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Artikel 3:86 BW en de legitimatieleer

Emil Verheul*

Algemeen wordt aangenomen dat in artikel 3:86 BW de zogenoemde 
legitimatieleer van Scholten is gecodificeerd: de door de vervreemder 
uitgeoefende feitelijke macht over de zaak schept een vermoeden dat 
hij eigenaar is en de verkrijger te goeder trouw die daar op afgaat, 
wordt beschermd als de vervreemder niet beschikkingsbevoegd blijkt 
te zijn. In dit artikel wordt daarentegen betoogd dat de wet niet 
zozeer rechtsgevolgen verbindt aan feitelijke macht aan de zijde van 
de vervreemder, maar aan de door de verkrijger verworven feitelijke 
macht. 

1 Inleiding
Op grond van artikel 3:86 BW wordt de ver-
krijger te goeder trouw van een roerende zaak 
beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid 
van de vervreemder, wanneer – kort gezegd 
– aan hem het bezit van de zaak is verschaft 
en hij de zaak om baat heeft verkregen. Het 
artikel vormt – zo wordt althans algemeen 
aangenomen – een codificatie van artikel 2014 
Oud BW, althans van de interpretatie die 
sinds het begin van de twintigste eeuw aan 
die bepaling is gegeven, in het bijzonder door 
Scholten. Hij meende dat de derdeverkrijger 
te goeder trouw werd beschermd omdat hij 
afgaat op de schijn die uitgaat van de feite-
lijke macht die de vervreemder over de zaak 
uitoefent en die de vervreemder jegens hem 
legitimeert als rechthebbende.

Hoewel deze gedachte tot op de dag van 
vandaag wordt uitgedragen door vrijwel 
alle vooraanstaande goederenrechtelijke 
handboeken, wordt in dit artikel betoogd 
dat deze zogenoemde ‘legitimatieleer’ niet 
ten grondslag ligt aan artikel 3:86 BW en 
ook niet de rechtvaardiging kán zijn voor 
de bescherming van de verkrijger te goeder 
trouw. Daartoe wordt allereerst in paragraaf 
2 stilgestaan bij de ratio van artikel 3:86 BW. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 aandacht 

besteed aan de historische achtergrond van 
de legitimatieleer, terwijl in paragrafen 4 tot 
en met 6 onderzocht wordt in hoeverre de 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
de legitimatieleer in overeenstemming zijn 
met het huidige recht. Geconcludeerd wordt 
dat de legitimatie leer niet ten grondslag ligt 
aan artikel 3:86 BW, waarna in paragraaf 7 
aandacht wordt besteed aan de vraag wat dan 
wél de grondslag van artikel 3:86 BW is.

In dit artikel wordt 
betoogd dat de zogenoemde 
‘legitimatieleer’ niet ten 
grondslag ligt aan artikel 
3:86 BW en ook niet de 
rechtvaardiging kán zijn 
voor de bescherming van de 
verkrijger te goeder trouw

2 De vermeende ratio van artikel 3:86 BW
Artikel 3:86 BW ontneemt de eigenaar van 
een roerende zaak zijn eigendomsrecht, ten 
gunste van de derde die erop heeft vertrouwd 
dat degene die de zaak aan hem heeft ver-
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vreemd ook beschikkingsbevoegd was ten 
aanzien van die zaak. Aan een dergelijke 
ingrijpende bepaling moet dan ook een over-
tuigende reden ten grondslag liggen. Die 
ratio is gelegen in het belang van het vlot 
verlopend rechtsverkeer.1 Het handelsverkeer 
heeft belang bij de vlotte verhandeling van 
zaken, hetgeen zou worden bemoeilijkt wan-
neer van degene die een zaak wenst te kopen 
zou worden verlangd dat hij ingewikkeld en 
grondig onderzoek doet naar de beschikkings-
bevoegdheid van de vervreemder. Bovendien 
zou het belang van de vlotte verhandeling 
van roerende zaken in het gedrang komen 
wanneer een derdeverkrijger gedurende een 
zekere periode rekening zou moeten houden 
met opvordering door de werkelijke eigenaar.

Een uitputtende verklaring biedt dit 
verkeersbelang echter niet. Uit een derge-
lijke abstracte regel kan immers niet worden 
afgeleid waarom artikel 3:86 BW in het ene 
geval wel, maar in het andere geval geen 
toepassing vindt. Mogelijk als gevolg daarvan 
wordt veelal ook gezocht naar een verklaring 
die meer in concreto kan rechtvaardigen wan-
neer derdenbescherming al dan niet intreedt. 
Daarbij wordt gekeken naar de onderlinge 
verhouding van de betrokkenen, namelijk: de 

oorspronkelijke eigenaar, de beschikkingson-
bevoegde vervreemder en de derdeverkrijger 
te goeder trouw.2

In dat verband wordt in de bekende goede-
renrechtelijke handboeken de legitimatieleer 
ten tonele gevoerd. Zo schrijft Reehuis dat het 
in de macht hebben van een zaak een zeker 
vermoeden van het hebben van eigendom 
schept en dat de derde te goeder trouw wordt 
beschermd wanneer hij ‘is afgegaan op de 
legitimatie die het in de macht hebben van de 
zaak geeft’.3 Bartels en Van Mierlo drukken 
zich in de Asser-serie in gelijke termen uit: ‘De 
macht die iemand over een roerende zaak uit-
oefent legitimeert hem als rechthebbende. In 
beginsel mag men ervan uitgaan dat degene 
die macht over een roerende zaak uitoefent 
rechthebbende is en aldus bevoegd om over de 
zaak te beschikken.’4 Snijders schrijft tot slot 
dat de ratio is gelegen in de ‘bescherming van 
de derde te goeder trouw die verkregen heeft 
van een persoon met feitelijke macht, feitelij-
ke macht die de schijn wekt van beschikkings-
bevoegdheid en de vervreemder als zodanig 
legitimeert’.5

Van ‘echte’ legitimatie is geen sprake. De 
vervreemder wordt hierdoor immers niet 
daadwerkelijk gelegitimeerd als beschik-

1 Zie o.m. Parl. Gesch. Boek 
3 BW, p. 331; Parl. Gesch. 
Inv. Boek 3 BW, p. 1208-
1209, p. 1211; O.K. Brahn, 
‘Ons allernieuwste 2014’, 
WPNR 1985 (5739), p. 338; 
A.F. Salomons, ‘De pijlers 
onder de vertrouwens-
bescherming van artikel 
3:86 Nieuw BW’, AA 1991, 
p. 833-836 (AA19910830); 
J.E. Fesevur, Goederenrech-
telijke colleges, Nijmegen: 
Ars Aequi Libri 2005, 
p. 151; W.H.M. Reehuis & 
A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. 
Het Nederlands burgerlijk 
recht. Deel 3. Goederen-
recht, Deventer: Kluwer 
2012, nr. 150 en Asser/
Bartels & Van Mierlo 3-IV 
2013, nr. 377.

2 Vgl. Salomons 1991, p. 832-
839 en A.F. Salomons, 2014 
tot 1950 (diss. Amsterdam 
UvA), Deventer: Kluwer 
1997, p. 308-315.

3 Pitlo/Reehuis & Heister-
kamp 2012, nr. 150.

4 Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013, nr. 400.

5 H.J. Snijders & E.B. Rank-
Berenschot, Goederenrecht, 
Deventer: Kluwer 2012, 
nr. 366.
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kingsbevoegde, maar de derde wordt slechts 
beschermd tegen het ontbreken van deze 
beschikkingsbevoegdheid. Het zou dan ook 
zuiverder zijn te spreken van de ‘rechts-
schijnleer’.6 De term legitimatieleer is echter 
zodanig ingeburgerd, dat zij ook in dit artikel 
zal worden gebruikt.

