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1 De feiten en de opgeroepen vraag

Pye Ltd (Pye) is eigenaar van een groot perceel landbouwgrond (23 ha). Het
naastgelegen perceel behoort aan de heer en mevrouw Graham (Graham).
Graham heeft in 1983 een recht van gebruik verkregen (een grazing agree-
ment). Dat recht van gebruik heeft zij tot en met 31 december 1983; Pye doet
Graham aanzeggen dat het recht de volgende dag een einde neemt, en
voor verlenging blijkt Pye niet te voelen, omdat zij plannen had de be-
stemming van het land te veranderen; een recht van gebruik zou verlenen
van een vergunning voor die plannen wellicht kunnen doorkruisen.
Feitelijk blijft Graham het land van Pye in gebruik houden, en probeert
gedurende 1984 nog wel om Pye te bewegen om dat gebruik in een over-
eenkomst vast te leggen, maar het enige waartoe Pye bereid is, is om de
oogst van het op het land staande gras aan Graham te verkopen. Het laat-
ste verzoek tot gebruik of oogst van Graham aan Pye dateert van december
1984. Tussen Pye en Graham is geen enkel contact meer, tot in 1997. Op
grond van adverse possession, als geregeld in de Limitation Act 1980 en de
Land Registration Act 1925, tracht Graham een eigendomsrecht op Pye’s
land geregistreerd te krijgen. Het handelt hier om een combinatie van
bevrijdende en verkrijgende verjaring. In rechte tracht Pye ‘bezit’ – naar
Engels recht – te herkrijgen. De vordering wordt in eerste instantie afge-
wezen;2 Pye gaat in appèl, en met succes;3 het House of Lords, ten slotte,
oordeelt ten faveure van de Grahams.4 Zij worden beschouwd als recht-
hebbende; Pye kan zijn aanspraak niet meer effectueren. Pye spreekt het
Verenigd Koninkrijk aan op grond van schending van artikel 1 Eerste
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1 Het arrest annoteerde ik ook in EHRC 2006/04, p. 38-52; zie ook een bespreking door A.C. van
Schaick, ‘Verkrijgende verjaring soms in strijd met art. 1 EP bij het EVRM’, te verschijnen in
NTBR 2006.

2 4 februari 2000, [2000] Ch 676.
3 6 februari 2001, [2001] Ch 804.
4 4 juli 2002, [2002] UKHL30, [2002] 3 All ER 865.
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Protocol bij het EVRM (artikel 1 EP). Zeer opmerkelijk oordeelt het
Straatsburgse Hof langs de gebruikelijke lijnen van artikel 1 EP in een
meerderheidsopinie dat het Engelse recht niet door die beugel kon. De
grootst mogelijke minderheid was van een tegengestelde opvatting: geen
strijd met artikel 1 EP.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat een privaatrechtelijke regeling uit
het goederenrecht in strijd wordt geoordeeld met een constitutionele norm
van het EVRM. Het is een prachtig voorbeeld van doorwerking van consti-
tutioneel recht in het vermogensrecht, dat recentelijk nog voorwerp was
van preadviezen in 2005 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht,5 van de
Vereniging voor Rechtsvergelijking in 2003,6 en ook overigens in de litera-
tuur op de voorgrond aanwezig was.7 Het goederenrecht leek slechts mar-
ginaal een onderwerp van constitutionalisering. Meest in het oog sprin-
gende artikel is artikel 1 EP, het grondrecht van ongestoord genot van
eigendom. Maar dat richt zich nu juist op de overheid, en ziet niet op pri-
vaatrechtelijke rechtsverhoudingen. De uitspraak in de zaak Pye houdt
ons scherp voor, dat het zo eenvoudig niet meer ligt. Ook niet voor het
dwingendrechtelijke goederenrecht. Wij moeten ons de vraag stellen, wat
de betekenis is van de zaak Pye voor het nationale Nederlandse goederen-
recht.

Eerst behandel ik de zaak Pye in de Engelse instanties, waarbij ik inga op
het vigerende Engelse recht (2); ik vervolg met de toepassing van artikel 1
EP in het algemeen, waarbij ik dat illustreer aan de hand van onze zaak Pye
(3); ik vervolg met een analyse van de betekenis van deze zaak voor ons
nationaal goederenrecht (4), en concludeer (5), algemeen: artikel 1 EP nor-
meert ook nationale goederenrechtelijke regels; er zijn in het Nederlandse
goederenrecht enkele regels aan te wijzen waar de compatibiliteit met arti-
kel 1 EP punt van discussie kan zijn; en bijzonder: onze verjaringsregelingen
lijken mij compatibel met artikel 1 EP. Tegelijk: dat dachten de Engelse rech-
ters ook over hun regelgeving. Waakzaamheid is dus op haar plaats.
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5 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & H.D. Ploeger, De eigendomsbescherming van artikel 1 van
het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht. Preadviezen 2005.
Deventer: Kluwer 2005. Waarover ook de bespreking van F.W. Grosheide & G.E. van Maanen,
‘Een groeifonds of een grabbelton? Art. 1 Eerste Protocol en de Nederlandse rechtsorde’, NTBR
2005/4, p. 142-150.

6 J.M. Smits, Constitutionalisering van het vermogensrecht. Preadvies uitgebracht voor de
Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer 2003.

