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1. INLEIDING 
 

Mijn meesterproef is volledig gewijd aan het verwerven van onroerende goederen door 

verkrijgende verjaring.  De opleiding in de rechtsgeleerdheid maakt je evenwel vertrouwd met 

de courante wijzen waarop eigendom wordt verkregen, doch dit buitenbeentje komt nagenoeg 

niet aan bod. Dit onderwerp heeft daarom dan ook mijn interesse opgewekt. 

 

Het begrip ‘verkrijgende verjaring’ spreekt op het eerste zicht voor zich, maar is hiermee 

alles gezegd?  Het uitgebreid hoofdstuk over verjaring in ons Burgerlijk Wetboek lijkt  

althans weinig ruimte te laten voor discussie.  Met een kritische blik tracht ik mij in te leven 

in de wereld van de verkrijgende verjaring van onroerende goederen met inbegrip van 

onroerende zakelijke rechten. Hierbij laat ik me leiden door de volgende vragen die 

respectievelijk worden behandeld in titel 2 tot en met titel 4. Waar komt de verkrijgende 

verjaring vandaan en welke functies kenmerken haar?  Hoe kunnen we het begrip 

verkrijgende verjaring omschrijven en deze rechtsfiguur rechtvaardigen?  Is de verjaring van 

openbare orde en hoe verhoudt de verkrijgende verjaring zich tegenover de bevrijdende 

verjaring?  Wanneer en hoe wordt het gebruikt en wat zijn de voorwaarden om een onroerend 

goed door verjaring te verwerven?  In titel 5 concentreer ik mij op de gevolgen van de 

verkrijging door verjaring en doe ik onderzoek naar de bekendmakingsplicht in het 

hypotheekregister en de plicht tot betaling van registratierechten.  Titel 6 is meer gericht op de 

bescherming van verkrijgende verjaring. Ik verken er met name de bezitsvorderingen, 

specifiek gericht op onroerende goederen. Ook de visie van het Europees Hof van de Rechten 

van de Mens over de grondwettigheid van deze rechtsfiguur laat me niet onberoerd.  Men kan 

immers niet ontkennen dat er een zeker spanningsveld bestaat tussen het eigendomsrecht 

beschermd in art. 1 van het Eerste Toegevoegd Protocol van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EP EVRM) enerzijds, en de verjaringsregels die een eigendomsverlies 

veroorzaken anderzijds. In titel 7 komt aan bod hoe beide principes in overeenstemming zijn 

te brengen.   

Door middel van een analytische aanpak poog ik een duidelijk overzicht te verwerven in 

de rechtsfiguur. Enkel dan wordt het mogelijk om een doordacht besluit te trekken over de 

werking, de waarde, de logica, de efficiëntie en de accuraatheid van huidige wetgeving.   Is de 

regeling (nog steeds) bruikbaar en/of sluitend, dan wel vatbaar voor enkele correcties? 
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2. OORSPRONG EN FUNCTIES 

 

1. De rechtsfiguur ‘verjaring’ vindt zijn oorsprong in de Oudromeinse periode (753 – ca. 250 

V.C.). Het is de Wet der Twaalf Tafelen
1
, die voor het eerst melding maakt van de usucapio.

2
 

of de verkrijging door verjaring. Dat deze figuur nog steeds een belangrijke pijler vormt in 

ons Belgisch privaatrecht, heeft alles te maken met de functies die haar kenmerken. Het is niet 

alleen middel om na verloop van tijd eigendom te verwerven, maar het komt daarnaast een 

bewijsfunctie toe in eigendomsgeschillen. Voor de Romeinen was de verjaring hét instrument 

bij uitstek om in de wijde ongerepte wereld een perceel te kunnen bezetten, opdat dit 

vervolgens juridisch zou worden gehonoreerd.
3
 Vandaag de dag is die wereld vrijwel 

helemaal ingenomen, zodat de verjaringsregels eerder aan belang inwinnen op het vlak van 

het bewijs van het eigendomsrecht. Dit komt tot uiting in wat volgt. 

 

 2. In de meeste situaties verkrijgt men een zakelijk recht door een overdracht. Welnu, die 

overdracht van rechten is onderworpen aan het principe ‘nemo plus juris in alium transferre 

potest quam ipse habet’ (d.w.z. niemand kan meer rechten overdragen dan hijzelf heeft).
4
 

Hieruit vloeit voort dat men zich noodzakelijk moet beroepen op diegene van wie men zijn 

zakelijk recht heeft verkregen, om te bewijzen dat men titularis is. Enkel indien deze laatste 

zelf eigenaar was en dit kon bewijzen, had de overdracht van de eigendom rechtsgeldig 

kunnen plaatsvinden. Heeft de vorige titularis op zijn beurt het zakelijk recht door overdracht 

verkregen, dan moet ook hij opnieuw bewijzen dat hij het heeft verkregen van de werkelijke 

eigenaar, zodat het probleem zich zal blijven herhalen. Men krijgt een ketting van 

overdrachten door opeenvolgende titularissen, die eindeloos ver in het verleden gaan zodat 

men onmogelijk nog op de hoogte kan zijn van al deze eigendomstitels. Bovendien is de kans 

reëel dat de eigendom wordt overgedragen niettegenstaande een gebrekkige titel of zonder dat 

men wel degelijk titularis is. Hoe meer tijd er verstrijkt, des te moeilijker de bewijsvoering. 

Welnu, dit probleem kan worden verholpen door het inroepen van de verkrijging door 

                                                           
1
 De Wet der Twaalf Tafelen vormt in het Oudromeinse recht, naast het gewoonterecht, een belangrijke 

rechtsbron.  De Wet werd opgesteld door magistraten met juridische bevoegdheden (hoofdzakelijk patriciers) en 

werd aangebracht op twaalf bronzen platen. Het is echter geen optekening van het omstreeks 450 v.C. bestaande 

recht, doch regelt een aantal materies die onduidelijk waren.   
2
 Naar het Latijn: usu capere (usu: ablatief van usus of gebruiken/ capere: (in) nemen).  

3
 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1982. 
4
 B. VAN DEN BERGH, “ Over de versus dominus, de verkoper van andermans zaak en de koper zonder 

eigendomsrecht: een geval van stellionaat”, TBBR 2010, 237; H. VANDENBERGHE, Zakenrecht: losse nota’s, 

Katholieke Universiteit Leuven, 1971-72, 103. 
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verjaring. Heeft men reeds lange tijd het bezit gehad over een goed, dan is een verwijzing 

naar de voorman niet meer nodig. Het langdurig bezit leidt immers tot een oorspronkelijke 

wijze van eigendomsverkrijging, zodat het bewijs van de rechtsgeldigheid van de 

voorafgaande eigendomstitels irrelevant is geworden. De verkrijgende verjaring vormt dus 

een correctie op het voormelde Latijnse principe. De bezitter kan hierdoor een lang en 

eventueel vruchteloos archiefonderzoek achter zich laten.
5
  

3. BEGRIP EN GRONDSLAG 

 

3.  Art. 2219 BW  definieert de verkrijgende verjaring als een middel om, na verloop van tijd, 

en onder de wettelijke vereisten, op oorspronkelijke wijze zakelijke rechten te verkrijgen. De 

gemene regels inzake de privaatrechtelijke verjaring liggen vervat in titel XX van het 

Burgerlijk Wetboek. In de regel geven alle voor bezit vatbare goederen (inbegrip van 

zakelijke rechten)
6
 aanleiding tot verkrijgende verjaring, tenzij de wet het uitdrukkelijk anders 

bepaalt. Dit is een logisch gevolg van de wezenlijke bestaansvoorwaarde van de verkrijgende 

verjaring: slechts een deugdelijk ‘bezit’ maakt dit mogelijk.
7
 Wat betreft de onroerende 

zakelijke rechten vallen het eigendomsrecht, het mede-eigendomsrecht, de zichtbare én 

voortdurende erfdienstbaarheden,
8
 het vruchtgebruik met inbegrip van het zakelijk recht van 

gebruik en bewoning,
9
 het opstal- en erfpachtrecht en het pandrecht onder het materieel 

toepassingsgebied.
10

 Men neemt aan dat hypotheekrechten en voorrechten worden uitgesloten, 

daar ze niet vatbaar zijn voor effectieve materiële bezitsdaden (zie infra 5.1.1.1.).
11

  

                                                           
5
 D. HEIRBAUT, Privaatsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 271. 

6
 De term onroerend goederen duidt zowel op onroerende lichamelijke zaken als op vermogensrechten die 

onroerende zaken tot voorwerp hebben (onlichamelijke onroerende goederen).  
7
 Art. 2229 BW; P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, 

Onroerend Goed in de Praktijk, 1998, afl. 87, I.N.2-2. 
8
 Art. 690 BW, P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, 

nr. 7, 434; S. DEVOS, “De korte verkrijgende verjaring (art. 2265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), T. Not. 2002, 

759: een meerderheid van de rechtsleer meent dat erfdienstbaarheden enkel in aanmerking komen voor de 

dertigjarige verjaringstermijn, daar art. 690 BW het dertigjarig bezit vooropstelt, onder andere H. 

VANDENBERGHE, Zakenrecht: losse nota’s, Katholieke Universiteit Leuven, 1971-72, 195. De wetgever gaat 

ervan uit dat enkel de zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden worden uitgeoefend op een bestendige en 

openlijke wijze, die geen twijfel laat bestaan over de intentie van de bezitter om een zakelijk recht te verkrijgen 

(G. BLOCKX, “Vestiging van erfdienstbaarheden door verjaring”, in X.(ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 

Mechelen, Kluwer, 2005, 1.  
9
 Vred. Zottegem 9 juni 2005, TBBR 2005, afl. 10, 610. 

10
 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 538. 
11

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 105; P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: 

autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 434. 
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4. Het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen de verkrijgende verjaring van 

roerende goederen enerzijds en onroerende goederen anderzijds. Om een onroerend goed via 

verjaring te verkrijgen is er steeds een langdurig bezit vereist, hetzij de gemeenrechtelijke 

termijn van dertig jaar, hetzij de verkorte verjaringstermijnen van twintig resp. tien jaar.  Met 

betrekking tot de roerende goederen wordt eveneens de gemene dertigjarige termijn voorzien, 

doch is er opvallenderwijs ook een nultermijn opgenomen in art. 2279-2280 BW: het bezit te 

goeder trouw van een roerend goed als titel.
12

 Wordt het bezit daarentegen verkregen na een 

onvrijwillige buitenbezitstelling, treedt de verkrijgende verjaring pas na drie jaar in.  Die 

onmiddellijke verjaring wordt gerechtvaardigd door de grotere snelheid van roerende 

goederen in het handelsverkeer, waardoor de behoefte aan zekerheid urgenter is.
13

  

 

5. Uit beide soorten goederen wordt door art. 2226 BW één categorie uitgesloten van de 

verkrijgende verjaring: zij die niet in de handel zijn. Zo worden de openbare domeingoederen 

van verjaring geweerd (waterwegen, territoriale wateren, musea..),
14

 terwijl de goederen die 

tot het privaat vermogen van de Staat behoren wel door verjaring kunnen worden verkregen.
15

 

6. De techniek van de verkrijgende verjaring heeft tot gevolg dat de deugdelijke bezitter de 

rechtmatige eigenaar wordt van het goed, waardoor de ware eigenaar op zijn beurt zijn recht 

op een definitieve wijze verliest. Het belang van de werkelijke eigenaar wordt dus opgeofferd 

ten voordele van de bezitter, wat terecht als onbillijk wordt ervaren. Toch wordt dit 

gerechtvaardigd door de eisen van rechtszekerheid en de bekommernis om eindeloze 

processen te vermijden. Dit vormt dan ook de rechtsgrondslag, welke steunt op een 

maatschappelijke levensbehoefte dat de feitelijke toestand wordt gehonoreerd en uitgroeit tot 

een recht.
16

 Het geeft niet alleen zekerheid aan de persoon die zich effectief om de zaak 

                                                           
12

 Art. 2279 BW. 
13

 P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 433; V. 

SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over het 

verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1595; P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, nr. 198, 255. 
14

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2011, 57; P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend 

goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed in de Praktijk, 1998, afl. 87, I.N.2-5. 
15

 Gent 19 mei 2011, NJW 2012, afl. 254, 25; Antwerpen 6 juni 2005, TBBR 2008, 108; J. KOKELENBERG, R. 

JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, 1715. 
16

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, I.N.2-3; B. WYLLEMAN, “Bevrijdende verjaring – Overeenkomst tot schorsing van 

de lopende wettelijke verjaringstermijn tijdens onderhandelingen”, in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 1999, VI.6.-1 - VI.6.-26; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, 

Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 497; V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van 

onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 

1582. 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn38352
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bekommert,
17

 doch ook aan de daaropvolgende rechtshandelingen zonder dat nadien de 

ongemakken zich blijven opstapelen.
18

 Bovendien kan men niet ontkennen dat de langdurige 

bezitter in tussentijd heeft bijgedragen tot de economische waarde van het goed door het 

onderhoud en het behoud op zich te nemen.
19

 Daarnaast is de verkrijgende verjaring van 

onroerende goederen een argument tegen de verspilling van goederen, zeker in een tijd die 

wordt gekenmerkt door vastgoedschaarste.
 20

  

7. In de volgende situaties kan de verkrijgende verjaring van onroerende goederen spelen: 

 Een persoon verkrijgt een onroerend goed op grond van een titel, maar die titel wordt 

nietig verklaard of ontbonden.
21

  

 Een persoon verkrijgt een onroerend goed op grond van een geldige titel, maar de 

rechtsvoorganger was in werkelijkheid niet beschikkingsbevoegd, vb. omdat de titel 

van de rechtsvoorganger werd ontbonden of nietig verklaard.  De retroactieve werking 

van de nietigverklaring of de ontbinding resulteert bijgevolg in de 

beschikkingsonbevoegdheid.
22

 

 Een persoon bezit zonder titel een onroerend goed. Deze situatie is realistisch indien 

men een stuk grond aankoopt, maar door onduidelijkheid of onnauwkeurigheid van 

het kadastrale register een ruimer perceel inneemt dan men heeft gekocht.  Het deel 

dat men in werkelijkheid niet heeft aangekocht, bezit men dan zonder titel.
23

 

3.1. DE VERKRIJGENDE VERJARING EN DE OPENBARE ORDE 

8. Omwille van het maatschappelijk belang dat aan de grondslag ligt van de verjaringsregels, 

neemt de rechtsleer aan dat de instelling van de verkrijgende verjaring de openbare orde 

raakt.
24

 Opdat de rechtsvorderingen niet eindeloos blijven voortduren, kunnen de partijen dus 

                                                           
17

 P.A. FENET, Receuil des travaux préparatoires du Code Civil, XV, Osnabruck, Otto Zeller, 1968, 607. 
18

 S. DEVOS, “De korte verkrijgende verjaring (art. 2262 e.v. van het Burgerlijk Wetboek)”, T.Not. 2002, 760.  
19

 P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 433. 
20

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1585; P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et 

alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 433; J. BYTTEBIER en A. VERBEKE, “Onroerende en hypothecaire 

publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid (preadvies XXXVIIIe rechtscongres gehouden door de Vlaamse 

Juristenvereniging te Gent op 25 april 1998)”, RW 1997-98, nr. 100, 1121; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 

droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1943, nr. 1287. 
21

 P.A. FENET, Receuil des travaux préparatoires du Code Civil, XV, Osnabruck, Otto Zeller, 1968, 607. 
22

 B. VAN DEN BERGH, “ Over de versus dominus, de verkoper van andermans zaak en de koper zonder 

eigendomsrecht: een geval van stellionaat”, TBBR 2010, 239. 
23

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1586. 
24

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1585; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, 

Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 499; B. WYLLEMAN, “Bevrijdende verjaring – Overeenkomst 
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nooit een recht onverjaarbaar verklaren, noch de wettelijke termijnen verlengen.
25

 Toch lijkt 

het Burgerlijk Wetboek dit standpunt tegen te spreken en in de richting van het dwingend 

recht te wijzen. Zo bepaalt art. 2223 BW dat de rechter het middel van verjaring niet 

ambtshalve mag opwerpen,
26

 noch mag het Openbaar Ministerie de toepassing ervan eisen.
27

  

Zo raakt de verjaring geenszins de openbare orde in de beperkte zin van art. 138, lid 2 Ger. 

