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De bejaarde, verjaarde econoom  
(HR 9 september 2011, LJN BQ5989) 

Géén overdrachtsbelasting door ‘goede’ kwade trouw 
 
Deze EstateTip Review gaat niet over gepensioneerde economen in bejaardenhuizen, 
maar over de gevolgen voor de overdrachtsbelasting van een civielrechtelijk arrest over 
verjaring (HR 9 september 2011, LJN BQ5989). 

In art. 3 WBR wordt opgemerkt:  

‘Als verkrijging wordt niet aangemerkt die krachtens: a. boedelmenging, erfrecht of 
verjaring;’ (Cursivering van SBS) 

De eerste twee uitgezonderde verkrijgingen hebben reeds een prominente plaats op de 
schijf van vijf verdiend. Verjaring was nog een buitenbeetje in het denken over estate 
planning. Wellicht wordt dit na het verschijnen van gemeld arrest anders. 

Zoals altijd wordt het mysterie van de overdrachtsbelasting opgelost in het dogmatische 
civielrechtelijke denken. Anders gezegd: de sleutel van de WBR bevindt zich in het BW. 

We laten u niet langer in spanning. Het Algemeen Dagblad kopte op donderdag 22 
september jongstleden onder meer met de navolgde frase: 
 

‘Uitspraak Hoge Raad kost fiscus miljoenen’   
 
En in het berichtje lezen wij: 
 

‘Volgens notaris Aniel Autar van het Rotterdamse kantoor Kooijman Lambert kan de fiscus 
miljoenen euro’s mislopen door de uitspraak, die nog gepubliceerd moet worden. Hij schat 
dat er nog minstens 10.000 economische eigenaren van grond of panden in ons land zijn. 
Door de uitspraak van de Hoge Raad kan een economisch eigenaar nu claimen door 
verjaring eigenaar te zijn geworden. Daardoor is geen overdrachtstaks verschuldigd.’  

 
Het draait allemaal om de navolgende passage in het betreffende arrest: 
 

‘3.4.2 Het onderdeel faalt reeds omdat het uitgaat van een opvatting die in haar 
algemeenheid niet kan worden aanvaard. Het miskent immers dat zich gevallen kunnen 
voordoen dat de koper krachtens de rechtsverhouding met de verkoper jegens deze 
gerechtigd is, vooruitlopend op de levering van het verkochte, zich over het verkochte 
daarover de feitelijke macht te verschaffen en deze op een zodanige wijze uit te oefenen 
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dat naar de in het verkeer geldende opvattingen de koper moet worden beschouwd als 
bezitter van het verkochte.  
Het oordeel van het hof moet tegen deze achtergrond worden begrepen. Het komt erop 
neer dat onder de gegeven omstandigheden sprake was van verkrijging van het bezit van 
het verkochte perceel door de Zuidplaspolder door inbezitneming. Daartoe baseerde het 
hof zich op de omstandigheden dat de Zuidplaspolder zich in alle opzichten en ook naar 
buiten toe ging gedragen als rechthebbende op het perceel, zulks deed met instemming 
van de verkopers in afwachting van de levering en met het in de koopovereenkomst 
genoemde doel van de koop, te weten het uitvoeren van het plan tot verbetering van de 
waterbeheersing. Aldus heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.’ 
(Cursivering van SBS) 
 

Nog concreter. Art. 3:105 lid 1 BW luidt als volgt:  
 

‘Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering 
strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn 
bezit niet te goeder trouw.’ (Cursivering van SBS) 
 

En om het compleet te maken. Art. 3:306 BW bepaalt: 
 

‘Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig 
jaren.’ (Cursivering van SBS)  

 
De hamvraag. Geldt dit arrest over een koopovereenkomst ook voor ‘iedere’ 
economische eigendomsoverdracht? Kwade of goede trouw maakt in ieder geval na 
twintig jaar niet uit, hebben we hiervoor gezien. Bezit of houderschap, that’s the 
question. 
Het belang is zo groot dat wij niet voor de vuist weg antwoord durven te geven. Wij 
zullen ons eerst gaan storten op nadere bestudering van de dissertatie van Jelle Jansen 
(Groningen 2011, Den Haag: Boom Juridische uitgevers) met de voor zich sprekende 
titel: ‘Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Een leerstellige, 
rechtsvergelijkende studie op historische grondslag’. 
 
Dat het fenomeen economische eigendom een belangrijke rol speelt in de wereld van de 
estate planning, hoeven wij niet nader uit de doeken te doen. We gaan in ieder geval ook 
op zoek naar civielrechtelijke jurisprudentie over bezit, houderschap en economen.  
 
We zullen niet de enigen zijn. 
 
Tot volgende week! 
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