7 Ik noem J.F.M. Janssen, ‘De invloed van art. 1 Eerste Protocol EVRM op het Nederlandse recht’,
in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht (2005), p. 329-383; S.D.
Lindenbergh, ‘Constitutionalisering van het contractenrecht. Over de werking van funda-
mentele rechten in contractuele verhoudingen’, WPNR 6602 (2004), p. 977-986.
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2 Pye onder Engels recht

Pye was rechthebbende van een freehold – wat wij zouden noemen eige-
naar van het door de Graham’s gebruikte land.8 Pye’s freehold was gere-
gistreerd in openbare registers. De Grahams hadden in 1983 slechts een 
– persoonlijk – recht van gebruik van het land; zij oefenden bovendien fei-
telijke macht uit over het land. Wanneer zij tevens het bezit hebben – van-
zelfsprekend: naar Engels recht, possession – van het land, dan zou de ver-
jaringstermijn van de bezitsactie van de freeholder gaan lopen. De Engelse
regelgeving voorziet in limitation, bevrijdende verjaring van Pye’s vorde-
ring possession van zijn land te herkrijgen. Section 15 van de Limitation
Act voorziet daarvoor in een tijdsverloop van twaalf jaar:

‘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 (…).’

Section 75 (1) van de Land Registration Act voorziet daarnaast in een soort
verkrijgende verjaring, want de ‘eigenaar’ houdt vanaf het moment dat
zijn vordering verjaarde het land in trust ten behoeve van de bezitter. In
2002 is het Engelse recht reeds gewijzigd – de Land registration Act 2002 – ,9

zodat de eisen voor adverse possession in het geval van registered land
aanmerkelijk zijn verzwaard: de possessor heeft al na tien jaar het recht
om registratie te verzoeken, maar niet dan nadat de geregistreerde ‘eige-
naar’ is ingelicht. Heeft deze bezwaren, dan wordt het inschrijvingsver-
zoek niet gehonoreerd. Voor onze zaak Pye was dat nog niet toepasselijk.
En aldus maakt Graham gebruik van de regelingen, en tracht Pye dat te
verhinderen:

‘1. In 1997, Mr Graham registered cautions at the Land Registry against
the applicant companies’ title on the ground that he had obtained title
by adverse possession.
2. On 30 April 1998 the applicant companies issued an originating
summons in the High Court seeking cancellation of the cautions. On 20
January 1999 the applicant companies issued further proceedings see-
king possession of the disputed land.’10
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8 Er zijn verschillende typen freehold, maar nadere uitwerking is hier niet nodig. Zie daarover
W. Swadling, ‘Property’, in: P. Birks, English Private Law I, par. 4.64 e.v.

9 Waarbij de voorstellen van de Law Commission (Law Com 271) werden overgenomen.
10 Als weergegeven in EHRM 25 november 2005, Pye tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. 1-2.
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In de rechtzaak die volgt voor het High Court wordt Pye’s vordering afge-
wezen, in hoger beroep bij het Court of Appeal gehonoreerd – op basis van
afwezigheid van possession, voor het House of Lords ten slotte afgewezen.
Het gevolg is enorm: Pye heeft geen rechtsvordering meer om zijn freehold
in rechte te vorderen; hij houdt zijn freehold thans als trustee ten behoeve
van Graham; Graham verkrijgt een beneficial interest – we zouden kunnen
zeggen een soort economisch eigendom; Pye heeft géén recht op een ver-
goeding. Een verlies van om en nabij de £ 10.000.000,-.

Duidelijk blijkt dat de rechters in laagste en hoogste Engelse instantie
grote moeite hadden met het billijkheidsgehalte van hun uitspraak. Ik
citeer daarvan uitgebreid, omdat het de worsteling met het geldende
Engelse recht goed laat zien, en omdat deze kanttekeningen bij het billijk-
heidsgehalte ook redengevend waren voor het oordeel door het Straats-
burgse Hof. Ten eerste de slotoverwegingen van Neuberger, in eerste
instantie.

‘I hope that it is not inappropriate to add the following comments. As
may be apparent from one or two passages in this judgment, this is a
conclusion which I arrive at with no enthusiasm. It seems to me that it
is a result which does not accord with justice and cannot be justified by
practical considerations. In the latter connection the right to acquire
title to land by adverse possession is often explained by reference to
the uncertainties which sometimes arise in relation to the ownership
of land, but it appears to me that with one or two exceptions those
uncertainties are very unlikely to arise in the context of a system of
land ownership involving compulsory registration; the owner of the
land is readily identifiable by inspecting the proprietorship register of
the relevant title at the Land Registry. In the days when land was unre-
gistered one can well understand that uncertainties could arise where
the owner was seeking to rely upon an old conveyance; the person in
possession might claim to have lost the documents which established
his title, and the legislature may have concluded that arguments about
what happened long ago should be avoided, and that this should be
achieved by depriving the person with apparently good if somewhat
ancient paper title of his ownership if the squatter could establish
more than twelve years uninterrupted possession of the land. (…) 
A frequent justification for limitation periods generally is that people
should not be able to sit on their rights indefinitely, and that is a propo-
sition to which at least in general nobody could take exception.
However, if as in the present case the owner of land has no immediate
use for it and is content to let another person trespass on the land for
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the time being, it is hard to see what principle of justice entitles the
trespasser to acquire the land for nothing from the owner simply
because he has been permitted to remain there for twelve years. To say
that in such circumstances the owner who has sat on his rights should
therefore be deprived of his land appears to me to be illogical and dis-
proportionate. Illogical because the only reason that the owner can be
said to have sat on his rights is because of the existence of the twelve-
year limitation period in the first place; if no limitation period existed
he would be entitled to claim possession whenever he actually wanted
the land. Of course one can well see the justification for saying that the
owner should not be entitled to recover damages for trespass going
back more than six years; that involves rather different considerations.
I believe that the result is disproportionate because, particularly in a
climate of increasing awareness of human rights including the right to
enjoy one’s own property, it does seem draconian to the owner and a
windfall for the squatter that, just because the owner has taken no
steps to evict a squatter for twelve years, the owner should lose 25 hec-
tares of land to the squatter with no compensation whatsoever.
Although these considerations point to a different result it seems to
me that a proper application of the Act of 1980, as explained and devel-
oped in the cases to which I have referred, to the facts of this case leads
to the result that the defendants have established title to the disputed
land by adverse possession.’11

