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12-13. Openbaar domein- Goederen tot 

Het aantreden van een nieuwe ploeg auteurs die de vermetelheid gehad hebben te pogen de 
traditie van de zeer gewaardeerde overzichten van Prof. R. Derine en zijn trouwe medewerker 
Peter Hamelink voort te zetten, noopt misschien wei tot enige toelichting. 
1. De indeling van de vorige overzichten werd grotendeels overgenomen. Wei werd bij een 

aantal beginselen inzake verjaring, die toch ook in het zakenrecht van belang zijn, Ianger 
stilgestaan. 

2. De bedoeling was de Iezer een beeld te geven van de rechtspraak gepubliceerd tussen 
1 januari 1980 tot 31 december 1988. 

3. De verwijzing naar klassieke rechtsleer en de menigvuldige tijdschriftartikelen, hoe waarde
vol ook, werd tot een minimum beperkt. Doctrinaire stellingenoorlog hebben we zoveel 
mogelijk willen vermijden. 

4. Wei wordt regelmatig de terugkoppeling gemaakt naar Derine R., Van Neste F. en 
Vandenberghe H., Zakenrecht I A en B, Antwerpen 1974 en Derine R., Van Neste F., 
Vandenberghe H., Hamelink P. en Kokelenberg, J., Zakenrecht II A en B, Antwerpen 
1984, verkort geciteerd als Derine R., e.a. om de tekst niet nodeloos te verzwaren. 

5. Ere wie ere toekomt. Th. Van Sinay schreef het stuk over domeingoederen, medeeigendom, 
vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hij behandelde tevens het onderdeel handgift in bezit. 
H. Vuye schreef de hoofdstukken bezit en verjaring. J. Kokelenberg besprak de rechtspraak 
i.v.m. de roerende en onroerende goederen, de eigendom en de erfdienstbaarheden. 
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HooFDSTUK I 

ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN 

1. HET BEGRIP BOUWEN - In een vonnis van de rechtbank van Koophandel 
van Hasselt wordt naar het begrip ,bouwen" van artikel44 Stedebouwwet 
verwezen om aan te tonen dat een tent bestaande uit een metalen geraamte 
met houten wand en en tentzeil als een gebouw in de zin van artikel 518 B. W. 
moet beschouwd worden (Kh. Hasselt, 6 mei 1982, Limb. Rechtsl. 1983, 
185). 
Hier worden duidelijk twee zaken door mekaar gehaald. Niet alleen kan 
men stedebouwkundige regels niet zonder meer overhevelen naar het bur
gerlijk recht. Bovendien definieert artikel 44 Stedebouwwet wat onder de 
activiteit , , bouwen'' moet verstaan worden en spreekt daarbij niet alleen 
over gebouwen maar ook van constructies en inrichtingen, terwijl in artikel 
518 B.W. niet van het werkwoord ,bouwen" maar van het substantief 
,gebouw" sprake is (Vgl. Derine R., I A, p. 77, voetnoot 37). 
Of in casu al dan niet van gebouw in de zin van artikel 518 B. W. gesproken 
kan worden hangt in zeer grote mate af van de bedoeling deze ,tent" 
blijvend ter plaatse te laten. De theoretische verplaatsbaarheid is inderdaad 
geen determinerend element (vgl.: Bergen, 5 juni 1986, Rec. Gen. Enreg. 
1987, nr. 23.534 en Luik, 4 maart 1983, Rec. Gen. Enreg. 1984, nr. 
23.095). 

Een caravan, steunend op bakstenen en een betonblok, aangesloten op het 
electriciteitsnet en fungerend als frietkraam is een gebouw in de zin van 
artikel 44 Stedebouwwet (Rb. Tongeren, 15 maart 1982, R. W., 1982-83, 
100). 
Een 18 m hoge pyloon, dienend als zend- en ontvangstmast en verankerd 
in 2m3 beton valt als vaste inrichting onder toepassing van artikel44, § 1, 
Stedebouwwet (Gent, 16 mei 1986, R. W., 1986-87, 744). 

2. DE WETTELIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVING VAN ARTIKEL 533-536 B.W.
Enkel zo uit de feitelijke elementen van de zaak en het geheel van een akte 
onvoldoende gegevens gehaald kunnen worden voor een eenduidige inter
pretatie wordt beroep gedaan op artikel 533 e.v. B.W .. 
Aldus besliste de rechtbank van Turnhout dat artikel533 B.W. de inschul
den niet rekende tot de inboedel, zodat de term ,tous les meubles" in een 
testament de legataris geen aanspraak op deze schuldvorderingen gaf (Rb. 
Turnhout, 22 oktober 1986, Turnh. Rechtsl., 1988, 71). 

Dezelfde rechtbank oordeelde dat indien een testatrice niet zodanig juri
disch geschoold was dat zij wist dat met de term ,mobilier" volgens artikels 
535, 528 en 529 B.W. ook onlichamelijke roerende goederen bedoeld 
konden worden, geopteerd moest worden voor de betekenis in het gewone 
spraakgebruik, en het dus om meubelen ging. Daarbij steunde zij haar 
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interpretatie ook op een opsomming in bet testament gegeven (Rb. Turn
bout, 8 januari 1988, Turnh. Rechtsl., 1988, 72). 

3. ONROEREND DOOR BESTEMMING: ALGEMEEN - De vraag die de recht
spraak in de bier bestudeerde periode het meest heeft beziggehouden is die 
naar de voorwaarden waaronder een van nature roerend goed onroerend 
door bestemming wordt. De vraag werd vooral gesteld in bet kader van 
beslagprocedures en gevallen van samenloop tussen hypothecaire schuldei
sers en schuldeisers bevoorrecht op roerend goed. 
De beide mogelijkheden waarop de eigenaar onroerendmaking door be
stemming kan tot stand brengen, kwamen daarbij aan bod: bet inschakelen 
in de exploitatie en het blijvend verbinden van bet roerend goed aan het 
onroerend goed van nature (Derine, R., e.a., I A, nr. 51 e.v.). 