W. Verder is het de partijen op grond van art. 2220 BW verboden om vooraf afstand te doen 

van de verjaring, maar vormt dit geen probleem voor een reeds voltrokken verjaring.
28

 Welnu, 

dit kan worden verklaard door het feit dat eenmaal het recht op verjaring is ontstaan, het recht 

om het dan ook daadwerkelijk in te roepen, enkel de privébelangen raakt.
29

 Het ligt volledig 

in de handen van de belanghebbende partij om al dan niet van het voordeel van de verjaring 

gebruik te maken, tenzij de materie zelf de openbare orde raakt (wat niet opgaat voor de 

verkrijgende verjaring van onroerende goederen dan wel zakelijke rechten). 

3.2. DE VERKRIJGENDE VERJARING VERSUS DE BEVRIJDENDE VERJARING 

9. De verkrijgende verjaring staat lijnrecht tegenover de bevrijdende verjaring, die een manier 

is om na verloop van tijd van een verbintenis bevrijd te worden of zakelijke rechten en 

vorderingsrechten uit te doven.
30

 Het is ‘de niet-uitoefening’ van deze rechten die hiertoe 

aanleiding geeft. In tegenstelling tot de usucapio situeert deze rechtsfiguur zich dus niet alleen 

in de sfeer van het goederenrecht, maar eveneens in die van het verbintenissenrecht.
 31

 Beide 

soorten verjaring verschillen geheel wat betreft hun voorwerp, hun werking en hun 

                                                                                                                                                                                     

tot schorsing van de lopende wettelijke verjaringstermijn tijdens onderhandelingen”, in X. (ed.), Bijvoorbeeld. 

Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 1999, VI.6.-1 - VI.6.-26;  J. HANSENNE, Les Biens, Luik, 

Faculté droit Liège 1996, I, nr. 328, 313; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, 

Bruylant, 1943, nr. 1134. 
25

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 498. 
26

 Vb. de verjaring van belastingschulden. Cass. 25 september 1970, Arr.Cass. 1971, 78, RCJB 1972, 5 en RW 

1970-71, 845. Zie ook Vred. Soignies- Le Roeulx, 12 maart en 2 juli 2004, JLMB, 2005, 1730, waarin wordt 

bevestigd dat de verkrijgende verjaring niet ambtshalve mag worden opgeworpen.  
27

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 498. 
28

 Art. 2221 BW: de afstand geschiedt uitdrukkelijk of stilzwijgend; de stilzwijgende afstand wordt afgeleid uit 

een daad die doet veronderstellen dat men zijn verkregen recht heeft laten varen.  
29

 B. WYLLEMAN, “Bevrijdende verjaring – Overeenkomst tot schorsing van de lopende wettelijke 

verjaringstermijn tijdens onderhandelingen”, in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, 1999, VI.6.-1 - VI.6.-26.  
30

 B. WYLLEMAN, “Bevrijdende verjaring – Overeenkomst tot schorsing van de lopende wettelijke 

verjaringstermijn tijdens onderhandelingen”, in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, 1999, VI.6.-1 - VI.6.-26; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek 

IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 535.  
31

 V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 

overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 225; V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van 

onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 

1585.  

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn38352
http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn38352
http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn38352
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gevolgen.
32

 Anderzijds hebben beide figuren ook heel wat gemeen en moet er een belangrijk 

verband tussen beiden worden benadrukt. Zoals voorheen vermeld, zijn in de regel nagenoeg 

alle zakelijke rechten vatbaar voor verjaring.  Hierbij moet er een bijzondere nuance worden 

gemaakt voor het eigendomsrecht en de rechtsvorderingen die er accessoria
33

 van uitmaken. 

Omwille van het eeuwigdurende karakter van dit meest volmaakte zakelijk recht, wordt 

aangenomen dat het niet teniet kan gaan door bevrijdende verjaring.
34

 Het eigendomsrecht 

sluit de vrijheid in om het goed al dan niet te gebruiken, zodat het niet-gebruik ook niet kan 

worden gesanctioneerd.  Dit alles heeft te maken met het systeem van ons Burgerlijk 

Wetboek. Bij onroerende goederen zou het immers nooit mogelijk zijn om tot verkrijgende 

verjaring te komen indien ook bevrijdende verjaring mogelijk zou zijn: het onbruik door de 

eigenaar zou steeds voorafgaan aan het gebruik door de nieuwe eigenaar, waardoor 

bevrijdende verjaring eerder zou intreden. Dit brengt met zich mee dat de Staat eigenaar 

wordt van het onroerend goed want goederen die geen eigenaar hebben behoren toe aan de 

Staat.
35

 Op grond van die noodzakelijke volgorde heeft men bijgevolg de verhouding tussen 

beide regels bepaald: de verkrijgende verjaring van het eigendomsrecht houdt impliciet de 

niet-toepasselijkheid van de bevrijdende verjaring in.
36

 Het systeem van de verkrijgende 

verjaring vormt dus indirect een uitzondering op het eeuwigdurend karakter van het 

eigendomsrecht. Deze redenering kan niet worden gevolgd voor de verjaring van beperkt 

zakelijke rechten. Het omvattende karakter van het eigendomsrecht impliceert namelijk dat 

wanneer een beperkt zakelijk recht wordt beëindigd, haar bevoegdheden van rechtswege 

worden geïntegreerd binnen het eigendomsrecht.
37

 

4. DE VERKRIJGENDE VERJARING ALS VERWEERMIDDEL  

10. De verjaring treedt nooit automatisch in, maar moet voor de rechter worden ingeroepen.
38

 

Dit kan echter alleen als verweermiddel worden benut in een procedure: een bezitter kan niet 

eenzijdig als eisende partij een procedure opstarten om te laten vaststellen dat hij een 

                                                           
32

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 497. 
33

 Vb. vordering tot afpaling, vordering tot het gemeen maken van een scheidingsmuur, de vordering tot 

revindicatie, de vordering tot verdeling (art. 815 BW) 
34

 V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

44-45. 
35

 Art. 713 BW. 
36

 E. MECHELYNCK en P.-A. BELVAUX, Le Code Civil expliqué, Brussel, Bruylant, 1930, 805-806. 
37

 V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

45.  
38

 Art. 2223 BW. 
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onroerend goed door verjaring heeft verkregen.
39

 Hij kan dus zelf geen initiatief nemen tegen 

de stilzittende eigenaar, maar moet wachten op een revindicatievordering van de vermeende 

eigenaar met betrekking tot hetzelfde goed (zie infra punt 7).
40

 De verjaring begint dan ook te 

lopen op de dag waarop de eigenaar de eis moest instellen, welke logischerwijze samenvalt 

met de eerste daad van bezit van de derde.
41

 

11. Wil de verweerder gebruik maken van de usucapio, dan moet hij het middel in zijn 

conclusie voordragen, doch niet noodzakelijk vóór elk ander verweermiddel. Art. 2224 BW 

bepaalt dat hij zich op de verjaring kan beroepen in elke stand van het geding, d.w.z. tot de 

sluiting van de debatten. Bovendien mag de bezitter de verjaring zelfs voor het eerst in hoger 

beroep opwerpen. In burgerlijke zaken kan ze evenwel niet voor het eerst in cassatie worden 

ingeroepen, daar het om een nieuw middel gaat.
42

 

12. Verder moet er worden opgemerkt dat het inroepingsrecht van de verjaring niet enkel 

toekomt aan de bezitter zelf. Ook diens rechtsopvolgers, schuldeisers of alle andere 

belanghebbende personen (borg, hoofdelijke medeschuldenaar, onderverkrijger enz.) kunnen 

zich erop beroepen, zelfs indien de bezitter er zelf afstand van doet.
43

 In die zin spreekt men 

van de ‘actio pauliana’ van het verjaringsrecht. De houders, die voor rekening van de bezitter 

bezitten, komen dan weer niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor hun erfgenamen.
44

 Het is 

irrelevant of betrokken procespartijen  fysieke of rechtspersonen,  private of publieke 

personen,
45

 dan wel Belgen of vreemdelingen zijn.
46

 Bovendien behoeft men voor het 

opwerpen van de verjaring geen bijzondere bekwaamheid, daar ze de toestand van een 

persoon slechts kan verbeteren.
47

 Zo kan ook een niet-ontvoogde minderjarige de verjaring 

                                                           
39

 Rb. Hasselt 23 oktober 2000, TBBR 2001, 250; J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, 1712. 
40

 Zie tegenvoorbeeld: Rb. Gent 26 januari 2010, TBBR 2012, afl. 3, 137-140, met noot T. DE BIE: in dit vonnis 

heeft de bezitter zelf een procedure opgestart teneinde de verkrijgende verjaring vast te stellen. De vordering 

werd vreemd genoeg niet onontvankelijk verklaard door de rechtbank.  
41

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 506. 
42

 V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 

overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 233.   
43

 Art. 2225 BW; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 526; V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- 

en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 233. 
44

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, I.N.2-5. 
45

 Art. 2227 BW. 
46

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 503. 
47

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, I.N.2-5. 
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inroepen, doch anderzijds mag het niet worden ingeroepen tegen hem aangezien verjaring niet 

loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden (art. 2252 BW). 

13. Toch is de vaststelling in een rechterlijk besluit niet de enige manier om de verkrijgende 

verjaring bevestigd te zien. Het kan eveneens worden erkend door de vroegere eigenaar.
48

 

5. DE VOORWAARDEN VOOR DE VERKRIJGENDE VERJARING VAN 

EEN ONROEREND GOED  

 

14. Ook al kan de rechtsfiguur van de verkrijgende verjaring enkel worden gebruikt als 

verweermiddel, toch zal diegene die zich erop beroept de bewijslast dragen.
49

 Hij moet 

aantonen dat de constitutieve bestanddelen aanwezig zijn, met name het bezit van het 

onroerend goed dat men wil verkrijgen en het vereiste tijdsverloop. Omdat het bezit een 

rechtsfeit is, heeft de bezitter toegang tot alle bewijsmiddelen.
50

 

5.1.  HET BEZIT 

5.1.1. DE VEREISTEN VOOR HET BEZIT 

15. Art. 2228 BW omschrijft het begrip bezit als “het houden of genieten van een zaak, die we 

in onze macht hebben of van een recht dat we uitoefenen, hetzij in persoon, hetzij door een 

ander die in onze naam de zaak in zijn macht heeft of het recht uitoefent.
51

 De bezitter van een 

onroerend goed gedraagt zich als titularis van dat goed, doch hoeft in werkelijkheid niet per se 

die titel te hebben.
52

 De buitenwereld daarentegen aanziet zijn handelingen steevast als een 

uitoefening van het onroerend zakelijk recht als eigenaar. Zo verleent het bezit meteen ook 

een vermoeden van eigendom.
53

 Dit vermoeden brengt met zich mee dat de bezitter steeds 

als verweerder in een gunstige positie terechtkomt indien hij verwikkeld is in een geschil over 

de eigendom van de zaak: hij hoeft enkel zijn bezit op te werpen en vervolgens af te wachten 

of de eisende partij op zijn beurt zijn eigendomsrecht kan aantonen of het vermoeden van 

eigendom in hoofde van de bezitter kan ontkrachten.  Hiervoor kan hij het bewijs leveren van 

                                                           
48

 J. GRILLET, “Rechtshandelingen en rechtsgevolgen krachtens de wet” in F. WERDEFROY, Registratierechten 

2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010, 700.  
49

 Antwerpen 1 december 2008, TBBR 2011, 125-129. 
50

 Vred. Westerlo 9 januari 2006, RW 2005-06, 1354; J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. 

SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, 1712; V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN 

A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 226.  
51

 Zie ook Antwerpen 30 november 2004, FJF 2005, 606. 
52

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 45. 
53

 Art. 2230 BW. 
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het gebrek aan enige titel, dan wel een gebrekkig bezit.
54

 Dit alles toont dan ook de 

bewijsfunctie van het bezit aan.
 55

 Slaagt de eisende partij niet in dit bewijs, dan blijft het bezit 

(of anders gezegd: de vermoede eigendom) bij de bezitter (zie infra punt 6). 