De legitimatieleer vindt zijn 
oorsprong in de interpretatie 
die Scholten gaf aan artikel 
2014 Oud BW. Over de 
juiste interpretatie van die 
bepaling is in de loop der tijd 
in de meest uiteenlopende 
wijzen geschreven

3 De historische achtergrond van de 
legitimatieleer
De legitimatieleer vindt zijn oorsprong in 
de interpretatie die Scholten gaf aan artikel 
2014 Oud BW, de voorloper van het huidige 
artikel 3:86 BW. Over de juiste interpretatie 
van die bepaling is in de loop der tijd in de 
meest uiteenlopende wijzen geschreven.7 Dat 
valt in belangrijke mate toe te schrijven aan 
de cryptische formulering van het artikel:

‘Met betrekking tot roerende goederen die noch in renten 
bestaan, noch in inschulden, welke niet aan toonder betaalbaar 
zijn, geldt het bezit als volkomen titel.’

In het bijzonder was onduidelijk op wiens 
bezit het artikel betrekking had. Lange tijd 
was de opvatting gangbaar dat de frase ‘bezit 
geldt als volkomen titel’ betekende dat degene 
die het bezit van een zaak had verkregen 
eigenaar was geworden. Het door de derde te 
goeder trouw verkregen bezit had te gelden 
als ‘volkomen titel’, dat wil zeggen: was een 
afdoende grond voor eigendomsverkrijging. 
In deze visie was de bezitsverkrijging als 
zodanig voldoende voor eigendomsverkrij-
ging.8 Men sprak in dat verband dan ook over 
de ‘bezitsleer’. Meijers was in de vorige eeuw 
de voornaamste protagonist van deze opvat-
ting.9 Daartegenover stond de opvatting van 
Scholten. In zijn visie had het bezit uit artikel 
2014 Oud BW betrekking op het bezit van de-
gene die de zaak vervreemdt. Uit de woorden 
‘bezit geldt als volkomen titel’ moest worden 
afgeleid dat het bezit van de vervreemder je-
gens de verkrijger had te gelden als volkomen 
titel, dat wil zeggen: hem jegens de verkrijger 
legitimeerde als eigenaar.10 In deze visie gold 

derhalve het bezit van de vervreemder als vol-
komen titel, waarop de derde te goeder trouw 
mocht vertrouwen. Vertrouwde hij op het bezit 
van de vervreemder, dan werd hij beschermd 
tegen diens beschikkingsonbevoegdheid.11

Beide leren interpreteerden het woord bezit 
in artikel 2014 Oud BW daarmee op diame-
traal tegenovergestelde wijze. Waar in de 
bezitsleer werd uitgegaan van het bezit van 
de verkrijger, was in de legitimatieleer het 
bezit van de vervreemder beslissend.12 In 1927 
schreef Meijers dat ‘voor beide opvattingen 
belangrijke argumenten aan te voeren zijn’ en 
dat het te hopen is ‘dat onze rechtspraak in 
deze ook voor de practijk belangrijke vraag, 
een vast richtsnoer weet te geven.’13

In Damhof/Staat werd 
impliciet een keuze gemaakt 
in de strijd tussen de 
bezitsleer van Meijers en de 
legitimatieleer van Scholten

Algemeen wordt geleerd dat dat richtsnoer 
werd gegeven in het arrest Damhof/Staat en 
dat de Hoge Raad daarin de legitimatieleer 
van Scholten heeft omarmd.14 Dat is echter 
slechts ten dele waar. In dat arrest oordeelde 
de Hoge Raad dat artikel 2014 Oud BW 
alleen ten aanzien van de eis van beschik-
kingsbevoegdheid een uitzondering vormt 
op artikel 639 Oud BW (de voorloper van 
art. 3:84 BW), maar dat de overige eisen die 
het laatstgenoemde artikel stelt, ook gelden 
bij de eigendomsverkrijging van een beschik-
kingsonbevoegde. In Damhof/Staat ging het 
dan ook enkel om de vraag in hoeverre een 
geldige titel vereist was voor eigendoms-
verkrijging van een beschikkingsonbevoegde. 
Toch werd daarmee impliciet wel een keuze 
gemaakt in de strijd tussen de bezitsleer van 
Meijers en de legitimatieleer van Scholten. 
Volgens de bezitsleer had namelijk iedere be-
zitsverkrijging door de derde te goeder trouw 
te gelden als eigendomsverkrijging.15 Diens 
bezit gold immers als volkomen titel. Met 
andere woorden: de derde die te goeder trouw 
het bezit heeft verkregen, wordt eigenaar, 
ongeacht de vraag of aan de eigendomsover-
dracht een geldige titel ten grondslag ligt en 
of de vervreemder wel beschikkingsbevoegd 
is. Met het arrest Damhof/Staat werd slechts 
duidelijk dat deze visie niet juist was, nu vol-
gens de Hoge Raad ook bij artikel 2014 Oud 
BW een geldige titel is vereist. Het oordeel in 
Damhof/Staat was dan ook vooral een keuze 

6 Vgl. A.F. Salomons, 
‘Inpassen of aanpassen? 
Vermogensrecht voor het 
digitale tijdperk’, WPNR 
2000 (6427), p. 904 en 
T.H.D. Struycken, ‘Internet 
en de bescherming van een 
verkrijger van een roeren-
de zaak krachtens art. 3:86 
BW’, in: S.C.J.J. Kortmann 
e.a. (red.), Onderneming en 
10 jaar nieuw burgerlijk 
recht, Deventer: Kluwer 
2002, p. 212.

7 Zie daarover uitvoerig 
Salomons 1997.

8 Zie bijv. E.M. Meijers 
in zijn noot onder HR 3 
februari 1922, WPNR 1922 
(2739), p. 285: ‘bij roerend 
lichamelijk goed geeft bezit 
eigendom.’

9 Salomons 1997, p. 245 e.v.
10 Asser/Scholten 1945, p. 96: 

‘Wie op de legitimatie, die 
het bezit geeft, afgaat, is 
veilig.’ Overigens moet 
bezit in deze visie worden 
uitgelegd als feitelijk bezit, 
d.w.z. – in termen van het 
huidige recht – feitelijke 
macht.

11 Zie treffend P. Scholten, 
‘Bezit en bewijs bij de 
revindicatie’, WPNR 1925 
(2898), p. 498: ‘Ik kan mij 
ook op de in het bezit gele-
gen legitimatie beroepen, 
ook tegenover derden, 
aan wie ik de zaak wil 
vervreemden: “Gij vraagt 
mij, of ik wel eigenaar 
ben? Hier is zij. Ik ben 
immers bezitter, gij moogt 
daarop vertrouwen.”’ Vgl. 
Salomons 1997, p. 239.

12 G.H.A. Schut & P. Roden-
burg, Bescherming van de 
verkrijger van roerende 
zaken volgens BW en NBW, 
Zwolle: W.E.J Tjeenk Wil-
link 1986, p. 23-25.

13 E.M. Meijers, ‘De recht-
spraak van den Hoogen 
Raad omtrent “bezit geldt 
als volkomen titel”’, WPNR 
1927 (3027), p. 919.

14 HR 5 mei 1950, NJ 1951/1 
m.nt. D.J. Veegens. Zo bijv. 
J.C. van Oven, ‘Eigendom 
van roerende zaken’, NJB 
1951, p. 225 en Asser/
Bartels & Van Mierlo 3-IV 
2013, nr. 402.