4. ONROEREND DOOR BESTEMMING: VOORWAARDEN- De allereerste voor
waarde die vervuld moet zijn opdat een goed onroerend door bestemming 
zou zijn, is dat de eigenaar van roerend goed en onroerend goed van nature 
dezelfde persoon is. Indien een huurder de ketel en de radiators van een 
centrale verwarming zelf geplaatst heeft zijn deze niet onroerend door 
bestemming. Ze blijven zijn eigendom behoudens andersluidende bepaling 
in het huurkontrakt (Rb. Leuven, 16 februari 1982, Rec. Gen. Enreg., 1982, 
nr. 22.826, T. Not., 1982, 143). 
Een keukeninrichting, bestaande uit elektrische huishoudtoestellen, wand
kasten en rekken die als muurbekleding of beschot fungeren, waarvan de 
afmetingen speciaal met die van de keuken in overeenstemming zijn ge
bracht, is een typevoorbeeld van de wijze waarop een eigenaar zijn wil om 
goederen blijvend aan een onroerend goed van nature te verbinden, kan 
duidelijk maken. 
Dezelfde eigenaar had o.a. ook nog lavabo's en een waterverzachter ge
plaatst. Hier werd het incorporatiecriterium behouden om deze goederen 
onroerend te verklaren. Met een beroep op R.P.D.B., complement II, V0 

Biens, nr. 74bis, meende bet Hof van Beroep van Bergen dat incorporatie 
weliswaar een materiele verbinding vereist doch dat deze niet zodanig hoeft 
te zijn dat het terug losmaken tot een werkelijke beschadiging van het goed 
leidt (Bergen, 13 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 1175; Rec. Gen. Enreg., 1988, 
193). 
Een schoonheidsfoutje van dit arrest is wei de tegenstelling die het maakt 
tussen ,elements immobilises par destintion ou incorporation". 
Blijkbaar wordt bier verward met de indeling in onroerend van nature en 
door bestemming. 
De incorporatie is een noodzaak als bet erom gaat bepaalde bestanddelen 
van een gebouw als onroerend van nature te kwalificeren. Het is een 
mogelijkheid, tussen andere, wanneer een eigenaar kenbaar wil maken dat 
hij een van nature roerend goed blijvend wil verbinden aan een onroerend 
goed van nature. 
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De beslagrechter van Luik zag het genuanceerder. De apparaten ingebouwd 
in een gei'nstalleerde keuken (frigo, fornuis, dampkap, oven en wasmachine) 
bleven volgens hem roerend. Wat betreft de eigenlijke meubelen nam hij 
aan dat ze onroerend door bestemming waren omdat zij op maat waren 
gemaakt en speciaal ingericht en ontworpen leken om op permanente en 
exclusieve wijze te beantwoorden aan de vereisten voortvloeiend uit de aard 
en afmetingen van het lokaal (Beslagr. Luik, 27 mei 1981 en 23 december 
1981, Bull. Bel., 1984, 731). Alleszins terecht oordeelde hij dat enkel de 
vaste en controleerbare wil van de eigenaar om de roerende goederen 
blijvend aan het erf te verbinden vereist is en die zich op eender welke wijze 
kan uiten. 

De rechtbank van Hasselt had te oordelen over een geval waarbij de koper 
van een huis, in de koopakte o.a. beschreven als ,hebbende een ingerichte 
keuken, overgordijnen, zonneblinden en hofpiloon", bij de inbezitname 
vaststelde dat heel wat zaken die bij de verkoop aanwezig waren (kap van 
open haard, deurbel, geprefabriceerde kasten en keukenstoelen), verdwe
nen waren. De rechtbank oordeelde terecht dat het om goederen onroerend 
door bestemming ging (Rb. Hasselt, 3 maart 1978, Limb. Rechtsl., 1980, 
71). De motivering van het vonnis kan moeiteloos worden bijgetreden waar 
het stelt dat artikel 524 B.W. naast het inschakelen in de exploitatie ook 
het blijvend verbinden als criterium weerhoudt. 

Dat voor dit laatste criterium rekening moet gehouden worden met de 
hedendaagse strekking in de uitrusting van een gebouw is zeker juist. Maar 
waar het vonnis de materiele aanhechting als objectivering van het inzicht 
van de eigenaar blijkbaar als enig criterium beklemtoont vervalt het in een 
reeds bij her haling gesignaleerde denkfout. Incorporatie is een mogelijkheid 
om het inzicht tot blijvend verbinden te veruitwendigen. De tekst van artikel 
525 B.W. toont duidelijk aan dat het niet de enige mogelijkheid is (zie 
hierover Derine, R., e.a., I A, nr. 53). 

Evenmin is het gelukkig de gebeurlijke waardevermindering tengevolge 
van het losmaken van de betrokken voorwerpen als criterium te weerhou
den. 

Die waardevermindering is geen criterium, het is de grondslag van de 
redenering dat goederen die samen een waardevol economisch geheel vor
men doch juridisch een verschillend statuut hebben, via fictie best juridisch 
aan dezelfde regels onderworpen worden en als een geheel beschouwd 
worden (zie daarover ook Beslagr. Brugge, 28 mei 1985, geciteerd in nr. 5). 

In de besproken periode is het vooral het criterium van de inschakeling in 
de exploitatie dat het meest tot duidelijke stellingname van de rechtspraak 
noopte. 

Aanleiding was de vraag of een schuldeiser die zich op het voorrecht wegens 
kosten tot behoud (art. 20.4 Hyp. W.) wenste te beroepen de voorkeur 
moest krijgen hoven de hypothecaire schuldeiser die krachtens artikel 45 
Hyp. W. zijn recht ook kan uitoefenen op de goederen die onroerend zijn 
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door bestemming. De Hypotheekwet lost het konflikt op door te bepalen 
dat de bevoorrechte schuldeiser die tijdig zijn faktuur of gelijkwaardig 
geschrift op de griffie van de Rechtbank van Koophandel neerlegde, belet 
dat zijn voorrecht teniet zou gaan omdat het roerend goed waarop zijn 
voorrecht slaat onroerend is geworden. 

Is dergelijke neerlegging niet gebeurd dan moet aileen de vraag beantwoord 
worden of de voorwaarden tot onroerendmaking al dan niet vervuld zijn. 
Daarover had het Hof van Cassatie te oordelen in een zaak die voorheen 
reeds aan het Hof van Beroep van Luik was voorgelegd. 

In casu ging het om een bedrijf dat voedingswaren produceerde waarvan 
het de verdeling verzorgde met vijf vrachtwagens die gestald werden in een 
loods op het erfvan het bedrijf. Het Hofvan Cassatie beklemtoont dat door 
erop te wijzen dat het erf was ingericht ten dienste van deze exploitatie het 
Hof van Beroep wettig beslist had dat deze vrachtwagens onroerend door 
bestemming waren (Cass., 11 september 1980,Arr. Cass., 1980-81,32, noot 
J.V.; Pas., 1981, I, 36, noot J.V.; J. T., 1981, 221; Rec. Gen. Enreg., 1981, 
365, anonieme noot; R. W., 1980-81, 1663, ter bevestiging van Luik, 
26 maart 1979, Rev. Banque, 1980, 425, noot R. Jacobs). 

Daarmee wordt dus de regel bevestigd dat wanneer de eigenaar van een 
roerend goed dit daadwerkelijk inschakelt in de exploitatie van een van 
nature onroerend goed, deze goederen in zekere mate op mekaar afgestemd 
zijn en deze band voor derden objectief herkenbaar is, mente maken heeft 
met onroerendmaking door bestemming (Derine, R., e.a., I A, nr. 50-52). 