In het House of Lords heeft Lord Bingham vergelijkbare overwegingen:

‘The Grahams have acted honourably throughout. They sought rights
to graze or cut grass on the land after the summer of 1984, and were
quite prepared to pay. When Pye failed to respond they did what any
other farmer in their position would have done: they continued to farm
the land. They were not at fault. But the result of Pye’s inaction was
that they enjoyed the full use of the land without payment for twelve
years. As if that were not gain enough, they are then rewarded by
obtaining title to this considerable area of valuable land without any
obligation to compensate the former owner in any way at all. In the
case of unregistered land, and in the days before registration became
the norm, such a result could no doubt be justified as avoiding protrac-
ted uncertainty where the title to land lay. But where land is registered
it is difficult to see any justification for a legal rule which compels such
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11 4 februari 2000 [2000] Ch 676, p. 709-710.
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an apparently unjust result, and even harder to see why the party gai-
ning title should not be required to pay some compensation at least to
the party losing it. It is reassuring to learn that the Land Registration
Act 2002 has addressed the risk that a registered owner may lose his
title through inadvertence. But the main provisions of that Act have
not yet been brought into effect, and even if they had it would not
assist Pye, whose title had been lost before the passing of the Act.
While I am satisfied that the appeal must be allowed for the reasons
given by my noble and learned friend, this is a conclusion which I (like
the judge, at p. 709f) “arrive at with no enthusiasm”.’12

Opmerkelijk is evenzeer dat artikel 1 EP ook de nationale Engelse revue
passeerde, direct toepasselijk via de Human Rights Act 1998, en dat – soms
in overwegingen ten overvloede – nimmer tot incompatibiliteit van het
nationale Engelse recht met artikel 1 EP inzake werd geoordeeld.13 Het
Straatsburgse Hof denkt daar toch anders over. Hoe werkt die constitutio-
nele toetsing aan artikel 1 EP eigenlijk? Ik illustreer dat aan de hand van
onze zaak Pye.

3 Artikel 1 Eerste Protocol aan de hand van Pye

3.1 Constitutionele eigendom en privaatrechtelijke eigendom

Artikel 1 EP beschermt aanspraken die een vermogenswaarde vertegen-
woordigen, possessions, tegen te vergaande inbreuk door de overheid. Het
is een verticaal werkende bepaling, maar het heeft bepaald een zekere
indirecte horizontale werking. We komen daarover nog te spreken. Artikel
1 van het Eerste Protocol luidt als volgt:14

‘Artikel 1. Bescherming van eigendom
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord
genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ont-
nomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden
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12 4 juli 2002 [2002] UKHL30, [2002] 3 All ER 865, p. 867.
13 Als weergegeven in EHRM 15 november 2005, Pye tegen het Verenigd Koninkrijk, par. 16-18 en

21.
14 Art. 1. Protection of property. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoy-

ment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public inte-
rest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of inter-
national law. The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a
State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance
with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.
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15 EHRM 23 februari 1995, nr. 15375/89, Serie A, vol. 306-B, par. 53.
16 Par. 42-48.
17 Het eerste argument (par. 49-52) had betrekking op de niet-toepasselijkheid van artikel 1: de

regeling van adverse possession moet niet gezien worden als een inbreuk, maar als een soort
ingebouwde mogelijkheid van beperking, op het moment van verkrijging van de ‘freehold: an
incident of the property right at the time of its acquisition’ (par. 49).

voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal
recht. De voorgaande bepalingen tasten echter 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.’

Het begrip eigendom, of in de Engelse tekst possessions of property, heeft
een eigen, verdragsautonome betekenis. Zie over die ruime betekenis van
possessions bijvoorbeeld de zaak Gasus Dosier- und Fordertechnik GmbH t.
Nederland:15 het begrip heeft (...) ‘autonomous meaning which is certainly
not limited to ownership of physical goods: certain other rights and inte-
rests constituting assets can also be regarded as “property rights” and thus
“possessions” for the purpose of this provision’. Onder eigendom in de zin
van artikel 1 EP worden in ieder geval begrepen vermogensrechtelijke aan-
spraken (in Nederlandse terminologie: goederen), of zij nu dogmatisch van
goederenrechtelijke dan wel van verbintenisrechtelijke herkomst zijn is
voor artikel 1 EP volstrekt om het even. In het onderhavige geval was spra-
ke van een freehold.