15 Vgl. E.M. Meijers in zijn 
noot onder HR 3 februari 
1922, WPNR 1922 (2739), 
p. 286: ‘bezit heeft dezelfde 
uitwerking als iedere an-
dere wijze van eigendoms-
verkrijging.’
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tégen de bezitsleer, maar betekende niet 
zonder meer ook een keuze vóór de legitima-
tieleer.16 Maar, zo merkt Salomons terecht 
op, de keuze tegen de bezitsleer impliceerde 
in feite ook een keuze voor de legitimatieleer 
van Scholten, nu die leer toen ‘als het enige 
serieuze alternatief voor de bezitsleer werd 
beschouwd’.17

Wanneer men in artikel 2014 Oud BW 
het woord ‘bezit’ leest als het bezit van de 
vervreemder, zoals in de interpretatie van 
Scholten, ligt het voor de hand deze interpre-
tatie aldus te verstaan dat dit artikel slechts 
bescherming biedt indien is afgegaan op het 
bezit van de vervreemder. Immers: als de 
grondslag van de bescherming van de derde 
is gelegen in het bezit van de vervreemder, 
dat jegens hem geldt als volkomen titel, moet 
men wel hebben vertrouwd op dit bezit om 
voor bescherming in aanmerking te komen. 
Hoewel Scholten – en diens volgelingen – deze 
eis nooit (uitdrukkelijk) hebben gesteld, heeft 
de Hoge Raad dit wel gedaan in het Drukpers-
arrest.18 Het ging daarbij om het volgende 
geval. Balo verkocht een aan Wolff toebeho-
rende drukpers aan Geleedts. De drukpers 
bevond zich bij Wolff, die de drukpers tegen 
diens wil maar zonder veel protest meegaf 
aan Geleedts, naar het schijnt omdat hij bang 
was voor represailles.19 Volgens de Hoge Raad 
werd Geleedts niet beschermd tegen de be-
schikkingsonbevoegdheid van Balo, omdat hij 
niet was afgegaan op de door Balo uitgeoefen-
de feitelijke macht over de drukpers, hetgeen 
ook niet mogelijk was omdat Balo geen enkele 
macht uitoefende over de desbetreffende 
drukpers. De Hoge Raad voert de legitimatie-
leer hier consequent door, waar hij oordeelt 
dat artikel 2014 Oud BW slechts bescher-
ming verleent ‘aan dengene die zijn rechten 
ontleent aan iemand, dien hij, afgaande op 
het door dezen uitgeoefende bezit, voor den 
rechthebbende heeft gehouden’. Dit is de legi-
timatieleer in optima forma: de derde wordt 
uitsluitend beschermd indien hij afgaat op de 
door de beschikkingsonbevoegde vervreemder 
uitgeoefende feitelijke macht, waaraan hij de 
conclusie mocht verbinden dat de vervreem-
der beschikkingsbevoegd was.

4 De deelaspecten van de legitimatieleer 
in het huidige recht
De legitimatieleer van Scholten werd via het 
arrest Damhof/Staat omarmd als geldende 
interpretatie van artikel 2014 Oud BW, het-
geen echter pas in volle omvang geschiedde in 
het hiervoor besproken Drukpers-arrest. De 

vraag rijst hoe het gesteld is met de legiti-
matieleer en de uitwerking daarvan in het 
Drukpers-arrest onder de gelding van artikel 
3:86 BW. Zoals blijkt uit de hiervoor aange-
haalde passages uit de goederenrechtelijke 
handboeken, blijkt dat de legitimatieleer 
stoelt op een tweetal premissen. De legitima-
tieleer gaat er namelijk van uit dat feitelijke 
macht over een zaak een schijn van beschik-
kingsbevoegdheid geeft en dat een derde die 
afgaat op die schijn wordt beschermd. De 
twee premissen voor derdenbescherming zijn 
in die visie (i) dat voor bescherming nood-
zakelijk is dat de derde afgaat op de feitelijke 
macht die de vervreemder uitoefent over de 
zaak en (ii) dat deze waargenomen feitelijke 
macht bij de derde tot de gerechtvaardigde 
conclusie mag leiden dat de vervreemder 
inderdaad beschikkings bevoegd is. Hierna 
wordt ten aanzien van beide premissen 
onderzocht in hoeverre zij het geldende recht 
weerspiegelen.

5 Is (waarneming van) feitelijke macht 
van de vervreemder vereist voor 
derdenbescherming?
De eerste vraag is of naar huidig recht ook 
geldt dat de bescherming van artikel 3:86 BW 
pas in beeld komt wanneer de vervreemder 
feitelijke macht uitoefent over de zaak die 
wordt vervreemd en dat het ook noodzakelijk 
is dat de derde te goeder trouw afgaat op 
die feitelijke macht. Geldt ook naar huidig 
recht dat waarneming van feitelijke macht 
noodzakelijk is voor derdenbescherming? De 
parlementaire geschiedenis is op dit punt erg 
helder. In de Toelichting Meijers bij (de voor-
loper van) artikel 3:86 BW wordt deze in het 
Drukpers-arrest gestelde eis voor het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. Ten aanzien van artikel 3:86 BW 
merkt hij namelijk het volgende op:

‘[H]et artikel formuleert hetgeen de jongste rechtspraak in 
artikel 2014 lid 1 B.W. meent te moeten lezen [waarbij een 
verwijzing volgt naar Damhof/Staat; toevoeging EFV]. De regel 
wenst voor roerende zaken en rechten aan toonder geen verdere 
inbreuk op de wijzen van eigendomsverkrijging te maken, 
dan dat degene, die van een onbevoegde vervreemder geleverd 
krijgt, beschermd wordt. Slechts wordt in afwijking van het 
arrest van de Hoge Raad van 29 Februari 1952, N.J. 1953 no. 58 
[het Drukpers-arrest; toevoeging EFV] niet geëist, dat de onbe-
voegde vervreemder bezitter of houder van de zaak moet zijn, 
wil de verkrijger op deze bijzondere bescherming aanspraak 
hebben; wanneer men er van uitgaat, dat de onbevoegdheid 
van de vervreemder geen beletsel voor de verkrijging door een 
derde te goeder trouw moet zijn, dan moet het ook onverschillig 
zijn, wat de oorzaak van deze onbevoegdheid was. Gelijk reeds 
Saleilles geschetst heeft, gaan het Franse en het Nederlandse 
recht bij de bescherming van de verkrijgers van roerend goed 
niet uit van een bezit bij de vervreemder maar van een verkrij-
ging van het bezit door de verkrijger.’20

16 Wel werd daarmee een 
deelaspect van de legiti-
matieleer overgenomen, 
namelijk dat art. 2014 Oud 
BW pas in beeld komt ‘in-
dien tenminste de levering 
overigens aan de gestelde 
eischen voldoet.’ (Asser/
Scholten 1945, p. 96)

17 Salomons 1997, p. 227.
18 HR 29 februari 1952, NJ 

1953/58 m.nt. Ph.A.N. 
Houwing en AA 1952-1953, 
p. 127 e.v. m.nt. J. Drion, 
die op p. 130 opmerkt: 
‘Merkwaardig is dat hier te 
lande de voorstanders van 
de legitimatietheorie [deze] 
genoemde consequentie bij 
mijn weten nimmer getrok-
ken hebben.’