16. In de regel veronderstelt bezit de cumulatieve aanwezigheid van twee essentiële 

elementen: een materieel bestanddeel (5.1.1.1.) en een intentioneel bestanddeel (5.1.1.2.).
56

 

Waar voor het bewijs van het materieel bestanddeel als ‘feit’ alle bewijsmiddelen open staan, 

voorziet de wetgever een wettelijk vermoeden van intentie.
57

 

5.1.1.1. MATERIEEL/CORPOREEL BESTANDDEEL (CORPUS) 

17. Een eerste voorwaarde is dat de bezitter de feitelijke en exclusieve macht moet uitoefenen 

over een zaak of op een dergelijke wijze een recht uitoefenen.
58

 Het materieel bestanddeel 

doelt dus op het stellen van materiële bezitsdaden, met dien verstande dat de bezitsdaden 

moeten overeenstemmen met de handelingen die een normaal zakelijk gerechtigde zou 

kunnen stellen.
59

 De aanwezigheid van het materieel bestanddeel zal  vooral tot uiting komen 

door het genot van de zaak.
60

 

Voorbeeld: een bezitter die pretendeert eigenaar van een erf te zijn, moet handelingen 

stellen die een normaal eigenaar zou stellen zoals het periodiek onderhouden van het stuk 

grond, het ploegen van een akker, het maaien van het gras dat er zich erop bevindt, …
61

 

18. De rechtbank van Gent neemt evenwel aan dat het betalen van de onroerende voorheffing 

door de werkelijke eigenaar de verkrijgende verjaring in het voordeel van de bezitter niet in 

de weg staat. Die zienswijze ontbreekt mijns inziens enige logica, daar de eigenaar, aan wie 

                                                           
54

 M. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, Deel II, Verkrijging en verlies van 

goederen, Gent-Mariakerke, 2010, 246. 
55

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 58; P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend 

goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed in de Praktijk, 1998, afl. 87, 37-39.  
56

 P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 432. 
57

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 50.  
58

 F. VAN NESTE, “Zakenrecht” in X.(ed.), Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 

1990, nr. 108, 206; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 93; J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, 1660; V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, 

Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

225.  
59

 Luik 7 maart 2005, JLMB 2005, 1721; Rb. Luik 22 november 2004, JLMB 2005, 1717; Vred. Westerlo 10 

februari 2003, TBBR 2004, 286. Sommige Franse auteurs menen echter dat ook juridische handelingen (toestaan 

huur, sluiten verkeringscontract, betalen van belastingen,..) wijzen op het corpus-element, indien ze gepaard 

gaan met materiële bezitsdaden: zie hierover S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2011, 51. 
60

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, 40. 
61

 Cass. 19 oktober 2007, www.cass.be.  

http://www.cass.be/
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de betaling van deze belasting toekomt, zijn eigendomsaanspraken met betrekking tot het 

goed hiermee bevestigt.
62

 

19. Bij wijze van uitzondering, maakt art. 2228 BW duidelijk dat de corpus voorwaarde 

eveneens is vervuld wanneer  een derde, voor rekening van de bezitter, materiële bezitsdaden 

stelt.  Die derde is dan slechts een detentor.
63

 De bezitter hoeft dus niet zelf de bezitsdaden te 

stellen om van verkrijgende verjaring te kunnen genieten (zie randnummer 24).
64

  

20!! De rechtsleer gaat echter nog verder en neemt aan dat de bezitter van onroerende 

goederen, het bezit kan behouden enkel en alleen door zijn animus, zelfs indien de feitelijke 

macht evenmin door een derde wordt uitgeoefend. Dit standpunt werd ingenomen naar 

aanleiding van de problematiek van braakliggende gronden die men onaangeroerd laat. Toch 

is dit niet onvoorwaardelijk: de onroerende goederen moeten oorspronkelijk daadwerkelijk in 

bezit zijn genomen en zijn abnormaal grote tussenpozen in de uitoefening van het bezit uit 

den boze.
65

 Bovendien mag ook niemand anders gedurende meer dan één jaar de feitelijke 

heerschappij hebben uitgeoefend (zie infra 7.1.). 

21. Twee specifieke categorieën van handelingen worden door art. 2232 BW uitdrukkelijk 

van verjaring omdat ze andermans recht geenszins aantasten: de daden van louter vermogen
66

 

of van een eenvoudig gedogen.
67

 In de regel zullen enkel kleine aantastingen op het onroerend 

goed dit toepassingsgebied bereiken.
68

 De langdurige en aanzienlijke aantastingen zullen 

bijgevolg wel als materiële bezitsdaden worden aangemerkt. 

Voorbeeld daad van eenvoudig gedogen: een eigenaar laat toe dat een derde gebruik 

maakt van zijn onroerend goed, maar hij verzet er zich uit hoffelijkheid niet tegen. 

Voorbeeld daad van louter vermogen: de eigenaar van een nog onbebouwd terrein kan 

er later nog een huis op zetten, maar indien hij van die mogelijkheid na dertig jaar nog steeds 

                                                           
62

 T. DE BIE, “Op weg naar een drempelverlaging voor de verkrijgende verjaring?”, noot onder Rb. Gent. 26 

januari 2010, TBBR 2012, afl. 3, 140. 
63

 Voorbeeld: Bergen 28 december 1999, TBBR 2002, 54. 
64

 J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-

2008”, TPR 2009, 1663. 
65

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, 44.  
66

 Dit slaat op ‘het mogen doen binnen de perken van het eigen onbetwist recht. P. HAMELINK EN S. SNAET, 

“Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed in de Praktijk, 1998, afl. 87, 

42.  
67

 Dit slaat op de loutere tolerantie vanwege de titularis. 
68

 J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-

2008”, TPR 2009, 1662. 
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geen gebruik heeft gemaakt, doet dit ook geen recht van uitzicht ontstaan ten voordele van de 

buurman.
69

 

Voorbeeld geen daad van eenvoudig gedogen: een buurman die gedurende vele jaren 

een braakliggend stuk grond van zijn buur gebruikt voor een eigen moestuin.
70

 

5.1.1.2. INTENTIONEEL/SUBJECTIEF BESTANDDEEL (ANIMUS) 

22. Er is sprake van een intentioneel element of animus wanneer diegene die het goed in zijn 

macht heeft of het recht uitoefent, ook de bedoeling heeft om de bezitsdaden voor zichzelf uit 

te oefenen (animo pro suo). Doet hij dit voor een andere persoon (animo pro alieno), dan is 

hij slechts detentor, geen bezitter.  De materiële houder moet zichzelf dus als titularis van het 

onroerend goed beschouwen.
71

 Het bezit wordt dan ook niet aangenomen in hoofde van 

diegene die de administratie verwittigt dat het betreffende onroerend goed leeg staat, geen 

titularis heeft en dan ook het voorwerp kan uitmaken voor verkrijgende verjaring.
72

 Het Hof 

van Cassatie aanvaardt evenwel dat de bezitter de omvang van zijn rechten niet uitermate 

gedetailleerd moet kennen.
73

  

23. De wetgever heeft een wettelijk vermoeden ingevoerd in het voordeel van de bezitter. Art. 

2230 BW bepaalt immers dat de materiële houder van een zaak, steeds wordt vermoed als 

eigenaar te bezitten. Dit heeft tot gevolg dat diegene die aanspraak wil maken op verkrijgende 

verjaring in zijn verweer slechts het materieel bestanddeel van het bewijs moet leveren. Het 

tegenbewijs kan worden geleverd door aan te tonen dat de houder heeft aangevangen voor een 

ander te bezitten.
74

 

Bezit versus detentie 

24. Bezit mag men niet verwarren met detentie. Detentie betekent dat men een zaak onder 

zich heeft -of een recht uitoefent-, voor rekening en met toestemming van een ander. Het 

materieel element van het bezit is wel aanwezig, maar niet de animus.
75

  Dit is bijvoorbeeld 

het geval wanneer de titel op grond waarvan men de heerschappij heeft verkregen ab initio 
                                                           
69

 P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed 

in de Praktijk, 1998, afl. 87, 42. 
70

 Rb. Kortrijk 22 april 1994, T. Vred. 2001, 148. 
71

 Luik 21 juni 2007, JT 2008, 141; Gent 4 januari 2002, AJT 2001-02, 874; V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. 

VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 225.  
72

 Cass. fr. 6 maart 1974, Dall., 1974, 63; S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 53. 
73

 Cass. 14 oktober 1926, Pas. 1927, I, 67. 
74

 Vred. Zottegem 9 juni 2005, TBBR 2005, afl. 10, 610; J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. 

SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, 1664. 
75

 S. BOUFFLETTE, La possession, Brussel, Larcier, 2010, 47. 
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een restitutieplicht bevatte.
76

 Het onroerend goed kan dan ook nooit worden verkregen door 

verkrijgende verjaring, hoelang de detentie ook heeft geduurd.  Hetzelfde geldt ook voor de 

erfgenamen van de detentor, zelfs indien ze niks afweten van de teruggaveplicht. Draagt hij 

het goed daarentegen over, dan is de rechtsopvolger ten bijzondere titel mogelijkerwijze wel 

bezitter te goeder of kwader trouw van het onroerend goed.
77

   

Voorbeelden van detentors van onroerende goederen: de huurder, de pachter, de 

concessiehouder, de beheerders van andermans zaken, alsook de titularissen van een beperkt 

zakelijk rechten (vruchtgebruiker, de erfpachter en de gebruiker) ten aanzien van de 

eigenaars. Die laatste categorie is wel bezitter wat hun eigen zakelijk recht betreft.
78

 

25. Ook voor de detentor heeft de wetgever een wettelijk vermoeden ingevoerd. Art. 2231 

BW geeft mee dat diegene die heeft aangevangen voor een ander te bezitten, wordt vermoed 

het onder dezelfde titel voort te zetten.  Slechts door het bewijs van een titelverandering kan 

men dit vermoeden weerleggen.
79

 De detentor wordt dan krachtens een gebeurtenis bezitter; 

maar zelf kan hij zijn titel niet wijzigen. Een titelverandering kan op twee manieren 

plaatsvinden. Enerzijds op grond van de tegenspraak van het recht van de titularis, wat niet 

alleen een duidelijke en ondubbelzinnige ontkenning ervan vereist impliceert vanwege de 

detentor, doch ook dat hij zich als titularis gedraagt.
80

 De tweede mogelijkheid bestaat erin dat 

hij de titel van titularis verkrijgt via een derde. Dit is het geval in situaties waarbij de detentor 

een titel verkrijgt door aankoop, schenking, ruil, enz. van een derde die hem het onroerend 

goed zou hebben verschaft indien hij de werkelijke titularis zou zijn geweest.
81

 

Bovendien is steeds zijn goede trouw vereist. Is hij te kwader trouw, dan brengt hij 

zelf de titelverandering tot stand, wat een inbreuk zou vormen op art. 2240 BW
82

 

5.1.2. HET VERKRIJGEN EN HET VERLIES VAN HET BEZIT  

26. Hoe kan het bezit worden verkregen en op zijn beurt weer verloren gaan?  
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 Gent 19 mei 2011, NJW 2012, nr. 245, met noot J. DEL CORRAL. 
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januari 2010, TBBR 2012, afl. 3, 139.  
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5.1.2.1. HET VERKRIJGEN VAN HET BEZIT 

27. Men kan het bezit verwerven al dan niet met medewerking van de vorige bezitter (a), uit 

kracht van de wet (b) of door beroep te doen op vertegenwoordigers (c).  

(a) Het verkrijgen van bezit zonder medewerking van de vorige bezitter of bij gebrek 

aan een bezitter, veronderstelt een (meestal onrechtmatige) eenzijdige daad van 

inbezitneming: het overmeesteren van een onroerend goed of er zich meester van maken. Vb.: 

andermans perceel inpalmen, de prikkeldraad of hekken verplaatsen, het zaaien en oogsten, 

het hakken van hout, het graven van sloten,...
83

 De inbezitneming vereist uiteraard ook hier de 

intentie om zich als titularis van het onroerend goed te gedragen.
84

  Is het onroerend zakelijk 

recht evenwel nog in het bezit van een andere persoon, dan zal deze eerst zijn bezit moeten 

verliezen (zie infra 5.1.2.2.).
85

 

Het bezit kan ook worden verkregen op grond van een wilsovereenstemming tussen de 

vorige en de nieuwe bezitter. Toch is de loutere wilsovereenstemming onvoldoende, 

aangezien dit enkel een intentioneel element (animus) doet overgaan.
86

 Er is eveneens een 

materiële bezitsverschaffing nodig, wat bij onroerende goederen/zakelijke rechten op een 

symbolische wijze zal geschieden (vb. het overhandigen van de sleutels van het huis aan de 

koper).
87

 

(b) De bezitsverkrijging geschiedt op grond van de wet voor wettige erfgenamen, 

algemene legatarissen en de legatarissen ten algemene titel. Krachtens art. 724 BW zetten ze 

namelijk het bezit van de erfgenamen voort, met de eraan verbonden hoedanigheden en 

gebreken. 

(c) Men hoeft niet noodzakelijk het onroerend zakelijk recht in eigen persoon in bezit 

nemen; men kan hiervoor ook vertegenwoordigers inschakelen. Vb. voogden, lasthebbers,…
88
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5.1.2.2. HET VERLIES VAN HET BEZIT 

28. Het verlies van het bezit van een onroerend zakelijk recht treedt op door het verlies van 

hetzij zowel het materieel als het intentioneel bestanddeel, hetzij één van beiden.  Het 

intentioneel én het materieel bestanddeel gaat verloren bij verkoop en levering van een 

onroerend zakelijk recht, hoewel dit laatste eerder symbolisch zal plaatsvinden. De bezitter 

verliest enkel de wilsintentie wanneer hij als verkoper de verkochte zaak nog een tijd onder 

zijn feitelijke macht houdt. Het is vervolgens de koper die bezitter is geworden in overleg met 

de verkoper.  Daarnaast is er nog een manier waarop de bezitter het bezit aan hem kan zien 

verloren gaan. Indien hij wordt geconfronteerd met een bezitsstoornis in feite of in rechte, dan 

wordt hij op grond van art. 1370 Ger.W. gedwongen een bezitsvordering in te stellen binnen 

één jaar opdat zijn bezit behouden blijft (zie uitgebreid infra 7.1.).
 89

  Doet hij daarentegen 

niks in die periode, dan heeft dit tot gevolg dat de actuele bezitter zijn bezit verliest.
90

   

 

5.1.3. DEUGDELIJK BEZIT EN BEZITSGEBREKEN  

29. Art. 2229 BW schrijft voor dat men om iets door verjaring te verkrijgen voortdurend en 

onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig moet bezitten, ‘als eigenaar’. Die 

adjectieven vormen meteen de voorwaarden voor een deugdelijk bezit.  Slechts een deugdelijk 

bezit van het betreffende zakelijk recht op het onroerend goed leidt tot de usucapio.  Het bezit 

moet de uitoefening van het zakelijk recht als werkelijke titularis volledig nabootsen.  Is dit 

niet het geval, dan is er sprake van een bezitsgebrek. Één bezitsgebrek maakt het bezit al 

gebrekkig.
91

 Vanuit de filosofie van ‘de bescherming van de belangen van de bezitter’ wordt 

de bewijslast van de bezitsgebreken gelegd op diegene die de deugdelijkheid van het bezit 

betwist.
92

 Hij beschikt hiervoor over alle middelen van recht.
93

 Diegene die op verkrijgende 

verjaring aanspraak wil maken, hoeft dus enkel zijn bezit tout court op te werpen (materieel 
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90
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en intentioneel element).
94

 In hoofde van hem bestaat een feitelijk vermoeden van een 

deugdelijk bezit.
95

 

5.1.3.1. VOORTDUREND EN ONAFGEBROKEN 

30. Een eerste voorwaarde van het deugdelijk bezit betreft haar voortdurend en onafgebroken 

karakter.   

