NJ 2003, 48 (Avo/Petri): niet 

toepasselijkheid art. 5:54 BW sluit toepassing art. 3:13 

BW niet uit

• Zie voor een toepassing Rb R’dam 18 mei 2011, 

BQ5642
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Art. 5:54: kwade trouw of grove schuld?

HR 28 maart 2008, NJ 2008, 353 

(Nelemans/Scheepswerf):

• Grove schuld: als een ernstig verwijt kan worden

gemaakt van het bouwen op het buurerf

• Fouten door anderen kunnen niet zonder meer aan de 

eigenaar van het gebouw als grove schuld worden

tegengeworpen
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Samenvattend

• Bezitseis in recente rechtspraak steeds prominenter

• Teruggrijpen op het in het oud BW expliciete criterium 

“openbaar en ondubbelzinnig”

• Art. 3:111

• Bezit van een beperkt recht? 

• Inschrijving verjaring: praktisch alleen als deze wordt 

erkend

• Uitbouw: denk aan art. 5:54, 3:13 en extinctieve 

verjaring vordering tot afbraak