Het EHRM geeft als gebruikelijk in artikel 1 EP-zaken het vaste patroon van
toetsing expliciet weer:16 het artikel kent drie onderscheiden regels, waar-
van de tweede, betreffende ontneming in het algemeen belang door de
overheid en de derde, betreffende de bevoegdheid van de overheid om in
het algemeen belang het gebruik van eigendom te reguleren, dienen te
worden betracht in het licht van de eerste regel dat er een recht bestaat op
ongestoord genot van eigendom. Nu is het van belang dat het hof deze
regels toepast op de werking van privaatrechtelijke regels van goederen-
recht in een privaatrechtelijke, horizontale verhouding. Hiertegen zijn dan
ook de eerste twee van de vijf argumenten van het Verenigd Koninkrijk
gericht – alle zonder succes, waarvan met name het vijfde en tweede ons
moeten interesseren.17 Dat tweede argument handelde over de kwestie of
er überhaupt een staatsaansprakelijkheid van het Verenigd Koninkrijk
kan zijn, waar het hier gaat om een privaatrechtelijke regeling in een hori-
zontale verhouding. Ja, dat kan:
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‘As to the Government’s argument that the interference with the appli-
cants’ peaceful enjoyment of the disputed land was brought about by
the action of one party and the inaction of the other and that the State
had no direct responsibility for such interference, the Court accepts
that it was the Grahams’ adverse possession of the land for twelve
years which directly led to the applicants’ loss of their title. However,
the Court also observes that, but for the provisions of the 1925 and 1980
Acts, the adverse possession of the land by the Grahams would have
had no effect on the applicants’ title or on their ability to repossess the
land at any stage. It was the legislative provisions alone which depri-
ved the applicants of their title and transferred the beneficial owners-
hip to the Grahams and which thereby engaged the responsibility of
the State under Article 1 of the Protocol.’18

Wat betekent dit? De Staat kan gezegd worden inbreuk te maken op indi-
recte wijze, door de privaatrechtelijke regelgeving, in casu de bevrijdende
en verkrijgende verjaringsregeling. Dat betekent dat horizontale privaat-
rechtelijke, goederenrechtelijke verhoudingen binnen het toetsingskader
van artikel 1 EP zijn gebracht, al is het dan inderdaad formeel nog steeds
via betrokkenheid van de staat in een verticale verhouding. Op deze wijze
is sprake van een zekere indirecte horizontale werking. Onze zaak Pye
voegt hier echter niets nieuws toe, want op grond van eerdere zaken kon-
den wij dat al weten.19 Het scherpt echter wel zeer in, dat ook het goede-
renrecht principieel is onderworpen aan artikel 1 Eerste Protocol.

3.2 Ontneming of regulering

Dan is de vraag of de tweede, dan wel de derde regel van artikel 1 EP toe-
passelijk is. Is sprake is van een ontneming (tweede regel) of regulering
van eigendom (derde regel)? Volgens het Verenigd Koninkrijk moet er niet
meer in worden gezien dan een control of use, en geen ontneming. Dat is
absoluut geen noodzaak, zo weten we sedert EHRM 21 februari 1986 (James
and Others v. The United Kingdom). Sprake is, zoals in James and Others,
van een compulsory transfer of property from one individual to another,
waarbij het in casu handelde om een overdracht van beneficial ownership
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18 Par. 56.
19 Ik verwijs naar een eerdere zaak, ook met goederenrechtelijke relevantie, maar dan meer peri-

feer in een specifieke eigenaar-huurderverhouding, EHRM 21 september 2004, Schirmer tegen
Polen, maar er zijn meer en eerdere zaken, zoals onze nader te vermelden zaak James and
others: zie A.W. Heringa, ‘Horizontale werking’, in: EVRM Rechtspraak & Commentaar, par. 2.3.
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20 Par. 58-62.
21 Hetgeen dan ook later terugkeert in de overwegingen van het hof inzake proportionaliteit,

par. 72.
22 Par. 43-44.
23 Par. 63.
24 Par. 68-76.

van Pye naar de Grahams, als gevolg van een gecombineerde werking van
de twee regelingen.20 Het gevolg is groot, want schadevergoeding was er
niet voor Pye, zo zagen we, en onder die omstandigheid wordt een ontne-
ming disproportioneel geacht, behoudens uitzonderlijke omstandighe-
den.21

Wel is het zo dat de overheid een grote autonomie heeft ten opzichte van
het EVRM, een wide margin of appreciation, ook in onze onderhavige regel-
geving, teneinde eigen nationale overwegingen van sociale, politieke en
economische aard, betreffende het algemeen belang van artikel 1 EP, mee
te wegen in de vorm- en inhoudsgeving van nationale regelingen, zoals
goederenrechtelijke.22 Altijd – vaste rechtspraak, dus ook bij toetsing van
een goederenrechtelijk recht – dient een regulering legitiem te zijn, in het
algemeen belang en proportioneel. Die toetsen gaan uit van een grote
beleidsvrijheid van de nationale overheid: een wide margin of apprecia-
tion. Is een verjaringsregeling legitiem? Bij die overwegingen maakt het
hof duidelijk dat (bevrijdende) verjaringsregelingen in het algemeen niet
in strijd zijn met artikel 1 EP:

‘There is no suggestion in the present case that limitation periods are
incompatible with the Convention, in general or with specific referen-
ce to actions to recover land.’23

3.3 Proportionaliteit

Het Verenigd Koninkrijk richtte zich met het vijfde argument op de pro-
portionaliteit.24 Maar bij de beoordeling door het hof speelt een zeer
belangrijke rol dat inderdaad geoordeeld dat sprake is van een onteige-
ning, en niet van een regulering van het gebruik van possessions en dat
door het hof zeer kritische kanttekeningen werden geplaatst, met
gebruikmaking van de citaten uit de Engelse uitspraken inzake Pye, en
rapporten van de Law Commission met betrekking tot adverse possession.
Het belang van de individuele rechthebbende dient te worden meegewo-
gen in de proportionaliteitstoets:
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‘An interference with the peaceful enjoyment of possessions must
nevertheless strike a “fair balance” between the demands of the public
or general interest of the community and the requirements of the pro-
tection of the individual’s fundamental rights. The concern to achieve
this balance is reflected in the structure of Article 1 as a whole, which is
to be read in the light of the general principle enunciated in the first
sentence. In particular, there must be a reasonable relationship of pro-
portionality between the means employed and the aim sought to be
realised by any measure depriving a person of his possessions or con-
trolling their use. Compensation terms under the relevant legislation
are material to the assessment of whether the contested measure res-
pects the requisite fair balance, and notably, whether it does not impo-
se a disproportionate burden on the applicant (see Former King of
Greece and Others, [GC], no. 25701/94, paragraph 89, ECHR 2000-XII).
In this connection, the taking of property without payment of an
amount reasonably related to its value will normally constitute a dis-
proportionate interference that cannot be justified under article 1 of
Protocol no. 1.’25

We zien dat een ontneming zonder schadevergoeding disproportioneel
wordt geacht, behoudens bijzondere omstandigheden. Het Verenigd
Koninkrijk probeerde zich nog op die bijzondere omstandigheden te
beroepen, exceptional circumstances, omdat zij voor deze zaak een prece-
dent zag in de zaak Gasus Dosier- und Fördertechnik, eerder genoemd.26

Ook de Gasus-zaak is goederenrechtelijk relevant, omdat daar het bodem-
recht van de Ontvanger aan artikel 1 EP werd getoetst en daarmee – wel
wat merkwaardig – niet in strijd werd geoordeeld. Ik zou zeggen dat dat
argument beslist meer had verdiend dan de twee korte zinsneden waar-
mee het hof zich daarvan afmaakte:

‘The Government argue that this was one of the exceptional cases
where compensation was not called for, citing in support the case of
Gasus (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the Netherlands,
judgment of 23 February 1995, Series A no. 306-B). However, not only
was the Gasus case analysed by the Court as a case of control of use
rather than deprivation of possessions, but the Court finds no sufficient
similarity between the circumstances of the two cases as would justify
treating the present case as an exception to the general principle.’27

25 Par. 46-47.
26 EHRM 23 februari 1995, nr. 15375/89, Serie A, vol. 306-B; zie boven par. 3.1.
27 Par. 72.
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Meer aandacht door het EHRM voor het door het Verenigd Koninkrijk aan-
gevoerde precedent was op haar plaats geweest, omdat nu onduidelijk
blijft waarom het zo is dat het fiscale privilege op bodemzaken wel de pro-
portionaliteitstoets kan doorstaan, en de Engelse bevrijdende/verkrijgen-
de verjaringsregeling niet. In Gasus was de grootste minderheid van
mening dat ook dat fiscale privilege buitenproportioneel was: te weinig
algemeen belang gezien de relatief geringe belastingopbrengst, terwijl
bovendien een andere, minder vergaande wijze van regulering gekozen
had kunnen worden. Het verschil tussen Gasus (belastingheffing en fis-
caal privilege) en Pye (bevrijdende en verkrijgende verjaring in een hori-
zontale relatie) is te groot om er iets over te kunnen zeggen? Misschien
vindt het hof belastingheffing wel van zwaarder algemeen belang,28 dan
het belang gemoeid met bevrijdende en verkrijgende verjaring. Misschien
heeft de overheid wel meer krediet indien zij zelf – zoals bij de effectuering
van het fiscale privilege – in het privaatrechtelijke goederenrecht en ver-
haalsrecht optreedt. En waarom is Gasus een regulering en Pye een ontne-
ming? Het is goed en nuttig om daarover toch wat meer te vernemen van
het Straatsburgse Hof, mede gezien de in het goederenrecht noodzakelijke
rechtszekerheid en voorspelbaarheid.

Weliswaar is een bevrijdende verjaringsregeling niet in strijd met artikel 1
EP – dat zagen we aan het slot van paragraaf 3.2 – maar de onderhavige
kwestie strekt verder dan bevrijdende verjaring alleen, omdat er ook een
verlies van recht aan is verbonden:

‘However, the Court reiterates that the present case is concerned not
merely with the effect of the provisions of the Limitation Act 1980 but
also with those of the Land Registration Act 1925, which brought about
the deprivation of the applicants’ title to the land. As the Law
Commission’s Consultative Document observed, where adverse posses-
sion not only bars claims to recover possession of property but trans-
fers title to the property, such measures can only be justified by factors
over and above those which explain the law on limitation.’29

Opmerkelijk is hoezeer de Engelse discussie over en kritiek op de verja-
ringsregeling in de voorbereidingen voor de wetsherziening van 2002 en
in de nationaal-rechterlijke uitspraken in de voorliggende zaak, door-
werkt in deze uitspraak. Zowel de Law Commission als Lord Bingham
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28 Daar lijkt het wel op, maar zeker weten we het niet: EHRM 23 februari 1995, Gasus Dosier- und
Fördertechnik tegen Nederland, par. 60.