19 Aldus Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013, nr. 319.

20 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 323-324. Hoewel een 
verwijzing naar Saleilles 
ontbreekt, gaat het waar-
schijnlijk om de passage op 
p. 267 (R.S.F. Saleilles, De 
la possession des meubles, 
Paris: LGDJ 1907): ‘ce n’est 
pas la possession, envisa-
gée chez celui qui aliène 
comme élément purement 
accessoire du titre d’aliéna-
tion; c’est la possession 
acquise à celui qui reçoit 
le meuble, et réalisée par 
lui, non seulement comme 
une manifestation de son 
droit de propriété, comme 
la marque extérieure 
de son intention d’être 
propriétaire, mais comme 
la première et principale 
justification du droit lui-
même.’
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Aldus schrijvende, codificeert Meijers hele-
maal niet de door Scholten verdedigde legi-
timatieleer, waarbij wordt uitgegaan van het 
bezit van de vervreemder, maar de door hem 
verdedigde bezitsleer, nu het nieuwe wetboek 
aanknoopt bij het bezit van de verkrijger! 
Doordat hij nu echter aanvaardt dat de regel 
geen verdere inbreuk dient te maken op de 
regels voor eigendomsverkrijging dan dat 
de derde beschermd wordt tegen de beschik-
kingsonbevoegdheid, omarmt hij tevens een 
facet van de door Scholten verdedigde leer, 
namelijk dat vereist blijft dat sprake is van 
een geldige titel, zoals door de Hoge Raad in 
Damhof/Staat is beslist. De in artikel 3:86 
BW neergelegde regel moet dus veeleer wor-
den begrepen als een aanvaarding van de leer 
van Meijers, zij het ingepast in een causaal 
stelsel van overdracht.21 Dat is een adequate 
tussenoplossing, omdat daarmee het verband 
tussen artikel 3:86 BW en de gewone regels 
voor overdracht duidelijk tot uitdrukking 
komt. Terwijl in de door Meijers oorspronke-
lijk verdedigde bezitsleer artikel 2014 Oud 
BW volledig was losgezongen van de gewone 
regels van overdracht, zoals neergelegd in 
artikel 639 Oud BW, formuleerde hij artikel 
3:86 BW als een beperkte uitzondering op de 
regels voor overdracht: er werd onder omstan-
digheden slechts een uitzondering gemaakt 
op de eis van beschikkingsbevoegdheid. Dit 
betekent dat de eis van een geldige titel – 
zoals aanvaard in Damhof/Staat – ook in een 
dergelijk geval bleef gelden, net als de eis dat 
sprake moet zijn van een levering.22

De in artikel 3:86 BW 
neergelegde regel moet 
veeleer worden begrepen 
als een aanvaarding van 
de leer van Meijers, zij het 
ingepast in een causaal 
stelsel van overdracht

Ondanks de vele wijzigingen die artikel 3:86 
BW in het wetgevingsproces heeft ondergaan, 
is Meijers’ standpunt zoals hierboven weer-
geven geldend recht geworden. In een later 
stadium is bovenstaande passage door de 
minister namelijk expliciet bevestigd en is 
nogmaals afstand genomen van het Drukpers-
arrest.23 Het is derhalve de vraag waarom in 
de literatuur, ondanks deze heldere passage 
uit de wetgeschiedenis, nog altijd wordt aan-
genomen dat artikel 3:86 BW een codificatie 

vormt van de legitimatieleer, waarmee impli-
ciet wordt aangenomen dat voor bescherming 
is vereist dat de derde is afgegaan op door de 
vervreemder uitgeoefende feitelijke macht. De 
wet lijkt de juistheid van de legitimatieleer op 
een tweetal punten te bevestigen, maar bij na-
dere bestudering blijkt dat dit geenszins het 
geval is. Het gaat daarbij om de formulering 
van artikel 3:90 BW en het ontbreken van 
derdenbescherming bij artikel 3:95 BW.

De wet lijkt de juistheid van de 
legitimatieleer op een tweetal 
punten te bevestigen, maar 
bij nadere bestudering blijkt 
dat dit geenszins het geval is

5.1 De woorden ‘in de macht van de 
vervreemder’ in artikel 3:90 BW
Een ogenschijnlijke bevestiging van de legi-
timatieleer is gelegen in de omstandigheid 
dat artikel 3:86 BW als vereiste voor derden-
bescherming stelt dat de levering plaatsvindt 
overeenkomstig artikel 3:90, 3:91 of 3:93 
BW.24 Deze artikelen hebben alle betrekking 
op de situatie dat een zaak wordt geleverd die 
in de macht van de vervreemder is.25 Voor der-
denbescherming lijkt dus inderdaad vereist 
dat de vervreemder feitelijke macht uitoefent 
over de zaak. Maar deze frase in de drie be-
palingen heeft niets met derdenbescherming 
of de legitimatieleer te maken. In de eerste 
plaats brengt de eis dat de zaak in de macht 
van de vervreemder moet zijn niet noodzake-
lijkerwijs met zich dat deze macht ook door 
de verkrijger moet zijn waargenomen om 
voor bescherming in aanmerking te komen. 
Bovendien is de eis dat de zaken zich in de 
macht van de vervreemder moeten bevinden 
ook niet met het oog op derdenbescherming 
of als uitwerking van de legitimatieleer in de 
wet terecht gekomen. In de oorspronkelijke 
versie van artikel 3:90 BW werd deze eis 
niet gesteld. De tekst van de bepaling luidde 
toen als volgt: ‘Eigendom van roerende zaken 
wordt geleverd door aan de verkrijger het 
bezit der zaak te verschaffen.’26 In een later 
stadium van het wetgevingsproces werden 
vragen gesteld over de verhouding tussen 
artikel 3:90 BW en artikel 3:95 BW, volgens 
welk artikel in uitzonderingssituaties de 
levering ook kan geschieden door een daartoe 
bestemde akte. Volgens sommigen was de 
formulering van het oorspronkelijke artikel 
3:90 BW zo stringent, dat onduidelijk was 
of het artikel nog wel ruimte openliet voor 

21 Anders: Struycken 2002, 
p. 212; Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013, nr. 402 
en A.C. van Schaick, 
Rechtsgevolgen en functies 
van bezit en houderschap 
(Monografie BW A14), 
Deventer: Kluwer 2014, 
nr. 91, p. 118.

22 Zie hierover ook Salomons 
1997, p. 281-285 die 
opmerkt dat het Meijers 
uiteindelijk vooral te doen 
was om de bescherming 
tegen de gevolgen van een 
causaal stelsel ten opzichte 
van derden.

23 Parl. Gesch. Boek 3 BW 
(Inv. 3, 5 en 6), p. 1258-
1259.

24 Pitlo/Reehuis & Heister-
kamp 2012, nr. 152 en 
Snijders/Rank-Berenschot 
2012, nr. 370 zien deze eis 
inderdaad als uitwerking 
van de legitimatieleer.

25 Zie ook Asser/Bartels & 
Van Mierlo 3-IV 2013, 
nr. 419 alwaar het verband 
tussen dit vereiste en de 
legitimatieleer, althans 
het Drukpers-arrest, wordt 
gelegd.

26 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 381.
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de levering door middel van een akte (art. 
3:95 BW) in geval van verloren en ontnomen 
zaken.27 Om daarin duidelijkheid te scheppen 
en het toepassingsgebied van artikel 3:90 BW 
enerzijds en artikel 3:95 BW anderzijds af te 
bakenen, is in de tekst toegevoegd dat artikel 
3:90 BW slechts van toepassing is indien de 
zaken zich in de macht van de vervreemder 
bevinden.28 De toevoeging heeft derhalve niet 
tot doel te bepalen dat zaken die zich niet in 
de macht van de vervreemder bevinden, niet 
door middel van bezitsverschaffing (art. 3:90 
BW) kunnen worden geleverd, maar beoogt 
slechts buiten twijfel te stellen dat de levering 
in een dergelijk geval (ook) door middel van 
een akte (art. 3:95 BW) kan geschieden. De 
woorden ‘in de macht van de vervreemder’ in 
artikel 3:90 BW moeten dan ook in het licht 
van de afbakening tussen artikel 3:90 en 3:95 
BW worden gelezen en niet als verkapte eis 
voor derdenbescherming en als impliciete 
omarming van de legitimatieleer.