Leest men de onderdelen van het cassatiemiddel na, dan blijkt dat de eiser 
in feite opnieuw een discussie wou openen waaromtrent de rechtspraak al 
lang een definitief standpunt heeft ingenomen: moet het roerend goed 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie of volstaat het dat het daartoe nuttig 
is? Zowel het Hof van Cassatie als het Hof van Beroep van Luik hebben 
de bestaande lijn van de rechtspraak bevestigd en geopteerd voor het 
nuttigheidscriterium (zie Verbraecken, Ch., , ,L'immobilisation par destina
tion des vehicules de transport", J.T., 1981, 407, waar ook de objective
ringsvereiste wordt besproken). 

Met uitdrukkelijke verwijzing naar het Cassatiearrest van 11 september 
1980 besliste het Hof van Beroep van Brussel dat de voertuigen gebruikt 
door de vertegenwoordigers van een bedrijf dat verwarmingsketels produ
ceerde voor verkoop en dienst na verkoop onroerend door bestemming 
waren. Derden werden voldoende gei"nformeerd door de vermeldingen op 
de voertuigen en het feit dat er speciale parkeerruimte op het terrein was 
voorzien (Brussel, 24 december 1986, Rec. Gen. Enreg., 1987, nr. 23.535; 
R. W., 1986-87, 2156). 

Gasradiatoren door de eigenaar-verhuurder van studentenkamers geplaatst 
zijn onroerend door bestemming. De inschakeling in de exploitatie maakt 
het onderzoek naar de incorporatie overbodig (Antwerpen, 21 december 
1987, Turnh. Rechtsl., 1988, 71). 
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5. ONROEREND DOOR BESTEMMING. VOORWAARDEN. BESLAG- Door de 
beslagrechter van Brugge werd onderstreept dat onroerend goed van nature 
en roerend goed aan mekaar aangepast moeten zijn zodat blijkt dat het 
roerend goed tot blijvend gebruik van het onroerend goed bestemd is. 
Terecht merkt hij op dat bemeubeling van een gebouw door de eigenaar 
aanleiding kan geven tot onroerendmaking zo het gebouw bemeubeld wordt 
verhuurd, doch dat de zaken anders liggen indien een eigenaar een gebouw 
bemeubelt voor zijn eigen bewoningsdoeleinden, vermits hier een zekere 
evolutie in functie van het gezinsleven kan optreden (Beslagr. Brugge, 
23 januari 1986, T. V.B.R., 1986, 32; T. Not., 1986, 154; Rec. Gen. Enreg., 
1987, 323). 
Toch moet o.i. wel enige nuance worden aangebracht in die zin dater ook 
onroerende goederen zijn die onafhankelijk zijn van de wisselende 
behoeften van een gezinsleven (bv. gordijnen, vast tapijt, tapijttegels, ... ). 
Een ander vonnis van de beslagrechter van Brugge, echter onder ander 
voorzitterschap, is minder genuanceerd waar het geen onderscheid maakt 
tussen bemeubeling voor verhuring of voor eigen gebruik. Wei beklemtoont 
het eveneens de vereiste van onderlinge aangepastheid van roerend en 
onroerend goed (Beslagr. Brugge, 28 mei 1985, T. V.B.R., 1986, 30; T. 
Not., 1986, 150; Rec. Gen. Enreg., 1989, 325). 
Beide uitspraken stellen in het licht dat wie overweegt een beslagprocedure 
in te stellen zich goed dient te beraden over de te kiezen vorm van beslag. 
Voor goederen onroerend door bestemming geldt de procedure van beslag 
op onroerend goed (zie hierover benevens de verwijzingen in Beslagr. 
Brugge, 28 mei 1985; Vanbeylen, K., ,Beslag op onroerende goederen door 
bestemming. Kanttekeningen bij recente rechtspraak", T. Not., 1987, 122; 
De Leval, G., ,La saisie des immeubles par destination economique", Ann. 
Fac. Dr. Liege, 1982, 193 die meent dat de wet de keuze laat tussen roerend 
en onroerend beslag). 
De beslagrechter van Kortrijk meent daarentegen dat beslag op goederen 
onroerend door bestemming volgens de procedure van beslag op roerende 
goed~ren moet gebeuren, vermits deze goederen van nature roerend zijn. 
Voor roerende goederen die door incorporatie onroerend zijn geworden zou 
dan wel de procedure van beslag op onroerende goederen gelden (Beslagr. 
Kortrijk, 8 december 1986, T. Not., 1987, 136, Rec. Gen. Enreg., 1988, 21). 
Dat goederen onroerend door bestemming in wezen roerende goederen zijn 
en slechts krachtens een fictie van de wetgever een onroerend statuut krijgen 
is juist. 
Maar de ratio van deze fictie, de grotere economische waarde van het geheel, 
wettigt ook dat een procedure van beslag op onroerend goed op zijn zachtst 
gezegd niet ondenkbaar of onverantwoord is. Overigens ontgaat het de 
beslagrechter dat door incorporatie roerende goederen niet alleen onroerend 
van nature kunnen worden, maar dat dit ook een van de wijzen is waarop 
de eigenaar zijn wil kan manifesteren om een van zijn roerende goederen 
blijvend aan zijn erf te verbinden (Derine, R., e.a., I A, nr. 53 en 60). 
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6. ONROEREND DOOR BESTEMMING. BEEINDIGING- De onroerendmaking 
door bestemming wordt beeindigd door de wil van de eigenaar. Vereist is 
echter dat de desimmobilisatie gebeurt zonder bedrog en voor derden 
duidelijk herkenbaar is (Derine, R., e.a., I A, nr. 64). 

Het Ioutere feit van het stopzetten van een handeisactiviteit wegens faillisse
ment stelt geen einde aan de onroerendmaking door bestemming (Brussei, 
24 december 1986, Rec. Gen. Enreg., 1987, nr. 23.535; R. W., 1986-87, 
2156). Het feit dat een Iandbouwvoorrecht wordt gevestigd kan niet worden 
beschouwd ais een wiisuiting om een einde te stellen aan de onroerendma
king door bestemming (Besiagr. Brugge, 28 mei 1985, T. Not., 1986, 150; 
T. V.B.R., 1986, 30; Besiagr. Brugge, 5 februari 1985, T. Not., 1987, 131, 
Rec. Gen. Enreg., 1988, 16). Omgekeerd werd de desimmobilisatie wei 
aangenomen indien bieek dat bij de verdeling een huis aan een der deeigeno
ten toegewezen was doch in een tegenbrief uitdrukkelijk bedongen was dat 
de Deiftse siertegeis in het huis niet in de verdeling begrepen waren en aan 
aile medeeigenaars bieven toebehoren. Uit dit verschil in eigendomsstatuut 
voigde dat de tegels als roerend moesten beschouwd worden. Bijgevoig was 
de faillissementscurator van de deeigenoot aan wie het huis was toebedeeid 
niet gerechtigd deze tegeis te verkopen zonder de toestemming van de andere 
deeigenoten (Luik, 12 juni 1979, J. T., 1980, 265). 