29 Par. 64.
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merkten op dat de publieke belangen die gediend werden met de regeling
van adverse possession (in het kort: rechtsonzekerheid bij niet-uitoefe-
ning van een recht, rechtvaardigheid aan kant van de onrechtmatige
bezitter, samenloop van recht met de feiten na verloop van tijd) met name
aanwezig waren bij land dat nog niet is geregistreerd, maar niet of nauwe-
lijks bij geregistreerd land, zoals Pye’s freehold. Daarvan is immers de
rechtstoestand voor een ieder kenbaar uit die registers. Die nationale
kanttekeningen gebruikt het hof uitgebreid, en zij keren weer bij de beoor-
deling van de proportionaliteit.

De proportionaliteit zou aanwezig zijn, omdat er sprake is van een redelijke
periode van twaalf jaar, waarbinnen met een relatief geringe actie van de
rechthebbenden de verjaring gestuit had kunnen worden.30 Dat is volstrekt
onvoldoende: het hof herhaalt dat sprake is van ontneming zonder enige
schadeloosstelling, herhaalt de regel dat een dergelijk geval alleen in
exceptionele situaties is toegestaan, citeert respectievelijk rechters
Neuberger (eerste Engelse instantie) en Lord Bingham (HL), zoals eerder uit-
gebreid aangehaald: ‘draconian for the owner (…) a windfall for the squat-
ter (…) with no compensation whatsoever; difficult to see any justification
for a legal rule which compels such an apparently unjust result’. En zo meer.

Met name van belang is de wetswijziging van 2002:

‘The Government argue that the State has no duty to protect a person
against his own negligence or inadvertence. The Court would, howe-
ver, observe that such inadvertence would have had no adverse conse-
quences for the applicants but for the contested statutory provisions.
More importantly, it is clear that Parliament itself recognised the defi-
ciencies in the procedural protection of landowners under the then
current system by enacting the Act of 2002. The new Act not only puts
the burden on a squatter to give formal notice of his wish to apply to be
registered as the proprietor after ten years adverse possession but
requires special reasons to be adduced to entitle him to acquire the
property where the legal owner opposes the application. The mere fact
that a legal system is changed to improve the protection provided
under the Convention to an individual does not necessarily mean that
the previous system was inconsistent with the Convention. However,
in judging the proportionality of the system as applied in the present
case, the Court attaches particular weight to the changes made in that
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system, and to the view of the Law Commission and the Land Registry
as to the lack of cogent reasons to justify the system of adverse posses-
sion as it applied in the case of registered land.’31

Het wekt dan ook geen bevreemding dat het Engelse recht in deze concrete
casus in strijd met artikel 1 EP wordt geoordeeld: disproportioneel en an
individual and excessive burden. Er is echter nog een minderheidsopinie die
gewicht hecht aan vijf aspecten: het lange tijdsverloop (1), waarin slechts
een minimale actie ondernomen behoefde te worden om de verjaring te
stuiten (2), en (3) aan de aanname dat ‘ownership’ niet slechts rechten,
maar ook verplichtingen met zich brengt – zoals in casu een waakzaam-
heid die van een eigenaar mag worden verwacht – en (4) de hoedanigheid
van Pye: zij was niet slechts een eenvoudig rechtspersoon, maar een die zijn
bedrijf uitoefent als een projectontwikkelaar. Bovendien: (5) de latere wets-
wijziging zou geen argument mogen zijn voor het oordeel van dispropor-
tionaliteit. Vergeefs.