De woorden ‘in de macht van 
de vervreemder’ in artikel 3:90 
BW moeten in het licht van 
de afbakening tussen artikel 
3:90 en 3:95 BW worden 
gelezen en niet als verkapte 
eis voor derdenbescherming 
en als impliciete omarming 
van de legitimatieleer

5.2 Het ontbreken van derdenbescherming bij 
artikel 3:95 BW
Een tweede argument dat ogenschijnlijk pleit 
voor de legitimatieleer houdt eveneens ver-
band met artikel 3:95 BW. Aangezien artikel 
3:86 BW vereist dat de levering plaatsvindt 
op de voet van artikel 3:90, 3:91 of 3:93 BW, 
wordt de derde niet beschermd indien de 
levering plaatsvindt door een daartoe be-
stemde akte overeenkomstig artikel 3:95 BW. 
Van een dergelijke levering is bijvoorbeeld 
sprake wanneer het gaat om zaken die aan de 
eigenaar zijn ontstolen, waardoor hij het bezit 
van de zaken heeft verloren en dus niet meer 
via artikel 3:90 BW het bezit kan verschaf-
fen. In de literatuur wordt opgemerkt dat het 
ontbreken van derdenbescherming bij artikel 
3:95 BW verband houdt met de legitimatie-
leer, aangezien de derde in dat geval niet 
is afgegaan op de schijn van beschikkings-
bevoegdheid, omdat de vervreemder geen 
macht uitoefent over de zaak.29 De reden 

dat een derde in geval van een levering door 
middel van een daartoe bestemde akte niet 
wordt beschermd houdt evenwel geen verband 
met de legitimatieleer. De afwezigheid van 
derdenbescherming moet hier niet worden 
gezocht in de onderlinge verhouding tussen 
partijen, maar meer op abstract niveau. Naar 
de mening van de wetgever was de algemene 
rechtvaardiging van derdenbescherming zoals 
die hiervoor aan de orde kwam – de vlotte 
verhandelbaarheid van zaken – in geval van 
artikel 3:95 BW in mindere mate aanwezig 
en was derdenbescherming om die reden niet 
aangewezen.30 Omdat het verkeersbelang 
bescherming in het kader van artikel 3:95 
BW derhalve niet vergt, wordt een verkrijger 
te goeder trouw in dat geval niet beschermd 
tegen beschikkingsonbevoegdheid. Met het 
ontbreken van een door feitelijke macht op-
gewekte schijn van beschikkingsbevoegdheid 
heeft dat niets van doen.

5.3 Waarneming feitelijke macht
Voor derdenbescherming is aldus niet vereist 
dat de vervreemder enige macht uitoefent 
over de verkochte zaak.31 Dat laat onverlet 
dat het hoogstzelden zal voorkomen dat een 
vervreemder in staat is de derde te goeder 
trouw het bezit te verschaffen, indien hij geen 
enkele macht uitoefent over de zaak. Om 
de zaak te leveren aan de verkrijger zal hij 
immers op enigerlei wijze moeten bewerkstel-
ligen dat de verkrijger macht gaat uitoefenen 
over de desbetreffende zaak. Het kan gaan om 
gevallen zoals in het Drukpers-arrest, waarin 
de zaak wordt meegegeven door een ander 
dan de vervreemder, of gevallen waarin de 
verkrijger weliswaar meent dat de vervreem-
der macht uitoefent over de zaak, maar dat 
dit in werkelijkheid niet het geval is.32 

Zelfs als de vervreemder 
wel macht uitoefent 
over de zaak, is voor 
derdenbescherming geenszins 
vereist dat de verkrijger die 
macht ook waarneemt

Maar zelfs als de vervreemder wel macht 
uitoefent over de zaak, is voor derden-
bescherming geenszins vereist dat de verkrij-
ger die macht ook waarneemt.33 Wanneer men 
daarentegen de legitimatieleer als grondslag 
voor artikel 3:86 BW aanneemt, wordt de sug-
gestie gewekt dat bescherming in een zodanig 
geval zou uitblijven, nu de verkrijger niet 

27 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 383.

28 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 384.

29 Brahn 1985, p. 341 en 
Struycken 2002, p. 214, 
voetnoot 8. Ook Fesevur 
2005, p. 162 ziet dit als 
een rudiment van de 
legitimatieleer. Vgl. ook 
J.H. Nieuwenhuis, ‘Kopie 
Deel Drie’, AA 1986, p. 792 
(AA19860790) die het 
verband legt, maar het 
argument pareert.

30 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 333. Zie ook F.H.J. 
Mijnssen, ‘De levering van 
een roerende zaak’, WPNR 
1983 (5654), p. 351. Kri-
tisch over het ontbreken 
van derdenbescherming in 
geval van een levering ex 
art. 3:95 BW o.m. Mijns-
sen 1983, p. 351; Schut & 
Rodenburg 1986, p. 125 en 
Nieuwenhuis 1986, p. 792.

31 Zo ook Schut & Rodenburg 
1986, p. 80-82.

32 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 324.

33 Zo o.m. I. Kisch, Be-
schouwingen over de 
onderscheiding tusschen 
zakelijke en persoonlijke 
rechten (diss. Amsterdam 
UvA), Alphen aan den 
Rijn: Samsom 1932, p. 279; 
Schut & Rodenburg 1986, 
p. 80-82; Salomons 2000, 
p. 905 en E. Koops & E.F. 
Verheul, ‘Webwinkels en 
derdenbescherming’, in: E. 
Koops e.a. (red.), Digitaal 
Privaatrecht, Den Haag: 
BJu 2014, p. 34-35.
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heeft vertrouwd op de schijn die uitgaat van 
de feitelijke macht. Dat is echter niet het ge-
val. Een derde te goeder trouw kan eigenaar 
worden van een zaak die hij nog nooit heeft 
gezien. Wanneer de vervreemder de te ver-
kopen zaak bijvoorbeeld heeft gestald bij een 
derde, kan hij de zaak leveren door middel 
van een levering longa manu. De zaak wordt 
dan geleverd door middel van een tweezijdige 
verklaring tussen vervreemder en verkrijger, 
die wordt medegedeeld aan de derde die de 
zaak onder zich heeft (art. 3:115 aanhef en 
onder c BW). Waar de derde de zaak vóór 
de overdracht houdt voor de vervreemder, 
bewerkstelligt deze tweezijdige verklaring dat 
de derde de zaak vervolgens dient te houden 
voor de verkrijger. Aldus is het mogelijk dat 
een derde een zaak verkrijgt die hij nog nooit 
heeft gezien, omdat deze honderden kilo-
meters verderop ligt opgeslagen bij een derde. 
In een dergelijk geval oefent de vervreemder 
weliswaar middellijk macht uit over de zaak 
– omdat de derde de zaak voor hem houdt – 
maar voor het intreden van derdenbescher-
ming is niet vereist dat deze macht ook wordt 
waargenomen door de verkrijger. Ook bij een 
dergelijke levering longa manu wordt de der-
de te goeder trouw beschermd tegen beschik-
kingsonbevoegdheid van de vervreemder.34 