7. GOEDEREN ONROEREND UIT HUN AARD - Oak het begrip onroerend van 
nature gaf aanieiding tot rechtspraak in de onderzochte periode. Op de 
vraag of verdeelstations voor olieproducten die een firma gepiaatst had op 
gehuurde terreinen beschouwd moesten worden ais goederen onroerend van 
nature waarvoor overeenkomstig artikel 360 W.I.B. een kadastraai inko
men moest worden bepaaid, werd door het Hof van Beroep te Luik 
bevestigend geantwoord. 

De verschillende deien van dergeiijk station (tanks, Ieidingen, motor, pomp, 
compressor), zijn ieder op zich wei demonteerbaar, maar zijn noodzakelij
kerwijze onderling verbonden door geiaste Ieidingen, bevestigd op beton
funderingen, in het kader van een specifieke en vrij uitgebreide installatie. 

Het wegnemen van deien zou het geheei zijn eigen karakter ontnemen en 
het ter piaatse blijvende zijn nut ontnemen. De beiangrijkste overweging 
was waarschijnlijk wei dat deze installaties bestemd waren om met een 
zekere duurzaamheid ter piaatse te blijven, zelfs zo het niet om een perma
nentie ging (Luik, 17 maart 1983, Rec. Gen. Enreg., 1984, nr. 23.095, met 
anonieme noot voigens weike artikei 360 W.I.B., noodzakelijkerwijze ver
wijst naar het burgerrechtelijk begrip van ,goederen onroerend door be
stemming"). 

Met verwijzing naar het arrest van het Hof van Luik besliste het Hof van 
Beroep van Bergen dat een installatie die gemonteerd was op betonfunderin
gen en siechts met dure en buitengewone middeien verplaatst kon worden, 
beschouwd moest worden ais bestemd om ter piaatse te blijven. Ze was dus 
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als eengebouwin dezin van artikel518 B.W. te beschouwen (Bergen, 5 juni 
1986, Rec. Gen. Enreg., 1987, nr. 23.534). 

Terecht besliste het Hof dat het irrelevant was dat de eigenaar van de 
installatie geen eigenaar van de grond was. Voor de kwalificatie als gebouw 
is de incorporatie een noodzakelijke, maar ook voldoende voorwaarde. Het 
speelt geen rol wie ze tot stand bracht (Derine, R., e.a., I A, nr. 42litt. c). 

In het kader van een onteigeningsprocedure kwam het erop aan, met het 
oog op de vergoeding, te bepalen welk het statuut was van een terril gelegen 
op het terrein van een mijnmaatschappij. De Rechtbank van Namen sloot 
uit dat het ging om een goed dat onroerend was door bestemming vermits 
niet aangetoond was dat de eigenaar dergelijke intentie had. Haar besluit 
was dat de opgedolven mijnproducten die achteraf terug op de bovengrond 
werden neergestort noch als grond, noch als gebouwen of beplantingen 
konden beschouwd worden. Naar haar mening had men nochtans te maken 
met een onroerend goed van nature door de incorporatie. Slechts met 
buitengewone middelen zou men tot verplaatsing kunnen overgaan. In zijn 
noot bij dit vonnis doet Ph. Coppens opmerken dat de zaak veel eenvoudi
ger kon opgelost worden door een terril als een gronderf te beschouwen in 
de zin van artikel 518 B.W .. Het hoort tot de natuur van een terril dat hij 
niet beweeglijk is (Rb. Namen, 17 juni 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 138 noot 
Ph. Coppens). 

8. DE HANDELSZAAK: FEITELIJKE UNIVERSALITEIT - Het statuut van de 
handelszaak is in de Belgische wetgeving slechts fragmentair geregeld. In 
een vonnis van 9 oktober 1980 kwam de Rechtbank van Koophandel van 
Antwerpen tot een gelukkige oplossing van een faillissement. De curator 
had een koper bereid gevonden om uit der hand het hele bedrijf met inbegrip 
van aile lichamelijke en onlichamelijke roerende en onroerende goederen 
over te nemen, en van een groot aantal arbeidsplaatsen in stand te houden 
met behoud van ancienniteit en loon. 

De rechtbank stond deze verkoop uit der hand toe. Ze beklemtoonde dat 
de handelszaak een universaliteit is met roerend karakter, die meer en 
anders is dan het geheel van de samenstellende elementen, ook zo daaronder 
onroerende goederen begrepen zijn. De verkoop uit der hand werd dus 
toegestaan, al moesten uiteraard bij de overdracht van de onroerende 
goederen de typische pleegvormen (o.a. art. 1 Hyp. W.}, nageleefd worden 
(Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980, R. W., 1980-81, 1276, n. H.B.; Rec. Gen. 
Enreg., 1981, 232). 

Herinneren we eraan dat sedertdien artikel 1193 Ger. W. tot stand is 
gekomen om een einde te maken aan het risico van lage opbrengst voort
vloeiend uit het feit dat bij faillissement de vermogensbestanddelen van een 
bedrijf afzonderlijk en bij openbare verkoop te gelde moesten gemaakt 
worden, terwijl vaak veel interessantere prijzen konden bekomen worden 
van kopers die uit der hand een bedrijf als geheel konden overnemen. 

1700 



9. DE HANDELSZAAJG REVINDICATIEBESLAG- Het revindicatiebeslag in de 
zin van artikel 1462 Ger. W. is in feite een bewarend roerend beslag in 
hand en van een derde en kan dus enkel op lichamelij ke roerende goederen 
gelegd worden. De pandhouder van een handelszaak kan dus geen bewarend 
revindicatiebeslag leggen op een verzekeringsportefeuille die het essentieel 
bestanddeel van deze handelszaak vormde (Beslagr. Luik, 6 februari 1985, 
Jur. Liege, 1985, 427). 

10. TAK-EN WORTELVASTE VRUCHTEN- De nieuwe ontwikkelingen in de 
land- en tuinbouwtechniek brengen mee dat in een aantal gevallen vruchte
loos beroep op artikel 520-521 B. W. gedaan zal worden. 
Ingeval van hydrocultuur en subtraatteelt, waarbij geen binding tussen 
plant en bodem bestaat zullen deze planten en vruchten, ook v66r de oogst, 
een roerend karakter hebben (Bestuurlijke beslissing, 10 april 1986, 
B. T. W.-revue, 1986, 345). 

11. VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN- Vervroegd roerende goederen 
zijn zaken waarvan de eigendom in een rechtshandeling aan een derde wordt 
overgedragen los van de eigendom van het onroerend goed waaraan deze 
zaken in feite, op het moment van eigendomsoverdracht nog vastzitten 
(Derine, R., e.a., I A, nr. 81). De wettelijke pl~egvormen verbonden aan 
de overdracht van een onroerend goed zijn dus niet van toepassing (Brussel, 
24 april 1979, J. T., 1980, 374). 
In een arrest van 13 mei 1986 kwam het Hof van Cassatie tot het besluit 
dat de intentie van de partijen terzake doorslaggevend is. Krachtens de idee 
zelf van vervroegde roerend making krijgt deze wilsintentie voorrang op de 
regels van artikel 520-521 B.W. (tak- en wortelvaste vruchten). 
Klaar en duidelijk stelt het Hof daarbij dat het irrelevant is dat deze 
rechtshandeling tevens de eigendom van het terrein zelf aan dezelfde per
soon overdraagt als degene aan wie de vervroegd roerende goederen waren 
overgedragen (Cass., 13 maart 1986, J. T., 1988, 315 met uitvoerige noot 
van J. 'T Kint waarin zowel de burgerrechtelijke aspecten als fiscale gevol
gen bestudeerd worden). 
In casu had eiser eerst bij de inbreng in een vennootschap een afzonderlijke 
waardering voor het zand van een groeve en voor de rest van het terrein 
gehanteerd en was vervolgens hetzelfde systeem gebruikt in het kader van 
een vrijwillige overdracht bij onteigening. 
Om van fiscale vrijstelling op meerwaarden, geformuleerd in artikel 34 
W .I. B. te genieten had eiser aangevoerd dat onder de onroerende goederen 
waarvan sprake in artikel34 W.I.B. begrepen moest worden wat artikel518 
B.W. daaronder verstond, dat dit onder de term gronderven ook de onder
grond begreep en dat een overeenkomst maar tot vervroegd roerendmaking 
kon leiden indien ze niet tegelijkertijd aan dezelfde persoon een recht 
overdroeg op het onroerend goed waarin het vervroegd roerend goed vervat 
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was. Die redenering werd door het Hof ondubbelzinnig van de hand 
gewezen. 

HOOFDSTUK II 

DOMEINGOEDEREN 

12. OPENBAAR DOMEIN - GOEDEREN TOT HET GEBRUIK VAN ALLEN BE

STEMD - In de zaak die behandeld werd voor de vrederechter te Brussel 
(Vred. Brussel, 11 februari 1981, Rev. Not. B., 1981, 504), wenste de Staat 
een perceel grond dat toebehoorde aan de C.I.B.E. (de intercommunale 
vereniging van de Brusselse agglomeratie belast met de watervoorziening) 
en waaronder waterleiding liep, te onteigenen. C.I.B.E. hield voor dat dit 
perceel deel uitmaakte van het openbaar domein en onteigening van open
baar domein onmogelijk is. De rechter stelt vast dat C.I.B.E. inderdaad 
eigenaar is van het perceel in kwestie, dat dit perceel inderdaad dient voor 
de exploitatie van een openbare dienst, doch dat het daarom aileen nog niet 
behoort tot het openbaar domein. Opdat een goed tot het openbaar domein 
zou behoren is het immers niet genoeg dat het gekwalificeerd wordt als 
zijnde ,van algemene nutte", noch dat het aan de gemeenschap zou 
toebehoren, noch dat het een bestemming van algemeen nut zou hebben. 
Het goed moet door de bevoegde overheid bestemd zijn tot het gebruik van 
allen. In casu was de rechter dan ook van oordeel dat het perceel in 
betwisting aileen kon belast zijn met een erfdienstbaarheid van openbaar 
nut. Met andere woorden: C.I.B.E. was wel degelijk eigenaar van het 
perceel, dat volgens de rechter met een erfdienstbaarheid van openbaar nut 
(buizen voor waterleiding) belast was. In zulk geval was onteigening perfect 
mogelijk. 

13. Maken slechts deel uit van het openbaar domein van een gemeente, 
goederen die eigendom zijn van de gemeente en noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van een openbare dienst, alsook goederen die door de gemeente 
tot gebruik van allen bestemd werden, zonder onderscheid naar de personen 
(Luik, 24 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 205). De betwisting ging hier om een 
weg die slechts diende voor twee aaneenpalende eigendommen. Doorheen 
de tijd had deze weg voor de eigendommen elk nut verloren en was door 
de aangelanden feitelijk toegeeigend geworden. De gemeente haalde aan dat 
het hier ging om goederen van het openbaar domein, die niet voor verjaring 
vatbaar waren. 

14. BUURTWEG - Ben gemeente kan een buurtweg verkrijgen door het 
bezit ervan te hebben gedurende dertig opeenvolgende jaren; dit is de 
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gewone wijze van eigendomsverkrijging door verjaring. Als er een regelma
tig en ongestoord gebruik is van een bepaalde weg, ontstaat een recht van 
overgang en valt die bepaalde wegzate in het openbaar domein van de 
gemeente. Het is niet vereist dat dergelijke wegenis zou ingeschreven zijn 
in een rol of ander document, bijvoorbeeld de atlas van de buurtwegen 
(Vred. Turnhout, 13 juni 1979, T. Vred., 1986, 133). Interessant is ook de 
bijkomende opmerking van de vrederechter, dat ,waar de gemeente zijn 
rechten niet schijnt op te eisen, het elke burger mogelijk is onderhavige 
vordering in te stellen" (zie ook nr. 139-141). 

15. AFFECT A TIE - Het openbaar of privaat karakter van een weg volgt in 
voorkomend geval uit zijn affectatie tot het gebruik van iedereen. Derge
lijke affectatie kan volgen uit een expliciete of impliciete rechtshandeling 
van de overheid, of uit langdurig gebruik (R.v.St., 7 januari 1987, Adm. 
Pub/. (M), 1987, 17). 

16. DESAFFECTATIE - In het geval dat voorgelegd werd aan de Recht
bank van Hoei (Rb. Hoei, 31 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 249) hadden 
de eisers, evenals hun rechtsvoorgangers, reeds lang het gebruik van een 
perceeltje grand dat hen diende tot voortuintje en dat oorspronkelijk, 
samen met nog andere percelen bestemd was voor de aanleg van een 
spoorlijn. Een strook grand waaronder de perceeltjes in kwestie, was door 
deN .M.B.S. verkocht aan de gemeente Hamoir, die er zelf het grootste deel 
van had doorverkocht aan de aangelanden. De eisers hielden staande dat 
het perceel reeds lang via verjaring verkregen was door hun rechtsvoorgan
gers. De verweerders, zijnde de N.M.B.S. en de Belgische Staat meenden 
dat bet bier ging om een goed, deel van het openbaar domein en als zodanig 
niet vatbaar voor verjaring, tenzij na desaffectatie. De rechter stelde de 
bezetters van het perceeltje grand in het gelijk. Een goed dat deel uitmaakt 
van het openbaar domein kan dit karakter slechts verliezen door een 
uitdrukkelijke beslissing tot desaffectatie door de bevoegde overheid of 
door een rechtshandeling die in hoof de van de bevoegde overheid noodzake
lijkerwijs dergelijke beslissing veronderstelt. Desaffectatie kan dienvolgens 
stilzwijgend gebeuren. 