4 Betekenis voor het goederenrecht

Maar wat is de betekenis van deze uitspraak voor (Nederlands) nationaal
goederenrecht? Ook het goederenrecht dient conform artikel 1 EP rekening
te houden met de belangen van de rechthebbenden in de wijze waarop de
diverse goederenrechtelijke rechten inhoud wordt gegeven, en waarop ver-
lies en verkrijging wordt gereguleerd. Artikel 1 EP – het kan niet genoeg
worden herhaald – kijkt niet naar de dogmatische herkomst van een pos-
session; of zij verbintenisrechtelijk, goederenrechtelijk, of publiekrechtelijk
te kwalificeren valt is om het even. De vraag is of sprake is van een posses-
sion, waarop een ongeoorloofde inbreuk wordt gepleegd, door ontneming
of regulering. En via deze indirecte horizontale werking leidt voor de eerste
keer een echte kernbepaling uit het (Engelse, dat wel) goederenrecht schip-
breuk. Dat vind ik enerzijds wel verheugend, principieel, omdat het eens te
meer duidelijk maakt dat nationaal-vermogensrechtelijke, dus ook goede-
renrechtelijke bepalingen langs een internationale constitutionele meetlat
dienen te worden gelegd, waarbij alle mogelijk betrokken belangen kunnen
worden meegewogen, waar dat op nationaal niveau, door wetgever of rech-
ter was veronachtzaamd. Maar toejuichingen alleen volstaan niet, want
immers: het goederenrecht dient rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Mij
dunkt dat daaraan wel wat afbreuk is gedaan. Hoe groot is de kans dat een
goederenrechtelijke regeling een Straatsburgse schipbreuk leidt? Dat
weten we amper, en dat is niet handig.
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Het zou ondenkbaar geweest zijn dat Graham naar Nederlands recht eige-
naar was geworden van het door haar gebruikte land, om verschillende
redenen: zij zou houder zijn, geen bezitter en dat zou zij ook niet worden in
deze zaak (artikel 3:111 BW); van verkrijgende verjaring kan vanwege het
ontbreken van bezit dus geen enkele sprake zijn (artikel 3:99 BW). Dan:
goede trouw ontbrak (artikel 3:23 BW), kan zij wellicht op grond van artikel
3:306 jo. 3:105 BW verkrijgen? Nee, nog steeds: zij had geen bezit. Had zij
dat bezit nu wel gehad (beoordeling op grond van de verkeersopvattingen,
artikel 3:108 BW, maar daar lijkt mij in casu geen sprake van), dan wellicht
wel. Wellicht had Graham naar Nederlands recht wel andere kaarten kun-
nen uitspelen: zij had tot een verkrijgende verjaring van een zakelijk (vrij-
wel ondoenlijk, alleen bij een titelgebrek en fout in de openbare
registers32) of persoonlijk recht van gebruik kunnen argumenteren. In
deze gevallen is er of geen ontneming of regulering van eigendom in de
zin van artikel 1 EP, of wel een ontneming of regulering – persoonlijk recht
tot gebruik – maar dat zal niet disproportioneel zijn. Een mogelijkheid
waarvan theoretisch wel sprake zou kunnen zijn, is de verjaring van de
revindicatievordering na twintig jaren (artikel 3:306 BW). Maar mij dunkt
dat – anders dan onder het huidige Engelse recht, vroeger oordeelden zij
wel vaak in die trant – eerder tot aanwezigheid van een stilzwijgende
voortzetting van de overeenkomst tot gebruik van het land geconcludeerd
zou zijn; een verjaring vangt dan eerst later aan, eerst nadat sprake is van
een onrechtmatig gebruik. Van belang is bovendien in artikel 1 EP de aan-
wezigheid van compensatie. Die mogelijkheid van schadevergoeding vin-
den we systematisch elders, in de artikelen 6:74, 6:162 of 6:212, succesvol
toepasbaar, afhankelijk van wat zich precies heeft voorgedaan. Die rele-
vante feiten weten we niet, maar de mogelijkheid schadevergoeding te
vorderen langs andere systematische weg dan de betreffende goederen-
rechtelijke regeling moet wel worden meegenomen bij de beantwoording
van de vraag of van compatibiliteit met artikel 1 EP sprake is.

Er zijn genoeg andere goederenrechtelijke onderwerpen die zich opdringen
voor toetsing aan artikel 1 EP.33 Binnen de verjaringsregeling, bijvoorbeeld
de verkrijgende verjaring van een roerende zaak na bevrijdende verjaring
van de revindicatievordering, terwijl geen schadevergoedingsvordering
wordt gehonoreerd. In het algemeen kunnen we zeggen dat artikel 1 EP-
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32 Waarover L.P.W. van Vliet, ‘Verjaring en erfdienstbaarheid’, NTBR 2004/5, p. 206-225.
33 Ik verwijs naar J.F.M. Janssen, ‘De invloed van artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol

EVRM op het Nederlandse recht’, in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Rechtseenheid en vermogens-
recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 329-383, met (p. 336-337) een opsomming van civielrechtelijke
kandidaten voor toetsing, waaronder enkele goederenrechtelijke regelingen, die ik in mijn
opsomming heb verwerkt.
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compatibiliteit met name speelt bij die goederenrechtelijke bepalingen en
rechterlijke toepassing – ook dat laatste is toetsbaar in het kader van artikel
1 EP34 – waarbij een goed wordt verloren, of ernstig in waarde vermindert.
Ik denk verder aan verlies van eigendom bij natrekking, vermenging en
zaaksvorming, zonder gemeenschap en schadevergoeding; tegelijk: op aan-
geven van de wetgever in de parlementaire geschiedenis is al duidelijk dat
de rechter terughoudend dient te zijn bij de aanname dat sprake is van
bestandeelvorming, of zaaksvorming; bij de beoordeling aan de hand van
de verkeersopvattingen heeft de rechter veel vrijheid, maar ook ankerpun-
ten aangereikt gekregen benevens een zware motiveringsplicht. Nog
steeds: het fiscale bodemrecht lijkt me een uitstekende kandidaat. Naar
mijn inschatting zijn de Nederlandse regels en rechterlijke beslissingen
inzake goederenrechtelijke conflicten wel artikel 1 EP-conform.