Dat artikel 3:86 BW ook toepassing kan 
vinden in situaties waarin de verkrijger niet 
is afgegaan op door de vervreemder uitgeoe-
fende feitelijke macht, is ook voor de praktijk 
een belangrijke constatering, omdat het onder 
meer de mogelijkheid opent van derden-
bescherming bij internetaankopen. In een 
dergelijk geval gaat de koper immers niet af 
op een door de vervreemder uitgeoefende fei-
telijke macht – hij neemt immers niks anders 
waar dan de website van de vervreemder – 
maar stelt hij zijn vertrouwen in de website 
van de vervreemder.35

6 Wekt feitelijke macht een schijn van 
beschikkingsbevoegdheid?
De tweede premisse waar de legitimatieleer 
van uitgaat, is dat de feitelijke macht die de 
vervreemder uitoefent over de zaak in de re-
gel het gerechtvaardigde vertrouwen opwekt 
dat de vervreemder dus beschikkingsbevoegd 
is. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag 
dat degene die de feitelijke macht uitoefent 
over een zaak in de regel ook wel eigenaar zal 
zijn en om die reden bevoegd is te beschikken 
over de desbetreffende zaak.36 Maar, wanneer 
men aanvaardt dat er vele redenen kunnen 
zijn op grond waarvan iemand een zaak onder 

zich heeft en dat diegene niet zonder meer 
eigenaar hoeft te zijn, kan men – zoals Van 
Schaick terecht opmerkt – bezwaarlijk vol-
houden dat degene die feitelijke macht over 
een zaak uitoefent ook wel eigenaar van die 
zaak zal zijn.37 

Het eigendomsrecht heeft zich in de loop 
der tijd in belangrijke mate weten los te 
weken van de noodzakelijkheid dat daad-
werkelijk feitelijke macht over de zaak wordt 
uitgeoefend.38 De publiciteitsfunctie van feite-
lijke macht is daarmee tegenwoordig uiterst 
gering. Zo kan door middel van een levering 
constituto possessorio of longa manu worden 
bewerkstelligd dat de eigendom van de zaak 
wordt overgedragen, zonder dat er een ver-
andering in de feitelijke macht plaatsvindt. 
En dergelijke vormen van levering zijn, zoals 
Nieuwenhuis het uitdrukt, ‘geenszins reli-
kwieën, uitsluitend bestemd voor de academi-
sche eredienst, maar vormen, integendeel, de 
spil van hoogst belangrijke sectoren van het 
rechtsverkeer in roerende zaken’.39 Daarnaast 
kan de feitelijke macht die iemand uitoefent 
zijn grondslag vinden in een breed scala 
aan rechtsverhoudingen. Hij kan huurder, 
bruiklener, lessee, koper onder eigendoms-
voorbehoud, dief of bewaarnemer zijn, terwijl 
ook goed denkbaar is dat een roerende zaak 
is belast met een stil pandrecht, waardoor de 
eigenaar niet volledig beschikkingsbevoegd 
is. Men kan dan moeilijk beweren dat feite-
lijke macht in de regel het gerechtvaardigde 
vertrouwen schept van eigendom. Dat derden 
van dergelijke constructies niet op de hoogte 
zijn, althans daarmee geen rekening hoeven 
te houden, valt evenmin vol te houden. Alge-
meen is bekend dat er een grote verscheiden-
heid aan redenen kan zijn waarom iemand 
een zaak onder zich heeft.40 Dat geldt zowel in 
meer alledaagse sferen, waarin huur, lease en 
koop op afbetaling niet ongebruikelijk zijn, als 
ook in meer professionele verhoudingen, waar 
eenieder geacht moet worden bekend te zijn 
met fenomenen als pandrecht en eigendoms-
voorbehoud. Elke rechtsorde die eigendom 
en feitelijke macht conceptueel onderscheidt, 
moet daarmee aanvaarden dat deze feitelijke 
macht ook niet meer spreekt voor eigendom, 
zo verzucht Kisch reeds in 1932:

‘[W]aarom is het kenmerk ‘macht’ ondanks de vele bezwaren die 
er zich tegen opdringen, zoo geduurig en zo algemeen als ken-
merk aangewezen? Sinds lang reeds zijn de bedenkingen tegen 
dit kenmerk op meer dan een plaats breed uitgemeten – toch 
keert in wet- en leerboek gedurig de term ‘macht’ als criterium 
voor zakelijk recht terug. Dit op zichzelf behoeft verklaring. Als 
eerste bijdrage kan worden opgemerkt: dat er een algemeene 
tendentie heerscht om de kenmerken voor rechtsrelaties te 
vinden in feitelijke verhoudingen. [...] De ontwikkeling van de 

34 Zie als voorbeeld HR 1 mei 
1987, NJ 1988/852 m.nt. 
W.M. Kleijn (Leaseplan/
IBM) en HR 18 september 
1987, NJ 1988/983 m.nt. 
W.M. Kleijn (Berg/De 
Bary). Vgl. ook L.P.W. van 
Vliet, ‘Feitelijke macht 
en derdenbescherming’, 
NTBR 2002, p. 288-289 
die opmerkt dat als de 
schijn van beschikkings-
bevoegdheid het beslis-
sende element zou zijn, 
derdenbescherming bij een 
levering c.p. meer op zijn 
plaats zou zijn dan bij een 
levering longa manu.

35 Zie daarover met ver-
dere verwijzingen Koops 
& Verheul 2014, p. 31-52. 
Voor Salomons 2000, 
p. 904-905 was de opkomst 
van internet een reden om 
af te stappen van de ook 
door hem tot dat moment 
verdedigde legitimatieleer. 
Zoals hier in de hoofdtekst 
wordt verdedigd, heeft 
deze eis echter überhaupt, 
althans in ieder geval 
wat betreft art. 3:86 BW, 
nooit gegolden. Volgens 
Struycken 2002, p. 212-217 
kan ook bij internetaanko-
pen gewoon vast worden 
gehouden aan de legitima-
tieleer, omdat volgens hem 
ook bij internetaankopen 
steeds een moment komt 
waarop de feitelijke macht 
over de gekochte zaak 
wordt verschaft. Hoewel 
dat op zich juist is, kan 
daarmee moeilijk worden 
volgehouden dat de be-
scherming bij internetaan-
kopen zijn grondslag vindt 
in de legitimatieleer. De 
internetkoper verkrijgt uit-
eindelijk weliswaar het be-
zit, maar niet kan worden 
gezegd dat hij is afgegaan 
op de feitelijke macht van 
de vervreemder. Zo hij deze 
feitelijke macht op het 
moment van bezorging al 
waarneemt, is dat in ieder 
geval te laat, omdat de 
koopovereenkomst reeds 
voordien is gesloten. In 
wezen reduceert Struycken 
de legitimatieleer dan 
ook tot de eis dat voor 
overdracht vereist is dat de 
zaak wordt geleverd.

36 Zie bijv. Asser/Bartels & 
Van Mierlo 3-IV 2013, 
nr. 400: ‘In beginsel mag 
men ervan uitgaan dat 
degene die macht over een 
roerende zaak uitoefent 
rechthebbende is en aldus 
bevoegd om over de zaak te 
beschikken.’