17. GOEDEREN VAN KERKFABRIEKEN EN ANDERE PUBLIEKRECHTELIJKE 

RECHTSPERSONEN - Gedurende de besproken periode werden enkele uit
spraken geveld met betrekking tot betwistingen tussen een kerkfabriek en 
andere publiekrechtelijke rechtspersonen over de vraag naar het eigendoms
recht van bepaalde onroerende goederen, inzonderheid pastorieen, waarbij 
weliswaar het karakter van domeingoed niet in vraag werd gesteld. 

In het arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Brussel, 18 december 1986, 
J.T., 1987, 175, J.L.M.B., 1987, 185, Rev. Not. B., 1987, 149) ging de 
betwisting over een bepaalde weide te Ukkel tussen de Kerkfabriek Sint-Pie-
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ter te Ukkel, en het O.C.M.W. van Ukkel. De Kerkfabriek haalde aan dat 
de parochie onder het ancien regime eigenares was geweest van het goed. 
Dit laatste werd tijdens de Franse Revolutie genationaliseerd; de Kerkfa
briek argumenteerde dat het goed in haar patrimonium was gekomen ten 
gevolge van het decreet van 18 Germinal jaar X, waarbij de genationaliseer
de goederen aan de eredienst werden teruggegeven. Het Hof weerlegde deze 
stelling. De goederen die aan de eredienst werden teruggegeven zijn uitslui
tend goederen die bestemd waren tot de uitoefening van de eredienst of de 
behuizing van de bedienaars van de eredienst. Het goed in betwisting 
voldoet duidelijk niet aan dit criterium. Daarenboven was het betwiste goed 
tijdens het ancien regime in het patrimonium van de parochie gekomen met 
het oog op de bestrijding van de armoede. De publiekrechtelijke rechtsper
soon die deze funktie van de parochies doorheen de tijd heeft overgenomen 
is thans het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

18. PASTORIEEN- In de besproken periode werden twee vonnissen geveld 
in betwistingen tussen de gemeente en de kerkfabriek omtrent het eigen
domsrecht van de pastorie. In beide gevallen besteedde de Rechtbank heel 
wat aandacht aan historische opzoekingen. De Rechtbank van Oudenaarde 
(Rb. Oudenaarde, 5 mei 1982, R. W., 1982-83, 652, noot van Van Sinay, 
T.), was van mening dat de wetgever het eigendomsrecht over een pastorie 
noch aan de gemeente noch aan wie ook formeel heeft toegekend. Gelet op 
de doelstelling waarvoor de Kerkfabrieken in het Ieven werden geroepen 
(instaan voor de stoffelijke noden van de eredienst) zou het zeker een 
logische oplossing zijn, mochten de pastorieen in het patrimonium van de 
kerkfabriek terechtkomen. De Rechtbank van Dendermonde (Rb. Dender
monde, 6 februari 1985, R. W., 1985-86, 962, noot van Van Sinay, T.) 
daarentegen kende het eigendomsrecht van de pastorie toe aan de gemeente. 
De rechtbank overweegt dat de gemeente zich steeds heeft Iaten doorgaan 
als eigenares van de pastorie en dat de kerkfabriek nooit iets ondernomen 
heeft om het eigendomsrecht van de gemeente te betwisten. In beide 
vonnissen werd groot belang gehecht aan de wet van 18 Germinal jaar X, 
waardoor de genationaliseerde goederen, in casu de pastorieen, werden 
teruggegeven, volgens de enen aan de gemeenten, volgens de anderen aan 
de kerkfabrieken. 

19-. AANSPRAKELIJKHEID - Tijdens bepaalde wegeniswerken op de 
Gentsesteenweg te Sint-Jans-Molenbeek zakte een dame, bij het oversteken 
van 4_e steenweg, enkele tientallen centimeters in pas gegoten beton. De 
werken, en zeker het pas gegoten beton, waren niet of onvoldoende gesigna
leerd. De dame daagde voor de rechter zowel de Belgische Staat, omdat de 
Gentsesteenweg in casu een rijksweg is, als de gemeente, die krachtens het 
decreet van 14 december 1879 dient te waken over de veiligheid van de 
openbare weg, als de naamloze vennootschap Wegebo, zijnde de aannemer. 
De VrederechterteSint-J ans-Molenbeek (Vred. Sint-J ans-Molenbeek, 24 de-
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cember 1985, Verkeersrecht, 1986, 153) oordeelde dat de verplichting van 
de openbare overheden, om te waken over de veiligheid van de weg slechts 
een middelverbintenis is en geen resultaatverbintenis. In casu was het de 
taak van de aannemer van de werken om de werken behoorlijk te signaleren. 

20. DE UITVOERINGSIMMUNITEIT - In het arrest van het Hof van Beroep 
te Gent, (Gent, 14 oktober 1985, Jura Fa/c., 1985-86, 283, noot l'Ecluse, 
P.) kwam het probleem i.v.m. de immuniteit van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon ter sprake. Het openbaar domein is niet vatbaar voor beslag. 
Ben publiekrechtelijke rechtspersoon die gelast is met een openbare dienst, 
geniet de uitvoeringsimmuniteit. Grondslag van dit principe is te vinden in 
het administratieve beginsel van de continui"teit van de openbare dienst. 
Gedwongen uitvoering tegen de overheid zou niet stroken met dit beginsel 
(Derine, R., e.a., I A, nr. 98, p. 191). Het Hof vond het niet opportuun 
onderscheid te maken tussen openbaar en privaat domein, vermits aileen 
de overheid bevoegd is daaromtrent te beslissen en men er dient van uit te 
gaan dat de overheid al haar goederen, welke ook hun bestemming weze, 
nodig heeft voor de uitvoering van haar beleid. In de noot onderaan het 
arrest werd deze stelling bekritiseerd. Vooreerst wordt geponeerd dat de 
goederen van het privaat domein wei vatbaar zijn voor beslag (contra: 
Derine, R., e.a., I A, nr. 101, p. 194). Verder is het de taak van de rechter, 
volgens de noot onderaan het arrest, in concreto na te kijken of bepaalde 
goederen van het privaat domein al of niet onmisbaar zijn voor het functio
neren van de openbare dienst. 
Het principe van de uitvoeringsimmuniteit van de overheidsgoederen werd 
principieel geaffirmeerd in een cassatie-arrest van 1980. Het Hof stelde zich 
eerst erg begrijpend op voor een brave burger die naast een kazerne woonde 
waarvan de dakgoot over de eigendom van de buur uitstak en waarvan 
bovendien een aantal vensters zich op onwettige afstand bevonden. Het Hof 
van Cassatie bevestigde het door de Staat aangevochten vonnis dat herstel 
in natura door wegruiming van dakgoot en vensters beval. Maar onmiddel
lijk daarna gaf het de buurman een koud stortbad. Het bestreden vonnis 
dat blijkbaar geen hoge dunk had van de paraatheid tot snelle actie van onze 
landsverdediging had de buur gemachtigd om zelf de werken op kosten van 
de Staat te doen uitvoeren wanneer deze zich niet binnen de gestelde termijn 
naar de opgelegde veroordeling had geschikt. Op dit punt werd verbreking 
uitgesproken, omdat door verweerders aldus in de plaats van de Staat te 
stellen voor de uitvoering van de veroordeling, het algemeen beginsel van 
de continui1eit van de openbare dienst, tengevolge waarvan goederen van 
een publiekrechtelijk persoon geen voorwerp van gedwongen uitvoering 
kunnen zijn, geschonden werd, hetgeen, op zijn beurt een schending van 
artikel25, 29, 30 en 92 G.W. zou vormen (Cass., 26 juni 1980, Pas., 1980, 
I, 1341, R. W., 1980-81, 1661, J.T., 1980, 707). 