31. Een bezit is voortdurend wanneer op regelmatige basis bezitsdaden worden gesteld. Stelt 

de bezitter wel voldoende daden van genot en gebruik waartoe het onroerend goed zich 

leent?
96

  Dit wordt beoordeeld van geval tot geval, rekening houdend met het type onroerend 

goed en de bestemming.
97

  Niettemin volstaat het dat de bezitter handelt zoals een normaal en 

zorgvuldig titularis zou doen.
98

 Het Burgerlijk Wetboek voert in art. 2234 BW evenwel een 

wettelijk vermoeden in ten voordele van het voortdurende karakter van het bezit. Dit artikel 

bepaalt immers dat de huidige bezitter die bewijst voorheen het bezit te hebben gehad, ook 

wordt geacht in tussentijd het bezit te hebben gehad, behoudens tegenbewijs.  Dit impliceert 

dat, indien hij kan aantonen dat hij het bezit op tijdstip I en op een later tijdstip II heeft gehad, 

hij wordt vermoed ook het bezit te hebben gehad tussen beide tijdstippen.
99

 Het niet 

voortdurend karakter is een absoluut gebrek wat wil zeggen dat het door elke belanghebbende 

kan worden ingeroepen.
100

 Anderzijds is het gebrek ook tijdelijk: het kan ophouden waardoor 

het bezit opnieuw dient voor usucapio.
101
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Voorbeeld: wanneer een haag niet zoveel meer geknipt wordt als voorheen, kan het 

bezit als discontinu worden bestempeld.
102

 Anderzijds mag de bezitter van een buitengoed het 

gerust de hele winter gesloten laten.
103

 

32. Om onafgebroken te zijn mag het bezit en bijgevolg de verjaring niet worden verstoord 

stuitingsdaden afkomstig van derden.  Art. 2243 BW beschrijft de stuiting als natuurlijk van 

aard wanneer de bezitter gedurende meer dan een jaar van het genot van de zaak is beroofd, 

hetzij door de oude eigenaar, hetzij door een derde.
104

  Vb. de eigenaar van het aanpalend 

perceel heeft op eigen initiatief zowel zijn eigen perceel als dat van de buurman volledig 

afgesloten, waardoor hij de buurman/bezitter het genot van zijn perceel beroofde.
105

 Een 

dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men 

wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuitingsdaden in de zin van art. 

2244 BW. Hetzelfde geldt voor een verzoekschrift,
106

 een vrijwillige verschijning
107

 of de 

erkenning door de bezitter van het recht van diegene tegen wie de verjaring loopt.
108

  Dit 

laatste is logisch aangezien de bezitter in dit geval afstand doet van het voordeel dat de 

verjaring zou hebben opgeleverd. De stuiting is nadelig voor de actuele bezitter daar hij 

hierdoor het voordeel van de reeds verstreken termijn voor verjaring verliest.
109

  Welnu, art. 

1370 Ger.W. biedt hem de mogelijkheid om die stuiting te vermijden door het instellen van 

een bezitvordering (zie infra 7.1.).  

5.1.3.2. ONGESTOORD 

33. Daden van geweld kunnen niet als grondslag dienen voor een bezit waaruit verjaring zou 

ontstaan. De basis voor deze voorwaarde ligt vervat in art. 2233 BW.  Het deugdelijk bezit 

vangt pas aan nadat het geweld heeft opgehouden.
110

 De bezitter blijft evenwel te kwader 
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trouw (zie infra 5.4.2.1.).
111

  Er is geen eensgezindheid over het moment waarop het geweld 

moet of mag plaatsvinden opdat dit bezitsgebrek aan de orde is. Gaat het slechts om geweld 

dat is gepleegd door de bezitter bij aanvang van het bezit of gaat het ook om geweld dat 

uitgaat van een derde tijdens het bezit? De twijfels zijn het gevolg van twee teksten die elkaar 

tegenspreken: enerzijds art. 2233 BW, dat slechts op ‘aanvankelijk geweld’ lijkt te wijzen, en 

anderzijds art. 2229 BW, dat een ongestoord en vreedzaam bezit vooropstelt voor de hele 

duur.
112

  Ondanks de visie van het Hof van Cassatie, die zowel het aanvankelijk geweld als 

het geweld tijdens het bezit als een bezitsgebrek beschouwt, blijft de discussie voortleven.
113

 

DEKKERS en DIRIX uiten terecht commentaar op het oordeel van het Hof, met diens 

verstande dat de functie van de bezitsbeschermingsregeling (zie punt 7) hierdoor in vraag kan 

worden gesteld. De bezitsvordering is toch net bedoeld om zich tegen dergelijke stoornissen 

te verdedigen?
114

 In navolging van een aantal auteurs lijkt het mij dan ook correcter om te 

stellen niet alleen het aanvankelijk geweld wordt bedoeld, doch ook het geweld gedurende het 

bezit, maar waartegen de bezitter niet als normaal en zorgvuldig huisvader reageert.
115

 

34. Het geweld vormt een relatief gebrek, wat impliceert dat het slechts kan worden 

ingeroepen door de persoon tegen wie met geweld is opgetreden.
116

 Het geweld slaat zowel op 

fysiek geweld
117

 als op moreel geweld
118

 in de zin van art. 1112-1114 BW. 
119

 Het geweld 

moet bij een redelijk persoon de indruk doen ontstaan dat hijzelf, zijn naasten of zijn goederen 

worden blootgesteld aan een reëel en aanzienlijk gevaar.
120
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Voorbeeld: het verdrijven uit het bezit van een stuk land, om het zelf in bezit te 

nemen.
121

 

5.1.3.3. OPENBAAR  

35. Een bezit is niet openbaar/heimelijk indien de materiële bezitsdaden worden verborgen, 

specifiek voor diegene die er belang bij hebben om op de te hoogte zijn van de 

inbezitneming.
122

  Zij moeten het bezit of de bezitsdaden kunnen zien en vaststellen, om 

desgevallend, de nodige maatregelen te kunnen treffen teneinde zich tegen de verjaring te 

verzetten.
123

 Een bezitter die heimelijk handelt heeft de intentie om het bezit aan de ogen van 

derden te onttrekken.
124

 Hij moet zich immers naar de buitenwereld toe als titularis 

gedragen.
125

 Dit verklaart ook de tijdelijk en relatieve aard van het bezitsgebrek; het is slechts 

werkzaam ten aanzien van de belanghebbenden.
126

 Bij onroerende goederen zal dit gebrek 

zeer zeldzaam zijn omdat het bezit van dergelijke goederen van nature een soort openbaarheid 

heeft. Zo wordt het moeilijk om de bezitsdaden te verbergen.
127

 

Voorbeeld: het aanbrengen van ondergrondse waterleidingen,
128

 het exclusief gebruik 

van de kelder onder het huis van de buurman, die enkel via het huis van de buurman 

toegankelijk is.
129

 

5.1.3.4. ONDUBBELZINNIG 

36. Wanneer de daden van bezit voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, spreekt men 

van een dubbelzinnig bezit.
130

  De daden van bezit kunnen niet alleen de uiting zijn van het 
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recht dat de bezitter pretendeert te hebben, doch ook van een ander recht.
131

  Dit is het geval 

indien ze zowel de schijn opwekken van bezit als van detentie (vb. lasthebber, bewaarnemer) 

of zowel van exclusieve eigendom als van mede-eigendom.
132

 Het bezit is ondubbelzinnig als 

de bezitsdaden ontegensprekelijk de uiting zijn van het recht waarop de bezitter aanspraak 

maakt.
133

 Het gebrek is absoluut, doch tijdelijk.
134

 

Voorbeeld: indien verschillende personen daden van bezit stellen ten aanzien van een 

weiland, is het niet duidelijk of ze optreden als exclusieve eigenaar, dan wel als mede-

eigenaar. 

5.2. TIJDSVERLOOP  

37. De wetgever heeft voor de verkrijgende verjaring van onroerende goederen een dualistisch 

stelsel ingevoerd.  Enerzijds voorziet art. 2262 BW een gemeenrechtelijke verjaringstermijn 

van dertig jaar en anderzijds worden er specifieke verkorte termijnen aangeboden in art. 2265 

BW, met name een tienjarige en twintigjarige verjaring. Beide vereisen een deugdelijk bezit 

en hebben dezelfde gevolgen, doch berusten op verschillende voorwaarden. Waar de verkorte 

verjaringstermijnen noodzakelijk een wettige titel en goede trouw vereisen, is dit irrelevant bij 

de dertigjarige termijn. De opzet van de wetgever is namelijk om diegene die het onroerend 

goed te goeder trouw en krachtens een wettige titel heeft verworven, niet te lang in 

onzekerheid te laten over het definitief karakter van zijn eigendomsrecht.
135

  

38. Art. 2235 BW maakt bezitsvoeging mogelijk. Dit wil zeggen dat het bezit van de 

rechtsvoorganger kan worden gevoegd bij het eigen bezit, om de vereiste tijd te bereiken voor 

verjaring.  Anders dan het artikel doet vermoeden, doelt het enkel op de rechtsopvolging ten 

bijzondere titel. Een rechtsopvolger ten algemene titel zet immers altijd het bezit voort van 

zijn rechtsopvolger. Tussen de eerste bezitter en zijn opvolger ten bijzondere titel moet een 

rechtsband zijn (zoals vb. een verkoopsovereenkomst).
136

 Eveneens moet worden aangetoond 

dat er een overschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder plaatsvond. Is dit niet het 
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geval, dan wordt de akte ten aanzien van derden, waaronder de werkelijke eigenaar van het 

betwist goed, immers als onbestaande gehouden.
137

 

5.2.1. DE DERTIGJARIGE VERJARINGSTERMIJN – ART. 2262 BW 

39. Art. 2262 BW vormt de basis voor de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar. 

Het stelt dat alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat 

hij die zich op de verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men 

hem de exceptie van de kwade trouw kan tegenwerpen.
138

 Deze usucapio beschermt bijgevolg 

ook de oneerlijke verkrijger, die enkel zijn dertigjarig bezit moet aantonen.   

40. Dit type van verkrijgende verjaring zal van belang zijn voor diegene die zonder goede 

reden een onroerend goed bezit en dus zonder titel het goed inneemt.  

Voorbeeld. X koopt een stuk grond, maar door onduidelijkheid of onnauwkeurigheid 

van het kadastrale register neemt hij een ruimer perceel in dan hij heeft gekocht.  Het deel dat 

men in werkelijkheid niet heeft aangekocht, bezit X dan zonder titel en komt na dertigjarig 

bezit in aanmerking voor verkrijgende verjaring.
139

 

5.2.2. DE VERKORTE VERJARINGSTERMIJNEN – ART. 2265 BW  

41. Art. 2265 BW bepaalt dat de eigendom van een onroerend goed door verjaring kan 

worden verkregen na tien of twintig jaar door diegene die te goeder trouw en uit kracht van 

een wettige titel het betreffende onroerend goed verkrijgt.  Een consequente en strenge 

interpretatie van de wettelijke vereisten is geboden.
140

 Woont de ware eigenaar binnen het 

rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed is gelegen, dan geldt de 

tienjarige termijn. Heeft hij zijn woonplaats buiten dit gebied, dan wordt die termijn op 

twintig jaar gebracht. De verklaring voor dit onderscheid heeft betrekking op de mogelijkheid 

tot stuiting van de verjaring. Indien de titularis buiten het rechtsgebied van het onroerend goed 

woont, zou deze het namelijk moeilijker hebben om zijn perceel te bewaken en dus 

stuitingsdaden te stellen.
141

 Het is dan ook de feitelijke hoofdverblijfplaats in de zin van art. 
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102 BW en niet de wettelijke woonplaats die de toetssteen vormt.
142

  Is het zo dat de titularis 

in de loop van de termijn verhuist van binnen naar buiten het rechtsgebied, dan tellen de jaren 

die hij buiten het rechtsgebied heeft gewoond maar voor de helft mee ten opzichte van de 

tienjarige termijn.
143

  

Voorbeeld. De eigenaar heeft 7 jaar in het rechtsgebied verbleven: 7 + (3x2) = 13 

jaar.
144

 

42. De tien – en twintigjarige termijnen kennen hun belang in de hypothese waarbij de enige 

reden waarom men geen titularis van het onroerend goed is, het gevolg is van de 

beschikkingsonbevoegdheid van de rechtsvoorganger. Enkel de a non domino verkregen 

zakelijke rechten worden door de verkorte verkrijgende verjaring beschermd, wat impliceert 

dat de overdrager van de rechten niet de werkelijke eigenaar was.
145

  Die was mogelijk zelf 

geen titularis doordat de overeenkomst waardoor hijzelf heeft verkregen, naderhand nietig 

wordt verklaard of ontbonden. Verder is het eveneens mogelijk dat een lasthebber heeft 

gehandeld in naam en voor rekening van een derde, maar de grenzen van zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid te buiten is gegaan zodat de vervreemder de onroerende 

goederen heeft weggeschonken in strijd met het beschikkingsverbod. Zoals reeds aangegeven 

vormt het dan ook een uitzondering op de “nemo plus”-regel.
 146

  

43. SAGAERT uit terecht commentaar op de rechtvaardiging van de tweeledige verkorte 

verjaringstermijn. De tweede helft van éénentwintigste eeuw wordt immers gekenmerkt door 

een toenemende mobiliteit van onroerende goederen (die nu sneller worden verhandeld) en 

van personen, zodat een onderscheiden termijn gebaseerd op de woonplaats niet langer te 

verantwoorden is, in het bijzonder met de idee in het achterhoofd dat in vastgoedprocedures 

de tienjarige -dan wel- twintigjarige termijn enorme geldelijke verschillen kan 

teweegbrengen.
147
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44. Om te kunnen genieten van de verkorte termijnen van art. 2265 BW moet men dus niet 

alleen het bewijs leveren van de gemeenrechtelijke voorwaarden voor de lange 

verjaringstermijn, maar eveneens van de goede trouw en de wettige titel.
148

 

5.2.2.1. TE GOEDER TROUW 

45. De bezitter is te goeder trouw indien hij ervan overtuigd is dat hij met de werkelijke 

eigenaar heeft gehandeld; hij moet er rechtmatig op vertrouwen dat de rechtsvoorganger 

beschikkingsbevoegd was.  Zo wordt de goede trouw uitgeschakeld bij de minste twijfel 

hieromtrent, bij alle tekens en informatie die het bezit van de rechtsvoorganger verdacht 

maken evenals door kennis van een gebrek in de titel van de vervreemder.
149

 Enkel een 

verschoonbare feitelijke of juridische dwaling
150

 in hoofde van de bezitter, die zich heeft 

vergist over het bestaan en de omvang van de rechten van zijn rechtsvoorganger, kan tot de 

verkorte verkrijgende verjaring leiden.
151

  

46. Goede trouw wordt steeds vermoed. Dit wettelijk vermoeden ligt vervat in art. 2268 BW. 

Wie de kwade trouw inroept, moet die dan ook bewijzen. Bovendien is het vermoeden van 

goede trouw ook van toepassing op het bezit van de rechtsvoorganger, dat het voorwerp vormt 

van bezitsvoeging.
 152

 Verder legt art. 2269 BW uit dat de goede trouw aanwezig moet zijn op 

het ogenblik van de bezitsverkrijging.
153

 Het moment waarop de bezitter titularis zou zijn 

geworden indien de vervreemder wel beschikkingsbevoegd was, vormt aldus het beslissende 

moment.
154

 Verneemt de bezitter pas nadien dat hij niet met de werkelijke titularis heeft 

gehandeld, dan verhindert dit de usucapio niet.
155

  

5.2.2.2. EEN WETTIGE TITEL  

47. Er is sprake van een wettige titel in hoofde van de bezitter indien hij het onroerend goed 

heeft verkregen op grond van een rechtshandeling die het betreffende recht zou hebben 

                                                           
148

 J. HANSENNE, “ La prescription acquisitive”, in X., Rép.not., Deel II, boek XIII, Brussel, Larcier, 1983, losbl., 

61;  V. SAGAERT, B. TILLEMAN EN A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere 

overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 227. 
149

 Cass. 3 juni 1915, Pas. 1915-16, I, 300; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek 

IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 557. 
150

 Voorbeeld van een juridische dwaling: de verkrijger heeft geen weet van een nietigheidsgrond in de titel van 

zijn rechtsvoorganger; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1943, nr. 