Wat mij betreft is een zeer interessante, maar wellicht wat theoretische
goederenrechtelijke IPR-kandidaat de niet-erkenning of onvoldoende
inpassing in het eigen nationale systeem van vreemde goederenrechte-
lijke rechten of constructies, betreffende goederen waarop nationaal goe-
derenrecht als het Nederlandse recht dwingend van toepassing is, zoals bij
zaken: de IPR-regel van de lex rei sitae. Het goederenrecht is als geen ander
rechtsgebied nationaal georiënteerd, met dwingendrechtelijke regels. Dat
is in een internationale wereld met een enorm financieel economisch
belang in het internationale goederenverkeer een hachelijk anachro-
nisme. Reeds eerder en nog steeds wordt hierop gewezen.35 De compatibi-
liteit van regels van nationaal goederenrecht met dat economische ver-
keer valt of staat met de bereidheid van de nationale rechter om een
zinvolle plaats te geven aan een vreemd goederenrechtelijk recht door
middel van een eigentijdse, soepele, toepassing van de lex rei sitae. Dat
doen rechters, is mijn indruk, wel, soms misschien wat al te wel, zoals in de
Nederlandse Hansa-zaak (HR 16 mei 1997, NJ 1998, 585, m.nt. ThMdB). Doen
zij dat niet, of niet voldoende, dan zou mij toeschijnen dat een enkele
redengeving voor niet-erkenning of onvoldoende inpassing die zou
berusten in de rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor Nederlandse cre-
diteuren in het eigen Nederlandse goederenrecht zeer onvoldoende is.
Verlies of vermindering van economische waarde van een possession van
een buitenlandse crediteur, door enkele toepassing van het Nederlandse
recht en niet-erkenning of onvoldoende inpassing, lijkt een mooie casus
ter toetsing aan artikel 1 EP.
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34 EHRM 13 juli 2004, Pla en Puncernau tegen Andorra, par. 59.
35 Bijvoorbeeld: de publicaties van Eva-Maria Kieninger, zoals: dez. (ed.) Security Rights in

Movable Property, Cambridge: Cambridge University Press 2004.
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36 Financieel is het natuurlijk allerminst een onschuldige uitspraak.
37 In de zaak Schirmer tegen Polen (zie noot 18) was sprake van een vergelijkbare situatie.

Alles overziend: het is maar de vraag of de betrokken belangenafwegin-
gen in de genoemde regelingen en uitspraken ook als disproportioneel
gekwalificeerd kunnen worden. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Maar toch:
dat is een Nederlands perspectief. Het is in ieder geval buitengewoon
raadzaam om bij de wetgeving en rechtspraak inzake horizontaal-privaat-
rechtelijke geschillen de rechtspraak van artikel 1 EP scherp in het oog te
houden. Voor het goederenrecht is thans onomstotelijk het toetsingskader
van artikel 1 geprofileerd.

5 Conclusie

De Pye-beslissing van het EHRM is belangrijk. Het goederenrecht is onder-
worpen aan de constitutionele norm van artikel 1 EP bij het EVRM.
Goederenrechtelijke geschillen, gewezen in hoogste nationale instantie,
kunnen voorgelegd worden aan het EHRM. Dat heeft voors en tegens.
Principieel lijkt het me geen kwaad te kunnen, zo een Europees constituti-
onele toetsing, louter om onze Europees provinciale regelingen zich in een
wat weidser landschap te zien ontwikkelen. Maar dan zou de voorspellen-
de waarde van de EHRM-uitspraken wel wat hoger mogen zijn, zo lijkt mij.
En dat is eens te meer in het goederenrecht het geval. Daar gaat het
immers om voorspelbaarheid en rechtszekerheid, en dat is met een
onvoorspelbaar ingrijpen bepaald niet gediend.

De directe consequenties van Pye lijken me ook om het navolgende
beperkt. De zaak is gewezen met een minimale meerderheid. Onze
Nederlandse verjaringsregeling, zoals die zou gelden in het geval als zich
tussen Pye en Graham voordeed, zou voor Pye aanzienlijk voordeliger uit-
pakken. Kan onze regeling dus de toets doorstaan? Dat weten we niet
zeker, maar het zou kunnen zijn dat andere specifieke omstandigheden
van onze Pye-zaak van belang zijn bij die beoordeling. Immers: in het
nationale Engelse discours was veel kritiek gekomen op de gewraakte
regelgeving inzake adverse possession, kritiek die door de wetgever was
overgenomen en haar weerslag had in aanzienlijk gewijzigde wetgeving.
De beslissing van het EHRM kan om die reden36 betrekkelijk onschuldig
genoemd worden: het EHRM treedt immers nauwelijks in de nationale
margin of appreciation, maar volgt meer de keuze die de nationale wetge-
ver toch al had gemaakt.37 Dat zou betekenen dat de normerende waarde
van deze uitspraak voor de inrichting van ons Nederlands goederenrecht
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toch wat minder is, dan op het eerste gezicht schijnt. Bovendien: als ons
bodemrecht de toets kan doorstaan, wat dan niet?

Toch is het goed – voor partijen en rechters – om in die goederenrechtelijke
– meer algemeen: vermogensrechtelijke – gevallen waarbij zich een ver-
lies of vermindering van economische waarde van een goed voordoet, de
rechtspraak van het Straatsburgse Hof in het achterhoofd mee te nemen.
Ik somde wat voorbeelden op. De rechtspraak inzake dergelijke horizonta-
le goederenrechtelijke – vermogensrechtelijke – geschillen is relatief
schaars, onbeschreven, casuïstisch en daardoor weinig voorspelbaar,
maar: je kunt niet weten. Waakzaamheid is geboden.

J.M. Milo*
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