Er wordt dus vooral naar een ,algemeen beginsel" verwezen waarvoor 
geen direct aanwijsbare wettelijke basis is, en in tweede orde komt men bij 
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de scheiding der machten terecht. Bedenkelijker wordt het nog wanneer 
gesproken wordt van goederen van publiekrechtelijke personen, zonder 
onderscheid te maken tussen openbaar en privaat domein. Men hoeft dan 
ook niet volledig verbaasd te zijn over de hiervoor besproken uitspraak van 
het Hof van Beroep van Gent. 
De beslagrechter van Brussel is in 1987, in tegenstelling tot de Gentse 
uitspraak, heel wat genuanceerder op het probleem ingegaan. Zijn basisop
tie was dat de burger zijn recht ook tegenover de overheid moet kunnen 
afdwingen zo de betrokken goederen niet daadwerkelijk voor een open bare 
dienst zijn bestemd. Terecht bracht hij in deze zaak artikel1 van het eerste 
additionele protocol van het E.V.R.M. (eerbied voor eigendom) en artikel 
13 E.V.R.M. (daadwerkelijke rechtshulp) in herinnering. Vervolgens zette 
hij een aantal bakens uit die moesten toelaten te beslissen of beslag op 
overheidsgoed in concreto aanvaard kon worden: a) het komt de beslag
rechter toe te oordelen over de opportuniteit van een bewarende - of 
uitvoeringsmaatregel tegen de overheid; b) daarbij moet hij nagaan of deze 
maatregel verenigbaar is met de vereisten van de continui1eit van de open
bare dienst; c) de in het geding zijnde belangen moeten tegen mekaar 
afgewogen worden; d) de overheid moet een redelijke termijn gegund 
worden waarbinnen zij naar eigen opportuniteitsoverwegingen kan beta
len. 
In casu oordeelde de rechter dat de brave burger meer dan lang genoeg op 
zijn geld had gewacht en de overheid geen enkel valabel argument voor 
uitstel kon aanvoeren (Beslagr. Brussel, 25 november 1987, J. T., 1987, 720, 
ook: Beslagr. Brussel, 5 juni 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 335, waar tevens 
gewezen wordt op de zwakke wettelijke basis van de uitvoeringsimmuniteit 
en de excessen van deze theorie die de overheid toelaat te beslissen wanneer 
en voor welk bedrag zij haar schuld zal betalen). 

Naar onze mening heeft de Brusselse beslagrechter op zeer weloverwogen 
wijze rekening gehouden met de ontvankelijkheidsverklaring door de Com
missievoor de Rechten van de Mens van 14 oktober 1982 van de klachtdoor 
Berthe Sequaris ingesteld tegen de Belgische Staat. Deze klacht werd inge
diend door mevrouw Sequaris omdat zij, ondanks betekening van een 
uitvoerbaar vonnis waartegen de Staat geen beroep had aangetekend, geen 
betaling ontving en zij, tengevolge van de uitvoeringsimmuniteit, over geen 
effectief dwangmiddel beschikte (Beslissing, 14 oktober 1982, D.R., nr. 29, 
p. 245). 
Over de uitvoeringsimmuniteit is de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid 
en het lijkt niet ondenkbaar dat andere rechtspraak de weg door de 
beslagrechter van Brussel ingeslagen, ook zal gaan volgen (zie hierover o.a.: 
Alen, A., ,De gedwongen tenuitvoerlegging tegen de Staat", T.B.P., 1978, 
172, Le Brun, J. en Deom, D., ,L'execution des creances contre les 
pouvoirspublics", J.T., 1983,261, Lemmens, P., ,Deuitvoeringsimmuni
teit van publiekrechtelijke rechtspersonen in strijd met de rechten van de 
mens?", T.B.P., 1984, 163, Van Volsem, F. en Van Heuven, D., ,Heeft 
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het beginsel van de absolute uitvoeringsimmuniteit van publiekrechtelijke 
rechtspersonen nog een toekomst?", R. W., 1987-88, 209, idem, ,L'immu
nite d'execution des personnes juridiques en droit public", Rev. Reg. Dr., 
1989, 9). 

21. OPENBAAR DOMEIN EN NATREKKING- Natrekking kan niet tot gevolg 
hebben dat een particulier een constructie zou verkrijgen, die deel uitmaakt 
van het openbaar domein en opgericht is op het openbaar domein (Brussel, 
2 april1980, Rev. Not. B., 1981, 364, noot D.S.). In deze vrij gecompliceer
de zaak kwamen verschillende betwistingen aan bod. De feiten kunnen 
ongeveer als volgt geresumeerd worden. Voor het aanbrengen van de metro 
in de Wetstraat te Brussel, had de Belgische Staat een blok van gebouwen 
verworven, op de hoek met de Trierstraat. De metrowerken werden uitbe
steed en eveneens werd besloten een parking te bouwen. Later verkocht de 
Belgische Staat kwestieus goed aan de N.Y. Lex, met uitzondering evenwel 
van het metrostation en een deel van de parking. In dit koopcontract 
verzaakte de N.V. Lex eeuwigdurend aan haar recht van natrekking ten 
voordele van de Belgische Staat en betreffende de goederen, niet begrepen 
in de verkoopsovereenkomst. Het Hof stelde dat de verzaking aan een recht 
van natrekking eigenlijk het verlenen van een opstalrecht is, waarvan de 
maximumduur beperkt is tot vijftig jaar, behoudens verlenging. Anderzijds 
was de clausule van verzaking aan het recht van natrekking helemaal niet 
nodig, aangezien natrekking in dit geval nooit zal kunnen ontstaan. 