1296. 
151

 J. HANSENNE, Les Biens, Luik, Faculté droit Liège, 1996, I, nr. 408, 365. 
152

 Cass. 13 mei 2011, www.cass.be; www.jura.be; Bergen 31 januari 2006, JLMB 2007, afl. 35, 1454. 
153

 P. LECOCQ, “De la prescription acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 7, 441. 
154

 J. HANSENNE, Les Biens, Luik, Faculté droit Liège, 1996, I, nr. 366, 409; P. LECOCQ, “De la prescription 

acuisitive abrégée: autour et alentour du titre juste”, RCJB 2003, nr. 10, 441. 
155

 E. MECHELYNCK en P.-A. BELVAUX, Le code Civil expliqué, Brussel, Bruylant, 1930, 809. 

http://www.cass.be/
http://www.jura.be/


- 26 - 

 

overgedragen, indien hij het zou hebben verkregen van een beschikkingsbevoegde titularis.
156

 

De overdracht kan het gevolg zijn van een verkoop, een ruil, een testament, een schenking, 

een inbreng, enz.
157

 Bij de consensuele overeenkomsten slaat de wettige titel enkel op het 

negotium (m.a.w. de rechtshandeling) en niet op het instrumentum (m.a.w. het schriftelijke 

bewijs).
158

  Zo duiden de kadastrale gegevens niet op een eigendomstitel, doch slechts op een 

vermoeden.
159

 Toch vormt het startpunt voor de tien- of twintigjarige termijn de 

overschrijving in de hypothecaire registers.
160

 De redenering die hierachter schuilt is dat de 

derde/werkelijke eigenaar vanaf dit ogenblik pas kennis kan krijgen van de risicovolle 

situatie.
161

 Het begrip ‘derden’ in de zin van art. 1 Hyp. W. moet in de ruime zin van het 

woord worden verstaan, met name als eenieder die geen contractspartij is.  Omdat de 

werkelijke eigenaar in geval een vervreemding a non domino, hierbij geen contractspartij is, 

wordt hij ook als een derde aanzien. Om de vervreemding aan hem tegenstelbaar te maken is 

dus een overschrijving vereist.
162

  

48. Toch is dit opvallend, in het bijzonder omdat de over- of inschrijving in het Belgisch recht 

geen titel verleent (zie infra punt 6). Een geldige onderhandse overeenkomst zal nog steeds 

aanleiding geven tot de verkorte verjaringstermijn, hoewel de notariële akte tot formalisering 

ervan nietig is (tenzij het gaat om een plechtige overeenkomst).
163

 Dit mag echter niet worden 

verward met het voorschrift van art. 2267 BW dat een nietige titel wegens gebrek in de vorm, 
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niet als grondslag kan dienen voor een tienjarige of twintigjarige verjaring. Omdat die 

bepaling te ver gaat, vult de meerderheid van de rechtsleer die bepaling op zo een wijze in dat 

de verkrijger geen verkorte verjaring mag inroepen, wanneer zijn titel wordt geraakt door een 

absolute nietigheid, ook indien de geschonden bepaling geen louter vormvoorschrift is.  Dit 

wordt verklaard door het feit dat ook de werkelijke titularis met een dergelijke titel zijn recht 

niet had kunnen overdragen.
164

 Hetzelfde geldt voor een ‘putatieve titel’ die de bezitter meent 

te hebben, doch in realiteit niet bestaat. 

Voorbeeld: overeenkomsten met een ongeoorloofde oorzaak,
165

 geveinsde akten, waarbij 

de veinzing een absoluut nietige handeling verbergt.
166

 

49. Indien de titel van de verkrijger slechts door een relatieve nietigheid is aangetast, ook 

omwille van een vormgebrek, blijft de verkorte verjaring evenwel mogelijk
167

 (wat uiteraard 

niet geldt indien de nietigheid wel degelijk is uitgesproken).
168

 Gaat een dergelijke titel uit 

van de werkelijke titularis, had hij die wel kunnen overdragen. Bovendien is nietige titel 

vatbaar voor bevestiging. Verder moet worden opgemerkt dat gebreken in het schriftelijk 

bewijs de titel op zich geenszins aantasten.
169

 

Voorbeeld: contracten met onbekwamen.
170

 

50. Verder meent het Hof van Cassatie dat een authentieke verkoopakte van een welbepaald 

stuk grond geen geldige titel oplevert voor de verkrijgende verjaring van het aangrenzend 

perceel dat volgens de kadastrale gegevens, buiten in de akte opgenomen oppervlakte is 

gelegen, doch wel in bezit werd genomen.
171

 De verkorte verjaring kan dus slechts toepassing 
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vinden voor de goederen of rechten die in de titel vervat zijn.
172

  Hetgeen men (zelfs te goeder 

trouw) meer bezit dan in zijn titel staat aangegeven, kan enkel door de dertigjarige 

verkrijgende verjaring worden verkregen.  

51. De wettige titel moet een translatieve oorsprong hebben, wat impliceert dat het onroerend 

goed moet zijn verkregen op grond van een handeling of wettige grond tot overgang van dat 

goed.
173

 Dit impliceert dat declaratieve overeenkomsten zoals een verdeling of dading, geen 

toegang geven tot de verkorte verkrijgende verjaring. Althans, dit wordt aangenomen door 

Belgische rechtsleer in navolging van de Franse rechtspraak.
174

 Toch vormt dit standpunt een 

bron van kritiek voor SAGAERT. Hij is van mening dat de band tussen de verkrijgende 

verjaring en het hypotheekregister op dit vlak moet worden doorgetrokken (zie infra punt 6), 

op die wijze dat elke akte die vatbaar is voor overschrijving, ook in aanmerking moet komen 

voor de verkorte verjaring.  Zo beveelt art. 1 Hyp.W. dat alle akten onder levenden, om niet of 

onder bezwarende titel, tot overdracht of tot aanwijzing van onroerende zakelijke rechten 

worden overgeschreven in het register van de hypotheekbewaarder. Ook akten tot aanwijzing 

van onroerende goederen zouden dus niet uitgesloten mogen worden van art. 2265 BW.
175

 Dit 

is voor de voormelde auteur niet alles. Meer nog: hij vecht de hele vereiste van de wettige titel 

aan. SAGAERT wijst erop dat die vereiste aan belang heeft ingeboet sinds de hervorming van 

de Verjaringswet van 10 juni 1998. Deze wet heeft de bevrijdende verjaring voor persoonlijke 

vorderingen van dertig jaar op tien jaar teruggebracht. Dit heeft tot gevolg dat de vordering tot 

nietigverklaring van de titel na tien jaar verjaart, zowel wat de absolute als de relatieve 

nietigheden betreft. Omdat daarom de onwettigheid van de titel na dit ogenblik niet meer kan 

worden aangevochten, vormt de wettigheid van de titel na tien jaar geen enkel punt van 

discussie meer voor de verkrijgende verjaring in hoofde van de bezitter/rechtsopvolger. 

Slechts wanneer die laatste de verkrijgende verjaring voor de rechter opwerpt, wat slechts als  

verweermiddel kan worden benut, kan de vorige eigenaar het titelgebrek nog wel inroepen ten 

titel van verweer.  De verjaring speelt immers niet ten aanzien van verweermiddelen (“quae 
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temporalia sunt ad agendum, perpetuae sunt ad excipiendum”). Welnu, dit is voor beide 

partijen niet werkzaam.  Biedt de eigendomsvordering (zie infra punt 7) dan nog een laatste 

redmiddel in hoofde van de overdrager? Als attribuut van het eigendomsrecht is ze 

eeuwigdurend, maar toch is ze uitgesloten daar de overdracht heeft plaatsgevonden krachtens 

een overeenkomst waarvan de nietigheid of ontbinding niet is vastgesteld en ook niet meer 

kan worden vastgesteld.
176

 

52. Bovendien wordt het als onbillijk ervaren dat de bezitter te goeder trouw van bescherming 

wordt uitgesloten indien zijn titel is aangetast omdat hij gedwaald heeft of het slachtoffer is 

geweest van bedrog, terwijl hij wel wordt beschermd indien andermans titel door gebrek is 

aangetast.
177

 De bedenking kan dan ook worden gemaakt dat er geen enkele 

getrouwheidsvereiste in hoofde van de bezitter is voorgeschreven omtrent de geldigheid van 

zijn eigen titel, doch wel omtrent die van zijn rechtsvoorganger. Men kan zich dus terecht 

vragen stellen over de logica omtrent de ‘geldige titelvereiste’. Die bezorgdheid wordt alleen 

maar groter vanuit het oogpunt dat die voorwaarde ontbreekt voor de verkorte 

verjaringstermijn van lichamelijke roerende goederen (art. 2279 BW). 

53.  Art. 10, lid 2 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen voert een specifieke regel 

in met betrekking tot de wettige titel inzake buurtwegen:  indien een private weg is 

ingeschreven in de atlas van de buurtwegen, dan geldt die inschrijving als titel voor de tien –

of twintigjarige verjaring.
178

  

6. DE GEVOLGEN VAN DE VERKRIJGENDE VERJARING VAN EEN 

ONROEREND GOED  

6.1. ALGEMEEN 

54. Beantwoordt het bezit aan de vereiste voorwaarden voor de verkrijgende verjaring, dan is 

het onroerend goed dat men werkelijk bezat, door verjaring verkregen, en wel onafhankelijk 

van de rechterlijke beslissing die de verjaring vaststelt.
179

 De verkrijgende verjaring vloeit 

immers voort uit de wet, wat op zijn beurt het oorspronkelijk karakter van de verkrijging 
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verklaart. De bezitter wordt onherroepelijk titularis van het onroerend goed dat het voorwerp 

uitmaakt van zijn bezit.
180

 De omvang van de bevoegdheden die hij bezit, bepaalt bijgevolg de 

omvang van de bevoegdheden die hij verkrijgt en dit ten koste van de oorspronkelijke 

juridische eigenaar.
181

 Evenwel blijft er na het verstrijken van de verjaringstermijn een 

natuurlijke verbintenis voortbestaan ten laste van de bezitter tot restitutie aan de vroegere 

titularis, doch die kan niet langer worden afgedwongen.
182

 

55. Men neemt aan dat de usucapio terugwerkende kracht heeft zodat de bezitter als titularis 

wordt aanzien van het recht dat hij bezit, vanaf de dag dat de verjaringstermijn van start 

ging.
183

  Dit heeft tot gevolg dat de zakelijke rechten, die de bezitter (zelfs te kwader trouw)  

aan derden zou hebben toegekend, bekrachtigd zullen worden en dat hij de vruchten die vóór 

het voltrekken van de verjaring zijn vervallen, mag behouden.
184

 Er is daarentegen geen 

unanimiteit over het feit dat de usucapio van de eigendom, al dan niet de verdwijning teweeg 

brengt van de beperkt zakelijke rechten en de lasten (zoals vruchtgebruik, erfdienstbaarheden 

en hypotheken), die door de vroegere eigenaar werden toegekend nadat het bezit was 

begonnen ten voordele van een derde.
185

 Volgens de achterban van een strikte toepassing van 

de retroactiviteit zijn deze toegestane zakelijke rechten niet tegenwerpelijk aan de verkrijger 

door verjaring.
186

 

Voorbeeld. X verkoopt op 1 december 1980 een perceel grond aan Y, die een groter stuk 

inneemt dat hij in werkelijkheid heeft gekocht (dit stuk blijft juridisch dus aan X toebehoren). 

X staat op 1 december 1985 op dit stuk onroerend goed een hypotheek toe aan Z. Welnu, dan 

                                                           
180

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 550. 
181

 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, 

deel I.B., Antwerpen, Standaard, 1974, 985-987. 
182

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1591; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, 

Brussel, Bruylant, 1943, nr. 1279. 
183

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1591; J. HANSENNE, Les Biens, Luik, Faculté droit Liège, 1996, I, 

nr. 488, 407; R. DERINE, F. VAN NESTE EN H. VANDENBERGHE, “Zakenrecht” in X.(ed.), Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, I, B, 1009; H. VANDENBERGHE, Zakenrecht: losse nota’s, 

Katholieke Universiteit Leuven, 1971-72, 108. 
184

 R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 552. 
185

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1591; R. DEKKERS EN E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, Deel II, 

Boek IV Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 552.  
186

 V. SAGAERT, “De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over 

het verjaringsrecht”, RW 2006-2007, nr. 39, 1591; P. HAMELINK EN S. SNAET, “Bezit van onroerend goed en 

verkrijgende verjaring (usucapio)”, Onroerend Goed in de Praktijk, 1998, afl. 87, 46, 72. 



- 31 - 

 

zou de hypotheek niet kunnen worden tegengeworpen aan Y, die het goed na dertig jaar 

verkrijgt door verjaring.  

56. DEKKERS en DIRIX menen daarentegen dat persoonlijke of zakelijke rechten, waarmee  

het onroerend goed door de vorige eigenaar zou zijn bezwaard, blijven bestaan. De 

verkrijgende verjaring doet immers enkel en alleen het betreffende onroerend goed verkrijgen, 

dat het voorwerp uitmaakte van het wettelijk bezit.
187

 Volgens deze zienswijze zou de 

hypotheek in het voorgaande voorbeeld wel kunnen worden tegengeworpen aan Y. 

57. Indien de bezitter echter tot teruggave is gehouden na een geslaagde eigendomsvordering 

vanwege de werkelijke titularis, moet ook hij in de regel de vruchten van het goed afgeven. 

Evenwel, op grond van 549 BW (m.b.t. de natrekking) mag hij de vruchten behouden indien 

zijn bezit te goeder trouw was.
188

  

58. Sommigen pleiten ervoor om de terugwerkende kracht in zijn geheel te beperken tot de 

verkorte verjaringstermijnen – dus/nl.- in de hypothese dat de bezitter beschikt over een 

wettige titel en te goeder trouw was. De motivatie die hierachter schuilt is dat de bezitter te 

kwader trouw niet alleen beloond wordt met de verkrijging van een eigendomsrecht; het zou 

hem bovendien ook nog de kans geven om derden hiervan mee te laten profiteren ten koste 

van de vroegere eigenaar.
 189

 In elk geval wordt voor dit standpunt kracht gevonden in art. 549 

BW.  