37 Van Schaick 2014, nr. 91, 
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mogelijkheden tot zakelijk recht [...] vertoont echter een steeds 
toenemende afwijking van dit beginsel der onmiddellijke en 
eenvoudige waarneembaarheid. Het uiteenwijken van feitelijke 
relatie en rechtelijke bevoegdheid in zijn historische evolutie is 
niets anders dan de ontwikkelingsgeschiedenis van den eigen-
dom tegenover het bezit en later, van het bezit tegenover de 
detentie. Met deze ontwikkeling moest ook de saamhoorigheid 
van zakelijk recht en feitelijke macht teloor gaan.’41

Wanneer duidelijk is dat feitelijke macht en 
eigendom niet altijd hand in hand gaan, valt 
niet goed in te zien waarom de derde wel 
uit mag gaan van de optimistische gedachte 
dat degene die de feitelijke macht uitoefent, 
eigenaar is en niet stil hoeft te staan bij de 
pessimistische gedachte dat hij slechts houder 
is.42

Niet goed valt in te zien 
waarom de derde wel uit mag 
gaan van de optimistische 
gedachte dat degene 
die de feitelijke macht 
uitoefent, eigenaar is en 
niet stil hoeft te staan bij 
de pessimistische gedachte 
dat hij slechts houder is

Maar ook hier lijkt de wet steun te bieden aan 
de legitimatieleer. Artikel 3:109 en 3:119 BW 
bevatten gezamenlijk namelijk een vermoe-
den dat degene die feitelijke macht uitoefent 
over een zaak ook eigenaar is van die zaak.43 
Hoewel deze regels onder het oude recht 
ook werden gelezen in artikel 2014 Oud BW, 
moet deze bewijsrechtelijke regel los worden 
gezien van de materieelrechtelijke regel van 
artikel 3:86 BW.44 Bovendien is de ratio van 
deze bewijsvermoedens niet (meer) gelegen 
in het feit dat de houder in de regel bezitter 
is en dat de bezitter in de regel eigenaar is.45 
De bewijsvermoedens beschermen de hou-
der en de bezitter omdat zij de zaak houden 
respectievelijk bezitten: de bezitter wordt 
beschermd omdat hij bezitter is.46 Zij waar-
borgen daarmee de politionele functie van 
bezit, hetgeen inhoudt dat hiermee gewaakt 
wordt tegen eigenrichting: ‘wie de macht over 
een zaak uitoefent, wordt in die machtsuitoe-
fening beschermd’.47 Wie een wijziging in de 
machts uitoefening wil aanbrengen, zal met 
het bewijs moeten komen dat die machts-
uitoefening niet overeenstemt met het recht. 

Artikel 3:109 en 3:119 BW geven daarmee 
bewijsregels, die geen uitsluitsel geven over 
de vraag hoe vaak dit vermoeden ook over-
eenstemt met de werkelijkheid. Naarmate 

het onwaarschijnlijker is dat de feitelijke 
situatie overeenstemt met de rechtstoestand, 
kunnen hogere eisen worden gesteld aan het 
beroep op de vermoedens. Gelet op de veelvul-
dig voorkomende mogelijkheid dat feitelijke 
macht en eigendom niet hand in hand gaan, 
ligt het ook voor de hand aan de toepassing 
van de vermoedens hogere eisen te stellen.48 
De getrapte bewijsvermoedens zijn slechts 
bewijsregels en regelen de verdeling van de 
bewijslast, waarmee de risico’s van een non 
liquet bij een partij worden neergelegd. Niet 
goed valt in te zien waarom aan een wetsbe-
paling die regelt wie de consequenties draagt 
wanneer ten processe niet duidelijk wordt wie 
eigenaar is, gevolgen zouden moeten worden 
toegekend bij de uitleg van de materieelrech-
telijke regeling van artikel 3:86 BW.

7 Waarom beschermt artikel 3:86 BW 
soms wel en soms niet?
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat 
artikel 3:86 BW geen bescherming biedt aan 
de derde te goeder trouw omdat hij is afge-
gaan op een feitelijke macht die de vervreem-
der over de zaak uitoefent en die hem jegens 
hem als beschikkingsbevoegde legitimeert. 
Voor derdenbescherming is immers geenszins 
vereist dat de vervreemder feitelijke macht 
uitoefent over de zaak, terwijl bovendien 
evenmin vereist is dat, wanneer de vervreem-
der wél feitelijke macht uitoefent over de 
zaak, de verkrijger die machtsuitoefening 
waarneemt en daarop afgaat. Bovendien bete-
kent de omstandigheid dat iemand feitelijke 
macht uitoefent over een zaak niet dat derden 
er dáárom gerechtvaardigd op mogen vertrou-
wen dat diegene ook beschikkingsbevoegd is.

Artikel 3:86 BW biedt 
bescherming aan het 
vertrouwen van de derde 
in gevallen waarin het 
rechtsverkeer dat – in de visie 
van de wetgever – vergt

Maar wat is dan de reden dat artikel 3:86 
BW bescherming biedt aan de derde te goeder 
trouw? Het antwoord luidt misschien ietwat 
teleurstellend. Artikel 3:86 BW biedt bescher-
ming aan het vertrouwen van de derde in 
gevallen waarin het rechtsverkeer dat – in de 
visie van de wetgever – vergt.49 Het kán zijn 
dat dit vertrouwen is gewekt door de feite-
lijke macht van de vervreemder, maar dat is 

p. 119.
38 Zie over deze ontwikke-

ling – in het kader van 
de eigendomsoverdracht 
– J.H. Nieuwenhuis, Uit de 
ban van hier en nu (oratie 
Tilburg), Deventer: Kluwer 
1980, p. 7-71.

39 Nieuwenhuis 1980, p. 31.
40 Vgl. Kisch 1932, p. 276.
41 Kisch 1932, p. 155-156.
42 Kisch 1932, p. 276. 
43 Zie Pitlo/Reehuis & 

Heisterkamp 2012, nr. 150, 
alwaar een verband wordt 
gelegd tussen (de recht-
vaardiging van) art. 3:86 
BW en art. 3:109 en 3:119 
BW. Vgl. ook Fesevur 2005, 
p. 105.

44 Zo ook Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013, nr. 402. 
Vgl. Asser/Beekhuis 3-I 
1980, p. 271.

45 Oorspronkelijk lijkt dat 
wel het geval te zijn 
geweest, maar dit valt 
– gelet op de hierboven 
genoemde ontwikkeling 
van de moderne maat-
schappij – thans niet meer 
vol te houden. Zie – onder 
verwijzing naar Bourjon 
– Salomons 2000, p. 905 
en F.M.J. Verstijlen, ‘De 
bewijsovereenkomst in 
het goederenrecht’, WPNR 
2008 (6742), p. 132, die 
op p. 136-137 de kracht 
van de vermoedens voor 
het huidige recht sterk 
nuanceert, nu eigendoms-
voorbehoud, pand en lease 
in de huidige maatschappij 
‘schering en inslag’ zijn.

46 Van Schaick 2014, nr. 64.
47 Van Schaick 2014, nr. 72.
48 Zie Parl. Gesch. Boek 3 BW, 

p. 446; Nieuwenhuis 1986, 
p. 794-796 en Van Schaick 
2014, nr. 66.

49 Vgl. Salomons 1991, p. 831 
en p. 836. Zie ook A.F. Sa-
lomons, ‘Boekbespreking’, 
WPNR 2007 (6714), p. 546.
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geenszins vereist. Evengoed denkbaar is dat 
de derde op andere gronden vertrouwt op de 
beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. 
Niet goed valt in te zien waarom de derde niet 
zou moeten worden beschermd wanneer hij 
zijn vertrouwen baseert op andere omstandig-
heden dan door de vervreemder uitgeoefende 
feitelijke macht.