59. SAGAERT stelt dan ook voor om een andere benadering te maken inzake de 

terugwerkende kracht, met name door een onderscheid te maken op basis van de goede/kwade 

trouw van de bezitter van het beperkt zakelijk recht (in casu Z), hetwelk werd toegekend door 

de oorspronkelijke eigenaar en niet op basis van de goede/kwade trouw van de bezitter die de 

usucapio kan inroepen (in casu Y).  
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6.2. DE VERKRIJGENDE VERJARING EN HET HYPOTHEEKREGISTER 

60. De overschrijving is bedoeld om derden te informeren over het bestaan en de inhoud van 

de rechtshandelingen waarbij ze geen partij zijn en ze daarom normaal niet kunnen kennen. 

Wordt de publiciteitsverplichting niet nageleefd, dan kan men zich ook niet op het bestaan 

van de betreffende rechtshandeling beroepen tegen derden te goeder trouw.
190

 De 

overschrijving beslist dus over de tegenstelbaarheid. Die publiciteit wordt immers enkel 

vereist voor zover de overdracht, overgang of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten 

(alsook de vestiging van zakelijke zekerheden op onroerende goederen) het gevolg is van 

rechtshandelingen en dus niet wanneer dit voortvloeit uit de wet of een (rechts)feit zoals het 

dertigjarig bezit.
191

  Hetzelfde regime geldt voor rechterlijke beslissingen die gelden als 

overeenkomst of als titel voor de overdracht van onroerende zakelijke rechten, doch niet voor 

hun aanwijzing.
192

 De rechterlijke beslissing die het onroerend goed verkregen door verjaring 

aanwijst, behoeft dus geen overschrijving. Worden de voorwaarden van een dergelijke 

vestiging krachtens de wet of een (rechts)feit echter in een overeenkomst gegoten, dan moet 

deze wel worden overgeschreven.
193

 

61. Legt de wet daarentegen die verplichting niet op – zoals bij een verkrijging van een 

onroerend goed op grond van verjaring – dan neemt men aan dat dit ook zonder 

overschrijving aan derden tegenwerpelijk is, ook wanneer men toch vrijwillig de formaliteit 

laat plaatsvinden.
194

  

62. De eigendomsovergang vindt plaats zonder dat ze op enige manier moet worden 

bekendgemaakt, althans indien ze het gevolg is van de dertigjarige verjaring.  Er is geen 

overschrijving op het hypotheekkantoor vereist om het verkregen zakelijk recht om het 

onroerend goed tegenwerpelijk te maken aan derden.   

63. Indien het onroerend goed wordt verkregen op grond van de verkorte verjaring, dan 

vereist dit noodzakelijk een wettige titel, m.a.w. een rechtshandeling die het onroerend goed 
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zou hebben overgedragen, indien het zou zijn verkregen van een beschikkingsbevoegde 

titularis (zie supra 5.2.2.2.). Bijgevolg wordt de overschrijving opgelegd om de 

tegenstelbaarheid aan derden te bewerkstelligen. Dit moment vormt –zoals voorheen vermeld 

– meteen ook het startpunt van de verjaringstermijn.   

64. Dat de eigendomstitel van het onroerend goed werd verkregen op grond van verjaring, zal 

dus niet blijken uit de hypotheekregisters.
195

 Derden blijven in de onwetendheid, wat de 

rechtszekerheid binnen het rechtsverkeer ook niet ten goede komt.  Bovendien kan men zich 

afvragen waarom derden geen recht hebben op informatie wanneer iemand een onroerend 

goed verkrijgt door verjaring, in het bijzonder bij de dertigjarige verjaring. Meer nog, is er 

geen sprake van een ongeoorloofde discriminatie in de zin van art. 10 en 11 van de Belgische 

Grondwet (GW)?  SAGAERT stelt dan ook zeer terecht voor om ook de verkrijgende 

verjaring zoveel mogelijk in de hypothecaire registers te laten overschrijven. Omdat de 

verkrijgende verjaring enkel door een vonnis/arrest dan wel door erkenning vanwege de 

vorige titularis kan worden vastgesteld, zou men er goed aan doen om aan dergelijke 

rechterlijke beslissingen een verplichte hypothecaire overschrijving te koppelen. Volgens de 

rechtsgeleerde zou het volstaan om art. 1 Hyp.W. aan te vullen met: “Deze bepaling is ook 

van toepassing op de in kracht van gewijsde gegane vonnissen die gelden als overeenkomst of 

als titel voor de overdracht of aanwijzing van die rechten.”   Dit lijkt mij een mooie oplossing 

om die lacune in ons hypotheekregister te verhelpen.
196

 

65. België wordt gekenmerkt door een negatief hypotheeksysteem, wat impliceert dat de 

hypothecaire in- of overschrijving op zichzelf geen titel vormt. Het geeft geen absolute 

garantie van het zakelijk recht op het onroerend goed. 
197

 Bijgevolg kan er sprake zijn van een 

ongeldige titel omwille van een intrinsiek vorm-of grondgebrek in de overgeschreven 

overeenkomst en dat men verkrijgt van iemand wiens overgeschreven titel nadien nietig bleek 

te zijn.  Men kan zich in het rechtsverkeer dus niet als werkelijke titularis voorstellen, tenzij 

men beroep doet op de verkrijgende verjaring: het middel om op een absoluut en 
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onaantastbare wijze het titularisschap aan te tonen.
198

  In de landen met een positief 

hypotheeksysteem (vb. Duitsland, Oostenrijk) verleent de overschrijving zelf de titel, zodat 

het zakelijk recht van de persoon op wiens naam is overgeschreven niet meer in vraag kan 

worden gesteld, zelfs indien de titel nietig blijkt te zijn.
199

  

N.B. De hypotheekwet voorziet evenwel één uitzondering op het principe van het 

‘negatief hypotheeksysteem’, met name de derden-beschermingsregel vervat in art. 1 Hyp.W. 

Zo kan de niet-overgeschreven akte n.a.v. een eerdere verkoop van een onroerend goed door 

de vervreemder niet worden tegengeworpen aan derden die hierna het goed te goeder trouw
200

 

hebben gekocht van diezelfde vervreemder (die niet langer eigenaar is, omdat hij reeds heeft 

beschikt over zijn eigendom).
201

  Laat de tweede koper zijn titel als eerste overschrijven op 

het hypotheekkantoor, dan wordt de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder volledig 

geneutraliseerd en ontleent de tweede koper zijn eigendomsrecht rechtstreeks aan het derden-

beschermingsbeginsel. Bij de verkoop van onroerende goederen is de hypothecaire publiciteit 

dus wel essentieel om het eigendomsconflict te beslechten in geval van een dubbele 

verkoop.
202

 

66. Omdat de verkrijgende verjaring een correctie vormt op de klassieke regel nemo plus iuris 

transferre potest quam ipse habet, volstaat het om het bezit van het onroerend goed gedurende 

dertig jaar aan te tonen, al dan niet door bezitsvoeging (art. 2235 BW).  Dit verklaart dan ook 

waarom art. 141, lid 3 Hyp. W. de notaris verplicht om bij de authentieke verkoopakte in de 

eigendomsoorsprong de laatst overgeschreven titel op te nemen wanneer deze minder dan 30 

jaar oud is:
203

 men wil de periode van verkrijgende verjaring dekken. Is de eigendomstitel 

‘een verkrijging door overlijden’, dan moet ook de overgeschreven titel van verkrijging door 

de overledene of zijn rechtsvoorganger worden vermeld indien die titel minder dan dertig jaar 

oud is.
204

 Die meldingsplicht in hoofde van de notaris betreft een resultaatsverbintenis. De 

verplichting om de titel op zijn juistheid te toetsen wordt daarentegen gekwalificeerd als een 
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inspanningsverbintenis.
205

 Volgens het Hof van Beroep te Brussel gaat de opzoekingsplicht in 

hoofde van de notaris nog verder in te tijd en wel op grond van de wettelijke notariële 

inlichtingsverplichting vervat in art. 9, §1, derde lid Org.W. 
206

 Hiertoe is hij gehouden om 

nauwgezet de eigendomstitel van de verkoper te ontleden en de nodige opzoekingen te 

verrichten bij het hypotheekkantoor, teneinde na te gaan of een (vorige) eigenaar inmiddels 

niet een deel van zijn eigendom heeft verkocht en/of hierop zakelijke rechten heeft gevestigd. 

De notaris moet daarom op straffe van aansprakelijkheid verder gaan dan een dertigjarige 

staat en een hypothecair getuigschrift aanvragen op naam van de huidige eigenaars en op die 

van de rechtsvoorganger – sedert de datum van diens aankoop. Misschien heeft de vorige 

eigenaar een recht van doorgang op zijn onroerend goed toegestaan, terwijl zijn erfgenaam 

hierover geen voorbehoud heeft gemaakt wanneer hij het onroerend goed op zijn beurt 

verkoopt?  Ook deze opzoekings- en onderzoeksplicht duidt op een inspanningsverbintenis, 

met diens verstande dat de notaris zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt zo die 

opzoeking de doelmatigheid van de akte kan verzekeren en hij in de mogelijkheid is om 

kennis te nemen van oudere akten die zakelijke rechten toekennen.
207

  

6.3. DE VERKRIJGENDE VERJARING EN DE REGISTRATIERECHTEN 

67. De vraag naar een registratieverplichting kan eveneens ontkennend worden beantwoord. 

Het registratierecht is een belasting op het rechtsverkeer onder levenden. Het zijn de 

rechtshandelingen, gekenmerkt door rechtsgevolgen die hun ontstaan vinden in menselijk 

handelen (eenzijdige wilsuiting of wilsovereenstemming), die in de regel de belastbare stof 

uitmaken.  De verkrijging op grond van verjaring is bijgevolg van verjaring vrijgesteld daar 

het enkel en alleen zijn ontstaan vindt in de wet.
208

 Toch zal de begunstigde hiervan het 

bewijs moeten leveren.
209

 Deze kan het vonnis dat de verkrijgende verjaring vaststelt, 

voorleggen, doch aanvaardt de administratie eveneens het bewijs van de wederzijdse akte 

tussen de bezitter en de eerdere eigenaar waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor 

verjaring zijn vervuld. In dit laatste geval wordt de oorspronkelijke eigendomsovergang 
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bevestigd door de vroegere eigenaar, zonder dat er sprake is van overdragende 

rechtshandeling die een taxatie tegen het evenredig registratierecht veroorzaakt.
210

 Dit 

verhindert evenwel niet haar recht om de juistheid van de gedane vaststellingen na te gaan.  

De eenzijdige verklaring waarin de bezitter zich op dertigjarig bezit beroept, acht ze 

daarentegen onvoldoende. Ze motiveert dit op grond van het feit dat de verjaring tegenover de 

oorspronkelijke eigenaar moet worden ingeroepen.
211

 De administratie is daarentegen 

toleranter om de eenzijdige verklaring te aanvaarden, zonder betaling van het evenredig 

registratierecht, indien vaststaat dat de oorspronkelijke eigenaars onvindbaar zijn en het voor 

verjaring vereist bezit is aangetoond.  Het betreffende registratiekantoor zal vervolgens de 

kadastrale bescheiden laten aanpassen.
212

 Toch zal ook in deze situatie in de regel de 

aanstelling van een beheerder ad hoc door de voorzitter van de rechtbank moeten worden 

uitgelokt, waartegen vervolgens de verjaring moet worden ingeroepen.
213

 

7. DE BEZITSVORDERINGEN 

68.  Het bezit van een onroerend goed geeft niet enkel aanleiding tot de verkrijgende 

verjaring; de bezitter geniet eveneens van bezitsvorderingen gericht tegen bezitsstoornissen. 

De bezitsvordering is in het leven geroepen om de maatschappelijke rust te handhaven en 

eigenrichting tegen te gaan voor het geval dat de bestaande heerschappij over een onroerend 

wordt bedreigd of wordt ontnomen.
214

 Is ze met succes ingesteld, dan beveelt de vrederechter 

(van de plaats waar het onroerend goed is gelegen)
215

 een herstel in de toestand van vóór de 

stoornis of het geweld (in natura), tenzij dit rechtsmisbruik zou uitmaken.  Wordt er geen 

gebruik gemaakt van de bezitsvordering, dan bestaat de kans dat het bezit, dan wel het genot 

verloren gaat ten voordele van een derde.  

69.  Art. 1370 Ger.W. kent twee verschillende bezitsvorderingen: de complainte of klachte 

(7.1.) en de reïntegrada (7.2.). Voor beide soorten vorderingen gelden de volgende regels: 
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o Ze kunnen enkel worden ingesteld voor onroerende goederen of onroerende 

zakelijke rechten (art. 1370, 1° Ger.W.).
216

 

o Er moet sprake zijn van een bezitsstoornis. Dit omvat elk materieel feit, dan 

wel elke juridische of gerechtelijke handeling die rechtstreeks of bij gevolg, de 

veruitwendiging vormt van een juridische aanspraak, tegengesteld aan het 

bezit. Een feitelijke stoornis wordt gekenmerkt door een materiële daad van 

agressie, zoals vb. het oprichten van een barrière op een exploitatieweg 

waardoor passage bemoeilijkt wordt.
217

 Een voorbeeld van een stoornis in 

rechte is de opzegging door een derde aan de huurder van een onroerend 

goed.
218

 

o De vordering moet worden ingesteld binnen het jaar na de stoornis of de 

ontzetting van het bezit (art. 1370, 4° Ger.W.). 

70. Tegen de bezitsvorderingen staan er geen verweermiddelen open. Stelt de rechter vast dat 

de ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn voldaan, dan is hij verplicht de vordering toe te 

kennen.
219

  

71. De bezitsvorderingen mag men niet verwarren met de eigendomsvordering. Dit is een 

zakelijke vordering die strekt tot de erkenning, de ontkenning, de handhaving of de teruggave 

van het eigendomsrecht.
220

  Als accessorium van het eigendomsrecht, gaat ze dus uit van de 

(beweerde) werkelijke eigenaar van de zaak, die deze van een derde wil terugvorderen om 

opnieuw het bezit van het goed te verkrijgen.
221

 De eigendomsvordering is net zoals het 

eigendomsrecht niet vatbaar voor bevrijdende verjaring; maar wanneer het eigendomsrecht 

wordt verkregen op grond van de verkrijgende verjaring, ziet de werkelijke eigenaar evenwel 

de eigendomsvordering onrechtstreeks aan hem voorbijgaan.
222

 Hierbij moet worden 
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opgemerkt dat de eigendomsvordering deel uitmaakt van de revindicatie, die de bescherming 

op het oog heeft van alle zakelijke rechten.
223

   

 

72. De revindicatie en de bezitsvordering kunnen krachtens art. 1371, §1 Ger.W. niet samen 

worden ingeroepen, daar ze een onderscheiden doel nastreven.
224

 Waar dit laatste de 

bescherming van de maatschappelijke rust vooropstelt, behelst de revindicatie de 

eigendomsvraag.
225

 Omdat de eigenaar ook bezitter is, hoeft hij niet onmiddellijk naar de 

eigendomsvordering te grijpen, maar kan de bezitsvordering volstaan. Dit laatste bespaart 

hem immers het bewijs van de eigendom. Hij hoeft slechts het bezit op te werpen, zodat het 

aan de tegenpartij is om dit te weerleggen door middel van het bewijs van zijn 

eigendomsrecht (zie supra 5.1.1.).
226

  Het bezit van het onroerend goed verleent immers een 

vermoeden van eigendom.  

7.1. DE COMPLAINTE OF KLACHTE 

73. De complainte of klachte strekt tot handhaving van het bezit dat in feite of in rechte is 

verstoord.   

74. In tegenstelling tot de reïntegrada, kan de complainte enkel worden ingesteld voor het 

bezit dat vatbaar is voor verkrijgende verjaring, met name het deugdelijk bezit in de zin van 

art. 2228 tot 2235 BW (art. 1370, 3° Ger.W.)
227

  Hierdoor kan de bezitter dan ook vermijden 

dat de verjaring in zijn hoofde wordt gestuit in de zin van art. 2243 en art. 2244 BW, zodat hij 

het voordeel behoudt van de reeds verstreken termijn.
228

 Doet hij niks, dan begint een nieuwe 

verjaringstermijn te lopen.  Een tweede eigenheid aan de complainte betreft de vereiste dat de 

eiser gedurende minimum twee jaar in het bezit moet zijn geweest van het onroerend goed 

(art. 1370, lid 2° Ger.W.). 
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75. Door de samenlezing van art. 1370, 2° en art. 1370, 4° Ger.W. kom ik tot de volgende 

conclusie: indien het bezit van het onroerend goed door bezitter 1 wordt ingepalmd door 

persoon 2, zal die laatste niet onmiddellijk het bezit genieten. Die toestand moet immers 

gedurende één jaar voortduren, aangezien bezitter 1 (doorgaans ook de werkelijke eigenaar) 

zijn bezit slechts verliest na het verstrijken van één jaar. Vanaf dat moment verliest hij de 

bescherming van de bezitsvorderingen om de ontzetting uit zijn bezit ongedaan te maken en 

wordt de verjaring in diens hoofde onderbroken.
229

  

7.2. DE REÏNTEGRADA 

76.  Indien er geen sprake is van een deugdelijk bezit, maar het bezit wordt getroffen door 

geweld of feitelijkheden, kan de bezitter een reïntegrada instellen. Het is bijgevolg geen 

bezitsvordering in de strikte zin van het woord,
230

 maar deze persoonlijke vordering beoogt 

het herstel in het genot van het zakelijk recht en dus het herstel van de schade.
231

 Ze staat dan 

ook niet alleen open voor de bezitter, maar eveneens voor de detentor.
 232

  Het volstaat dat de 

eiser op het onroerend goed een feitelijke macht van welke aard dan ook, uitoefent.
233

 

77. De bewijslast is evenwel strenger dan bij de complainte, in die zin dat het bewijs van een 

bezitsstoornis tout court niet volstaat. De bezitter (dan wel detentor) moet enerzijds aantonen 

dat de stoornis veroorzaakt werd door geweld of feitelijkheden,
234

  en anders het bewijs 

leveren van de toerekenbaarheid van deze agressie aan de verweerder.
235

 Zijn de daden van 

eigenrichting gericht tegen personen, is er sprake van geweld. Is de agressie daarentegen 

gericht tegen goederen, gaat het om feitelijkheden.
236

 

78. Omdat de reïntegrada de bezitter/de detentor specifiek beschermt tegen geweld en 

feitelijkheden, heeft de stoornis die aan de vordering ten grondslag ligt, dan ook een 

agressiever karakter dan bij de complainte.  
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8. DE REGELS INZAKE DE VERJARING EN ART. 1 VAN HET EERSTE 

TOEGEVOEGD PROTOCOL BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR 

DE RECHTEN VAN DE MENS (EP EVRM) 

79. De regels omtrent de verkrijgende verjaring zijn ontstaan reeds honderden jaren voordat 

de grondrechten hun intrede deden. Zo dateert “de bescherming van het eigendomsrecht”, één 

van de hoekstenen van de Europese grondrechtenmozaïek,  neergelegd in art. 1 EP EVRM 

van het jaar 1952.  Omdat het systeem van de verkrijgende verjaring van onroerende goederen 

tot stand kwam in een tijd waarin de toets aan het eigendomsrecht ontbrak, kan de vraag naar 

de verenigbaarheid ons vandaag de dag niet onberoerd laten. Welnu, het Hof voor de Rechten 

van de Mens heeft deze problematiek aangepakt naar aanleiding van het geschil Pye Ltd. T./ 

Verenigd Koninkrijk omtrent het Engelse verjaringsrecht. Dit resulteerde in twee zeer 

uiteenlopende arresten.
237

  

80. De zaak werd beslecht naar aanleiding van de volgende feiten. Pye is de geregistreerde 

eigenaar van een perceel landbouwgrond in Berkshire, met wie de Grahams (verweerders) een 

grazing agreement hebben gesloten, opdat hun vee kan grazen op Pye’s perceel tot 31 

december 1983.
238

 Die overeenkomst geeft de Grahams echter enkel de detentie van het 

perceel, doch niet het bezit. Één dag vóór dat de overeenkomst een einde neemt, betekent Pye 

een bevel om het onroerend goed vrij te maken, wat echter wordt genegeerd door de 

verweerders. Integendeel, ze verzoeken Pye om een nieuwe grazing agreement te sluiten, wat 

vervolgens door hem wordt geweigerd.  Toch blijven de Grahams het perceel bezetten tot 

1999, zonder toelating, doch ook zonder verzet vanwege de eigenaar. In 1997 laten ze zelfs 

een randmelding opnemen in de registers, opdat zij aanspraak zouden maken op het 

eigendomsrecht gegrond op twaalf jaar “adverse possession”.
239

 ‘Adverse possesion’ doelt op 

het openlijk bezit van diegene die de eigendom verkrijgt (naar aanleiding van de bevrijdende 

verjaring in hoofde van de eigenaar) dat naar zijn aard onverenigbaar is met dat van de 

eigenaar.  Dit principe is neergelegd in art. 15 van de toenmalige Limitation Act 1980:
 

 “No action shall be brought by any person to recover any land after the expiration of twelve years from 

the date on which the right of action accrued to him, or, if it first accrued to some person through whom claims, 

to that person.” 

                                                           
237

 Hof Mensenrechten 30 augustus 2007, Pye t./ Verenigd Koninkrijk, www.echr.coe.int. en Hof Mensenrechten 

15 november 2005, Pye t./ Verenigd Koninkrijk, www.echr.coe.int. en NJB 2006, 435 (weergave). 
238

 Hof Mensenrechten 30 augustus 2007, Pye t./ Verenigd Koninkrijk, www.echr.coe.int, randnummer 10.  
239

 zie C. Æ UNIKEN VENEMA,WILLEM JANS ZWALVE, Common Law en Civil Law, Leiden, Kluwer, 2000, 108.   

http://www.echr.coe.int/


- 41 - 

 

81. In 1998 stelt Pye op zijn beurt een vordering in bij de High Court tot schrapping van de 

randmelding, maar die wordt afgewezen.  Die beslissing wordt hervormd door de Court of 

Appeal omdat er niet is voldaan aan subjectieve vereiste van “possession” in hoofde van de 

Grahams. Toch besluit de House of Lords in laatste aanleg dat de Grahams wel als eigenaar 

moeten worden beschouwd, daar er gedurende meer dan twaalf jaar “adverse possession” is 

geweest (vanaf januari 1984), niettegenstaande de registratie van het perceel op naam van 

Pye.    

82. Naar Belgisch recht zou er in casu evenwel geen verkrijgende verjaring zijn opgetreden, 

daar de detentor slechts via titelverandering bezitter kan worden (zie supra 5.1.1.2.).
240

 De 

Common Law landen maken echter geen onderscheid tussen ‘het bezit’ in de juridische zin 

van het woord en het feitelijk ‘hebben’ van een zaak of detentie.
241

 In tegenstelling tot in het 

Verenigd Koninkrijk, wil het door ons gekende Civil Law verhinderen dat de 

verjaringstermijn van diegene die in aanmerking komt voor verkrijgende verjaring, wordt 

gestuit, om de reden dat hij het goed gedurende een bepaalde tijd heeft afgestaan aan een 

derde houder (vb. op grond van een huurovereenkomst). De Common Law landen vatten het 

bezit als puur feitelijk op en leggen de nadruk op de rechtsbescherming van de feitelijke 

bezitter tegen inbreuken door derden, eerder dan die van de eigenaar.
242

  De bezitter wordt 

beschermd alsof hij de eigenaar is en kan daarom zijn feitelijke heerschappij laten gelden 

tegenover iedereen die hem daarin stoort.  De inbreuken op het bezit (en de eigendom) 

worden er namelijk beschermd door ‘op delict gebaseerde rechtsvorderingen (torts)’, 

vergelijkbaar met de reïntegrada in ons Belgisch recht, waartoe ook de detentor toegang 

heeft.  Dankzij de Statute of Limitations vervallen die vorderingen na verloop van zes jaar (te 

rekenen vanaf het moment waarop de eigenaar bewust is van zijn bezitsverlies) zodat een 

eigenaar nadien zijn ‘eigendom’ verliest en de adverse possessor een exclusief recht verwerft 

op de zaak op grond van het principe ‘bezit geldt als titel’.
243

 Bovendien  kan hij dit recht ten 

aanzien van iedereen handhaven, inclusief de vorige.
244

 De vorige eigenaar ziet niet enkel zijn 

rechtsvordering aan hem verloren zijn, doch ook zijn recht zelf.  De Land Registration Act 

1925 maakt evenwel een onderscheid naargelang de vorige titularis zijn stuk land al dan niet 
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heeft geregistreerd. Bij gebrek aan een registratie wordt de nieuw geregistreerde adverse 

possessor na verloop van de voormelde termijn ‘titularis’, terwijl in het andere geval de 

geregistreerde eigenaar wordt geacht het land ‘in trust’ te houden voor de adverse 

possessor.
245

 Dit alles brengt evenwel met zich mee dat de verkrijgende verjaring overbodig 

wordt in het Verenigd Koninkrijk. Integendeel, het is eerder de bevrijdende verjaring die 

zegeviert in het hele systeem. Dit kan ook uitdrukkelijk worden afgeleid uit het toenmalige 

art. 15 van de Limitation Act 1980 (zie supra). 

83. De Engelse regeling is volgens SAGAERT vergelijkbaar met de Belgische verkorte 

verjaringsregel voor roerende goederen (art. 2279 BW), hetwelk niet alleen een vermoeden 

van eigendom, doch ook een titel van eigendom verleent.
246

 Iedere persoon die een 

lichamelijk en geïndividualiseerd roerend goed in handen krijgt en wordt geconfronteerd met 

een derde die zakelijke rechten claimt op dit goed, kan dit afweren enkel en alleen door het 

opwerpen van zijn bezit omdat dit als exclusieve eigendomstitel geldt. Het is bijgevolg de 

eisende derde die moet bewijzen dat het bezit niet voldoet aan de kwalificatie van art. 2279 

BW, met name dat er is geen sprake is van een werkelijk of deugdelijk bezit, hetzij de  

bezitter niet te goeder trouw is.
247

 

84. De in het ongelijk gestelde Pye kon geen vrede nemen met het oordeel van het House of 

Lords en stapte naar het Hof voor de Rechten van de Mens omdat hij meende dat het 

Verenigd Koninkrijk haar verplichting op grond van art. 1 EP EVRM had miskend door het 

feit dat zijn eigendomsrecht zo maar teloor kon gaan door twaalf jaar adverse possession. De 

Engelse regeling werd dan ook onder vuur genomen.  

Art. 1 EP EVRM: 

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom (I). Aan niemand zal 

zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en 

in de algemene beginselen van internationaal recht (II).  

De voorgaande bepalingen echter tasten op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten 

toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met 

het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren (III).” 

85. Voor de verdragsstaten resulteren de grondrechten niet alleen in een 

onthoudingsverplichting om het EVRM zelf niet te schenden, doch ook in de positieve 

                                                           
245

 Hof Mensenrechten 30 augustus 2007, Pye t./ Verenigd Koninkrijk, www.echr.coe.int, randnummer 65. 
246

 B. HERBOTS, “Eigendomsvordering” in X.(ed.), Onroerend goed in de praktijk, 2000, afl. 116, I. D. 12, 2. 
247

 J. KOKELENBERG, R. JANSEN, T. VAN SINAY EN V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-

2008”, TPR 2009, 1688-1689; M. MUYLLE, “Wanneer maakt een zwaluw de lente? Eigendomsbescherming van 

roerende lichamelijke goederen in dubieuze situaties”, TBBR 2007, afl. 2., 112.  

http://www.echr.coe.int/


- 43 - 

 

verplichting om de nodige maatregelen te nemen die het effectieve genot van de 

gewaarborgde rechten en vrijheden verzekeren. Dit impliceert eveneens dat de staten geen 

schendingen door particulieren ten aanzien van andere particulieren mogen dulden.  Ze 

moeten gepaste wetgeving of preventieve maatregelen voorzien opdat private inbreuken 

kunnen worden vermeden. Is er daarentegen toch sprake van een schending, dan moet de 

verdragsstaat, via gerechtelijke weg afdoende rechtsherstel bieden. Het is dan ook de 

positieve verplichting die de grondslag vormt voor de indirecte derdenwerking voor het 

EVRM.
 248

 

86. De zaak kwam voor de eerste maal voor in de Vierde Kamer van het Hof, dat op 15 

november 2005 oordeelde dat art. 1 EP EVRM  van toepassing was en dat er sprake was van 

een schending van het grondrecht. Het verweer dat ‘de verjaringsregels inherent waren aan 

het eigendomsrecht van Pye, waardoor het verlies ten gevolge van de verjaring dus niet als 

een eigendomsinmenging kon worden aanzien’ was tevergeefs.
249

  Het Hof besloot 

daarentegen dat de bevrijdende verjaring en de verkrijgende verjaring ten voordele van de 

Grahams op basis van het twaalfjarig bezit (adverse possession) van het land van Pye in strijd 

was met de onteigeningsnorm, welke een billijke compensatie voorschrijft.  

Art. 1 EP EVRM bestaat uit drie zelfstandige normen: 

        I            De eerste norm formuleert het respect voor het eigendomsrecht (lid 1). 