Bezwaarlijk aan de legitimatieleer is vooral 
dat de positie die de vervreemder inneemt 
tot de zaak op de voorgrond wordt geplaatst, 
terwijl het uiteindelijk gaat om de vraag of 
de belangen van de derdeverkrijger of de 
oorspronkelijke eigenaar dienen te preva-
leren. Het lijkt weliswaar aantrekkelijk om 
de nadruk te leggen op de positie van de 
vervreemder, omdat hij immers in relatie tot 
allebei staat, zodat aan de hand van diens po-
sitie en gedrag kan worden beslist aan wiens 
belangen de doorslag moet worden gegeven, 
maar uiteindelijk vertroebelt dit de kern van 
het probleem. Zoals Drion namelijk terecht 
opmerkt, is het niet de rechtspositie van de 
vervreemder, die bepaalt of de derde wordt 
beschermd, maar komt het uiteindelijk aan op 
de vraag 

‘hoever en onder welke omstandigheden de goede trouw [...] bij 
de verkrijger t.a.v. de beschikkingsonbevoegdheid van de over-
drager bescherming vindt. [...] In de situaties, waar art. 2014 
B.W. betrekking op heeft, hebben we altijd te maken met conflic-
terende belangen die – ieder op zich genomen – redelijk zijn. De 
vraag is dan welk belang moet prevaleren boven het ander. [...] 
Dit conflict te willen oplossen met behulp van het bezitsbegrip 
is een stuk “Begriffsjurisprudenz”, waarmee men het werkelijke 
probleem alleen maar verduistert.’50 

Toch is het bezitsbegrip niet geheel onbe-
langrijk. Maar het gaat dan om het bezit van 
de verkrijger, zoals ook Meijers opmerkte in 
het hierboven aangehaalde citaat.51 De wet 
beschermt namelijk de bezitsverkrijging (of in 
geval van art. 3:91 BW: de machtsverkrijging) 
door de derde te goeder trouw die een vermo-
gensoffer heeft gebracht.52 Men kan daaruit 
voor wat betreft de positie van de vervreem-
der afleiden dat de vervreemder op enigerlei 
wijze in staat moet zijn om de verkrijger het 
bezit van de zaak te verschaffen: van een te 
beschermen bezitsverkrijging kan immers 
pas sprake zijn indien de verkrijger het bezit 
is verschaft. In de regel zal de vervreemder 
daartoe in staat zijn omdat hij zelf enige 
feitelijke macht over de zaak uitoefent. Maar 
vereist is dat geenszins, terwijl bovendien 
daarmee niet gezegd is dat de verkrijger die 
feitelijke macht ook waarneemt, zoals hier-
voor bleek bij de levering longa manu. De 
door de legitimatieleer gestelde eis dat de 
vervreemder feitelijke macht zou moeten uit-

oefenen over de zaak, voegt in wezen niets toe 
aan de eis dat voor overdracht sprake moet 
zijn van een levering (art. 3:84 BW), die bij 
roerende zaken immers dient te geschieden 
doordat het bezit moet worden verschaft.53 
Gewoonlijk geschiedt dat doordat de ver-
vreemder het bezit dat hij zelf uitoefent over 
de zaak overdraagt aan de verkrijger (art. 
3:114 BW). Daarmee kan echter niet worden 
gezegd dat de derde wordt beschermd omdat 
hij afgaat op de (door hem waargenomen) 
feitelijke macht van de vervreemder. 

Uiteindelijk is de vraag wanneer derden-
bescherming plaatsgrijpt dus niet afhankelijk 
van de rechtspositie van de vervreemder met 
betrekking tot de zaak, maar van de bezits-
verkrijging door de derde te goeder trouw in 
een situatie waarin de wetgever bescherming 
in het belang van het rechtsverkeer acht. Nu 
het bij artikel 3:86 BW gaat om de vraag on-
der welke omstandigheden vertrouwen wordt 
beschermd, dient de nadruk te worden gelegd 
op de vraag wanneer van een zodanig ver-
trouwen sprake is. De aandacht leggen op de 
positie van de vervreemder ten aanzien van 
de zaak vertroebelt de kern van het probleem, 
namelijk wanneer de positie van de verkrij-
ger zodanig is dat diens vertrouwen wordt 
beschermd.

De legitimatieleer heeft 
onder het oude recht haar 
waarde bewezen voor 
de adequate inpassing 
van bescherming tegen 
beschikkingsonbevoegdheid 
in het algemene 
stelsel van derivatieve 
eigendomsverkrijging

8 Conclusie
De legitimatieleer heeft onder het oude recht 
haar waarde bewezen voor de adequate 
inpassing van bescherming tegen beschik-
kingsonbevoegdheid in het algemene stelsel 
van derivatieve eigendomsverkrijging. Door 
middel van de legitimatieleer werd bewerk-
stelligd dat de inbreuk op de eisen voor 
eigendomsoverdracht niet groter dan nood-
zakelijk is teneinde de derde te goeder trouw 
te beschermen. Waar de bescherming tegen 
beschikkingsonbevoegdheid in de bezitsleer 
een geheel eigen wijze van eigendomsverkrij-
ging tot gevolg had, zorgde de legitimatieleer 

50 H. Drion, ‘De betekenis van 
het bezit voor ons huidige 
recht’, WPNR 1967 (4942-
4943), p. 124 en 133. Vgl. 
ook Asser/Beekhuis 3-I 
1980, p. 276.

51 Parl. Gesch. Boek 3 BW, 
p. 323-324: ‘Gelijk reeds 
Saleilles geschetst heeft, 
gaan het Franse en het 
Nederlandse recht bij de 
bescherming van de ver-
krijgers van roerend goed 
niet uit van een bezit bij de 
vervreemder maar van een 
verkrijging van het bezit 
door de verkrijger.’

52 Vgl. Van Schaick 2014, 
nr. 91, p. 118-119.

53 Kisch 1932, p. 279.
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voor een inpassing van de beschermings-
bepaling binnen het systeem van overdracht. 
Voor het huidige recht volgt dit samenspel 
van artikel 3:84 en artikel 3:86 BW uit de 
redactie van laatstgenoemd artikel. Doordat 
artikel 3:86 BW is geformuleerd als een uit-
zondering op de in artikel 3:84 BW gestelde 
eis van beschikkingsbevoegdheid, wordt dui-
delijk dat artikel 3:86 BW geen eigenstan-
dige wijze van eigendomsverkrijging is, maar 
slechts een nuance aanbrengt op artikel 3:84 
BW. Een beroep op de legitimatieleer ter 
onderbouwing van dit karakter van artikel 
3:86 BW is voor het huidige recht dan ook 
niet nodig. 

Zoals in dit artikel is betoogd, is de rol van 
de legitimatieleer voor het huidige recht daar-
mee uitgespeeld. Uit deze leer moet in ieder 
geval niet worden afgeleid dat artikel 3:86 
BW bescherming biedt aan de derde die af-
gaat op de feitelijke macht die de vervreemder 
uitoefent over de zaak en op grond waarvan 
de derde mag aannemen dat de vervreemder 
beschikkingsbevoegd is. Het huidige recht 

kent zowel gevallen waarin derdenbescher-
ming uitblijft, indien de verkrijger afgaat op 
deze zogenaamde schijn, als gevallen waarin 
derdenbescherming plaatsvindt zonder dat de 
derde is afgegaan op de feitelijke macht die 
de vervreemder uitoefent, terwijl bovendien 
voorstelbaar is dat artikel 3:86 BW wordt 
toegepast in gevallen waarin de vervreemder 
in het geheel geen feitelijke macht uitoefent 
over de zaak.

De rol van de legitimatieleer 
voor het huidige recht 
is uitgespeeld

Het lijkt dan ook beter de legitimatieleer uit 
te bannen uit het begrippenarsenaal, waar-
door kan worden toegespitst op hetgeen waar 
het werkelijk om draait, namelijk wanneer 
en waarom een derde te goeder trouw wordt 
beschermd als gevolg waarvan de belangen 
van de oorspronkelijke eigenaar worden 
opgeofferd.