        II    De tweede norm geeft uitdrukking aan de onteigening, hetwelk enkel is 

toegestaan in het algemeen belang, onder wettelijke voorwaarden en voorzien door 

algemene beginselen van internationaal recht (lid 2). In het Belgisch recht ligt de 

onteigeningnorm vervat in art. 16 GW, hetwelk bepaalt dat ‘niemand van zijn 

eigendom kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze 

bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.’ 

III  De derde norm geeft het recht aan de Staat om onder bepaalde voorwaarden 

eigendomsbeperkingen op te leggen (lid 2). Naar analogie vinden we deze norm terug 

in het Belgisch recht in art. 544 BW dat de overheid mogelijk maakt om in het 

algemeen belang maatregelen op te leggen die het gebruik van de eigendom beperken.  
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87. De Vierde Kamer van het Hof catalogeert “het verlies van het eigendomsrecht door 

adverse possession” onder de tweede norm.
250

 Enerzijds motiveert ze de veroordeling van het 

Verenigd Koninkrijk op grond van het gebrek aan compensatie, hetwelk niet enkel bedoeld is 

bij eigendomsberovingen door de overheid, doch ook in private verhoudingen. Dankzij de 

wanverhouding tussen het algemeen belang en Pye’s recht op ongestoord genot van zijn 

eigendom, resulteerde de proportionaliteitstoetsing dan ook in rood licht voor de uitdovende 

verjaring.
251

 Verder wijst ze afkeurend op de procedurele bescherming voor het 

eigendomsrecht in het Engelse rechtssysteem. Hiermee bedoelt ze dat de eigenaar Pye nooit 

werd ingelicht over het lopende bezit, dat hem op zijn minst zou waarschuwen voor een 

mogelijk eigendomsverlies.
252

  

88. Het Engelse verjaringsrecht werd thans gewijzigd in de Land Registration Act 2002, 

waarin wordt bepaald dat iemand die gedurende tien jaar adverse possessor van een 

onroerend goed is geweest, een verzoek kan indienen om als titularis te worden ingeschreven. 

De geregistreerde rechthebbende kan evenwel tegen dit verzoek protesteren, waardoor het 

verzoek wordt afgewezen. De laatste moet wel binnen de twee jaar de bezitter verdrijven dan 

wel zijn feitelijke positie met zijn juridische positie harmoniseren, opdat de bezitter niet 

alsnog eigenaar wordt.
253

 Met de nieuwe regeling wordt zo het risico weggewerkt dat zelfs de 

geregistreerde eigenaar zijn eigendomstitel zou verliezen door onoplettendheid.  

89. De uitspraak van het Hof in 2005 scherpte het debat van de rechtsfiguur nog  verder aan, 

alsook de bewustwording van de noodzaak tot reflectie. Betekende dit dan het begin van de 

ondergang van het hele systeem van het vermogensrecht in een aantal landen? Door de lijn 

door te trekken, vreesde SAGAERT immers ook voor de Belgische 

bezitsbeschermingsregeling van roerende goederen (art. 2279 BW), aangezien deze regeling 

gelijklopend is met de bestreden Engelse regeling (waar evenwel nog een tijdsverloop aan 

wordt gekoppeld).
254
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90. Gelukkig werd de zaak doorverwezen naar de Grote Kamer omwille van het elementair 

belang van de zaak. Zij gooide het over een andere boeg en hervormde op 30 augustus 2007 

de beslissing van de Vierde Kamer.
255

 Zij beslist namelijk dat de regeling inzake verjaring 

hoort onder de derde norm en dus onder het recht voor de Staat om regelgevend op te treden 

omtrent het gebruik en het toezicht van eigendom. Pye’s eigendomsverlies is immers niet het 

gevolg van een bepaling welke aan de Staat in bepaalde omstandigheden de toegang verleent 

tot een (gedwongen) eigendomsoverdracht.
256

 Het Hof catalogeert het onderliggende geschil 

als louter particulier van aard, zonder dat de Staat van plan was om deze of gene eigenaar zijn 

recht te ontnemen ten bate van de Staat of een andere private persoon.
257

 Integendeel, het 

Verenigd Koninkrijk wilde met de Limitation Act 1980 een oplossing aanbrengen voor 

geschillen tussen individuen naar aanleiding van twijfel omtrent titels na een bepaald 

tijdsverloop.
258

 Pye’s verlies van land is dan ook gewoon het resultaat van de werking van de 

algemene regels inzake bevrijdende verjaringstermijnen. 
259

 De klacht is in wezen dan ook 

gericht tegen de Engelse Limitation Act 1980 en de Land Registration Act 1925.
260

 Het 

hoogtepunt van de uitspraak van het Hof is evenwel de uitdrukkelijke aanvaarding van het feit 

dat een systeem dat eigendomsaanspraken doet uitdoven door verjaring, een legitiem doel kan 

nastreven. Is het legitiem doel aanwezig in hoofde van de Staat, dan wordt dit vervolgens 

onderworpen aan de proportionaliteitstoetsing. Welnu in tegenstelling tot in 2005, veroordeelt 

ze het Verenigd Koninkrijk niet: er is geen inbreuk op de derde norm, ook al is Pye het 

slachtoffer van een eigendomsverlies, zonder vergoeding. Ze motiveert dit door het feit dat 

die laatste op de hoogte was van de toenmalige wetgeving, de gevolgen ervan moest kennen 

en dat de termijn van 12 jaar redelijk lang is. Bovendien moest er nauwelijks opgetreden 

worden opdat de adverse possession van de Grahams zou stoppen.
261

  

91. De hervorming van het eerste oordeel van het Hof is mijns inziens zeer terecht. Naar 

Belgisch recht lijkt er mij enkel sprake te zijn van ‘onteigening’ in de juridische zin van het 

woord in de louter publiekrechtelijke sfeer en rust de onteigeningsbevoegdheid slechts bij de 
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publiekrechtelijke personen. Ook de meerderheid in de rechtsleer volgt dit standpunt.
262

 Dit 

wordt gerechtvaardigd op grond van art. 16 GW, waarin wordt voorgeschreven dat een 

onteigening slechts kan geschieden op de wijze zoals bepaald door de wet. Welnu, in België 

kan dit slechts volgens de wettelijke voorgeschreven administratieve en gerechtelijke 

onteigeningsprocedure,
263

 zoals voorbehouden aan publiekrechtelijke personen. Hetzelfde 

geldt voor het verkrijgen van een bestuurlijke of gerechtelijke onteigeningsmachtiging.
264

 Ook 

dit was het verweer van de Engelse regering: omdat de verjaringsregeling slechts toepassing 

vindt in een puur privaatrechtelijk geschil gekenmerkt door privaatrechtelijke belangen en niet 

rechtstreeks de overheid het eigendomsverlies nastreeft, is er ook geen nood aan procedurele 

waarborgen. Er is volgens het Verenigd  Koninkrijk dan ook geen reden om hen in een 

dergelijke context een positieve verplichting op te leggen en de eigenaar te beschermen tegen 

een mogelijk eigendomsverlies, dat hij bovendien zelf in handen heeft.
265

  

92. De beslissing van het EHRM neemt gelukkig de dreiging weg die volgens SAGAERT het 

Belgisch goederenrecht, na haar onrustwekkende arrest in 2005, boven het hoofd hing.  

Omdat het verjaringsrecht een kwestie van de derde norm uitmaakt, lijkt de kans op een 

inbreuk op art. 1 EP EVRM vanwege de Belgische overheid  onwaarschijnlijk. Dit betekent 

echter niet dat onze interne regelgeving onfeilbaar is, laat staan het doelwit kan vormen van 

kritiek.  
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9. BESLUIT 

Het Burgerlijk Wetboek omvat een uitgebreide en duidelijke regeling omtrent de 

verkrijging van onroerende goederen door verjaring. Enkel een langdurig deugdelijk bezit kan 

de verkrijgende verjaring van onroerende goederen uitlokken; met dien verstande dat het 

enkel als verweermiddel kan worden opgeworpen in een revindicatieprocedure. Niettemin 

aanvaardt men ook dat de wettelijke verkrijging kan worden erkend door de vorige titularis, 

wat in de praktijk eerder zeldzaam zal zijn. De wetgever bevoordeelt evenwel de bezitter te 

goeder trouw en met een wettige titel, door hem een verkorte termijn van tien of twintig jaar 

aan te bieden.  Zo niet, geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar onverkort. 

Een succesvol verweer maakt de bezitter ontegensprekelijk titularis van het onroerend goed, 

waardoor de eerdere titularis op zijn beurt onverbiddelijk het onroerend goed verliest.   

Hoewel het EVRM in een dergelijk systeem geen strijdigheid ziet met het 

eigendomsrecht vervat in art. 1 EP EVRM, roept de Belgische regeling een aantal twijfels op. 

Niet alleen spreekt het billijkheidsgevoel, doch ook is de logica in het hele systeem in 

sommige aspecten zoek. Dit geldt niet alleen voor de titelvereiste of de tweeledigheid van de 

verkorte verjaring, doch ook voor de vereiste van de goede trouw en de uiteenlopende 

verjaringsregels voor roerende en onroerende goederen in het algemeen.   

De voorwaarde van de goede trouw vinden we enkel terug in de verkorte 

verjaringsregeling. De gemeenrechtelijke dertigjarige verkrijgende verjaringsregel rept 

hierover geen woord. Ook een bezitter te kwader trouw kan dus titularis worden van een 

onroerend goed. Daarbij is het eveneens bekritiseerbaar dat ‘de goede trouw’ enkel betrekking 

heeft op de beschikkingsbevoegdheid van zijn voorganger, doch geenszins op de geldigheid 

van zijn eigen titel. Dit brengt met zich mee dat wanneer niemand de nietigheid vordert, de 

bezitter wel in aanmerking komt voor verkorte verjaring indien hij weet dat hij heeft 

verkregen van een onbekwame, doch niet, zo hij weet dat zijn rechtsvoorganger heeft 

verkregen van een onbekwame.
266

  

De figuur van de verjaring wordt gerechtvaardigd door de rechtszekerheid: niet alleen 

voor de bezitter zelf, doch ook in hoofde van derden aan wie een beperkt zakelijk recht of 

persoonlijk recht werd toegekend op het onroerend goed. Maar dit overtuigt mijns inziens niet 

in de hypothese waarbij de bezitter te kwader trouw is, dan wel geen wettige titel heeft.   Het 
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enige argument, aangehaald door SAGAERT, is de sanctionering in hoofde van de 

rechtsvoorganger voor het niet optreden tegen de bezitsinneming.  Doch, hiervoor gelden 

mijns inziens eigen regels, met name die van de bevrijdende verjaring door het niet-gebruik 

van het zakelijk recht, uitgezonderd het eigendomsrecht (zie supra 1.1.). Het zou dan ook 

logischer zijn om de bezitter te kwader trouw of zonder wettige titel, het betreffende 

onroerend goed niet rechtstreeks te laten toekomen op grond van dertigjarig bezit, doch wel 

als gevolg van het intreden van de bevrijdende verjaring van de zakelijke vorderingen in 

hoofde van de rechtsvoorganger (die pas verjaren na dertig jaar: art. 2262 BW). Dit heeft dan 

meteen ook tot gevolg dat er geen sprake is van een terugwerkende kracht als gevolg van ‘een 

verkrijgende verjaring’, en de daarbij horende mogelijk onaangename gevolgen van dien. 

Aangezien de eigendomsvordering als attribuut van het eigendomsrecht niet voor uitdovende 

verjaring in aanmerking komt, zou de bezitter te kwader trouw dan wel zonder wettige titel in 

deze hypothese nooit de eigendom kunnen verkrijgen.   

Bovendien is de rechtszekerheidsgrondslag zelf voor kritiek vatbaar. Sinds de invoering 

van de hypothecaire registers, kan de titularis van een goed immers snel en eenvoudig worden 

opgespoord.  

In navolging van SAGAERT, ben ik voorstander van één uniforme en korte 

verjaringstermijn voor de verkrijging van onroerende goederen dan wel onroerende zakelijke 

rechten. Ik bepleit hiermee niet enkel één korte verjaringstermijn, doch ook het bestaan van 

slechts één verjaringstermijn in globo. De keuze voor een tienjarige termijn voor de 

verkrijgende verjaring van onroerende zakelijke rechten ligt mijns inziens voor de hand om 

twee grote redenen. Enerzijds is vandaag de dag tien jaar lang genoeg om stuitingsdaden te 

stellen tegen de bezitter, gezien de toenemende mobiliteit van onroerende goederen en 

personen. Anderzijds kan het gebrek aan een wettige titel de verkrijgende verjaring toch niet 

verhinderen, zo de nietigheid van de titel niet binnen tien jaar is gevorderd. Bij de 

twintigjarige verjaring vormt ‘de wettige titel’ dan ook geen discussiepunt meer, zodat het 

logischer is dat reeds na tienjarig bezit de verkrijgende verjaring moet kunnen intreden.  

Mijns inziens zou enkel de bezitter te goeder trouw met een wettige titel in zijn hand 

aanspraak moeten kunnen maken op de tienjarige verkrijgende verjaring. Het is namelijk niet 

altijd billijk dat het innemen van een onroerend goed juridisch wordt gehonoreerd, zonder dat 

een rechtshandeling hiertoe aanleiding heeft gegeven. Bovendien is de oorspronkelijke insteek 

dat braakliggende grond moet rentabiliseren niet meer actueel omdat er zich eerder een 
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vastgoedschaarste voordoet.  In plaats van de bezitter te kwader trouw of met een gebrekkige 

titel te belonen met een eigen aanspraak, klinkt het dus meer aanvaardbaar om hem het 

onroerend goed slechts onrechtstreeks te laten toekomen naar aanleiding van het stilzitten van 

de titularis van het onroerend goed.  Zo kan worden bepaald dat wanneer alle zakelijke 

vorderingen om de bezitter uit zijn bezit te ontzetten, zijn uitgedoofd, hij alsnog titularis 

wordt.   

In navolging van de voorgaande opmerkingen en bezwaren, besluit ik dan ook met het 

volgende voorstel tot invoering van de volgende bepaling specifiek voor verkrijgende 

verjaring van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten: 

“Hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een onroerend zakelijk recht 

verkrijgt, bekomt dit recht door verjaring na tien jaren.   

De bezitter, zelfs al is hij te kwader trouw en ontbreekt hem een wettige titel, wordt 

titularis van het onroerend zakelijk recht dat hij bezit, indien alle zakelijke vorderingen om 

hem uit het bezit te ontzetten, zijn uitgedoofd.” 

De rechterlijke beslissing die de verkrijgende verjaring moet niet worden overgeschreven 

in de hypothecaire registers. Toch zou de wetgever er goed aan doen dit verplicht te stellen 

teneinde hieraan publiciteit te geven. De verkrijging is wel tegenwerpelijk zonder dat dit een 

overschrijving behoeft, maar derden moeten toch kunnen nagaan welke onroerende zakelijke 

rechten hen tegenstelbaar worden gesteld.   
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