22. OPENBAAR DOMEIN EN HANDELSHUUR - Op een goed van het open
baar domein kunnen geen handelshuren toegestaan worden (Cass., 2 sep
tember 1982, Rev. Not. B., 1982, 536, noot D.S.). Artikel 2/2° van de 
Handelshuurwet stipuleert dat de regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder niet van toepassing zijn op de huur van onroerende goederen die 
van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld. Het loutere feit dat een 
bepaald domeingoed niet ontslagen of vrijgesteld is van onroerende voor
heffing is onvoldoende om te besluiten dat de handelshuurwet erop van 
toepassing zou zijn. Inderdaad de regel dat de goederen van het openbaar 
domein niet in huur kunnen gegeven worden, blijft zijn volledige geldings
kracht behouden. 

23. OPENBAAR DOMEIN- CONCESSIE- Ben concessie is geen overeenkomst 
van burgerlijk recht. Niettemin moet de concessiehouder het goed van het 
openbaar domein dat hij in concessie houdt, gebruiken volgens zijn bestem
ming en op het einde teruggeven in de staat waarin hij het ontvangen heeft, 
behoudens gevolgen van ouderdom en normaal gebruik (Cass., 27 mei 
1983, R. W., 1983-84, 926). 

In dit arrest werd het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd 
waarbij de concessiehouder van het openluchtmuseum te Bokrijk werd 
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veroordeeld tot schadevergoeding aan de Provincie Limburg wegens het 
ontstaan van brandschade in het in concessie gegeven goed. 

HOOFDSTUK III 

EIGENDOM 

AFDELING 1 

ARTIKEL 544 B.W. 

24. ARTIKEL 544: GEEN ONBEGRENSD RECHT- Dat artikel 544 B.W. de 
eigenaar geen onbegrensd recht geeft hoeft niet meer herhaald te worden. 
Met name kan de overheid ingrijpen door dit recht te ontnemen of het 
gebruik ervan te regelen. 
Deze mogelijkheden worden uitdrukkelijk geformuleerd in artikel11 G. W., 
artikel 544 B. W. en artikel 1 van het eerste additioneel protocol bij het 
E.V.R.M .. Daarop werd gewezen in een arrest van de Raad van State van 
4 januari 1983. De verzoeker meende dat hij zonder billijke of voorafgaan
de schadeloosstelling uit zijn eigendomsrecht ontzet was doordat het gewest
plan zijn grond in een landelijk gebied met bouw- en verkavelingsverbod 
had gelegd, terwijl die - althans volgens verzoeker - normaal diende of 
bestemd was voor bouwen en verkavelen. De Raad wees er op dat artikel 
544 B.W. en artikel1 van het eerste additioneel protocol bij het E.V.R.M. 
de overheid toelaten aan het gebruik van de eigendom de door het algemeen 
welzijn vereiste beperkingen en verplichtingen op te leggen. In casu was van 
geen onteigening sprake vermits er geen gedwongen, volledige en onherroe
pelijke beroving van het recht had plaatsgevonden doch slechts een wijzi
ging in de uitoefening ervan door de wet en in het algemeen belang (R. v. 
St., 4 januari 1983, Arr. R. v. St., 1983, nr. 22.784). 
Binnen het bestek van dit overzicht kunnen we ons moeilijk wagen aan de 
studie van de zich steeds meer ontwikkelende Straatsburgse rechtspraak 
i. v .m. artikell van het eerste additioneel protocol E. V .R.M .. Maar het lijkt 
een struisvogelpolitiek niet te willen zien dat deze uitspraken een steeds 
groeiender impact op de Belgische rechtspraak zullen hebben. 

AFDELING 2 

ARTIKEL 552-553 B. W. 

25. VERTIKALE GRENZEN VAN DE EIGENDOM. RECHTSMISBRUIK- Dat 
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degene die afbraak vordert indien zijn gebuur per ongeluk zijn huis enige 
centimeter over de scheidingslijn heeft gebouwd een misbruik van recht 
begaat, is een gekend standpunt (Derine, R., e.a., I B, nr. 706). 
In 1987 kreeg het Hof van Cassatie echter een omgekeerd geval te beslech
ten. Na de afbraak van een gemene muur was een gebuur bij het oprichten 
van de nieuwe muur 43 em over de scheidingslijn gegaan en had zo 8 m2 

van de grond van zijn buurman ingepalmd. 
Deze laatste had hiervoor schadevergoeding gevorderd maar het Hof van 
Bergen zond hem wandelen, met een motivering die wegens haar originali
teit het vermelden waard is. Het Hof meende dat de extra-contractuele 
aansprakelijkheid van de bouwer enkel kon voortvloeien uit een misbruik 
van recht, nl. wanneer hij zijn recht niet had uitgeoefend zoals een voorzich
tig bouwer dit zou doen. In casu was er volgens het Hof geen misbruik van 
recht maar was de onachtzaamheid of nalatigheid van de klager de enige 
oorzaak van zijn schade. Als toemaatje werd ook nog even beroep gedaan 
op de theorie van de burenhinder en kreeg eiser te horen dat men zich aan 
dit soort normale feitelijke toestanden (sic) in een stedelijk milieu moet 
verwachten en aanpassen. 
Nadat hij van de verbazing bekomen was toog eiser naar het Hof van 
Cassatie. In zijn middel voerde hij aan, met verwijzing naar artikel 552 en 
555 B. W., dat de gebuur wel degelijk een fout had begaan. Naar zijn mening 
had het bestreden arrest niet aileen zijn eigendomsrecht en de attributen 
daarvan ontkend of willekeurig beperkt, maar bovendien zonder wettelijke 
grondslag aan de verweerster een ,recht" verleend om een deel van zijn 
erf in te palmen, recht dat zij in die onderstelling niet zou hebben mis
bruikt. 
Het Hof van Cassatie maakte korte metten met de theorie dat enkel een fout 
had kunnen weerhouden worden zo een misbruik van recht begaan was door 
de bouwer. Het oordeelde dat het bestreden arrest de aangevoerde wetsbe
palingen geschonden had. De fout van de verweerster kon immers niet aileen 
bestaan in het feit dat zij haar eigen recht misbruikt had, maar ook in het 
feit dat zij op onwettige wijze het eigendomsrecht van eiser had aangetast 
(Cass., 18 juni 1987, Arr. Cass., 1987-88, 1146; Pas., 1987, I, 1299, J.T., 
1987, 156). 

26. ARTIKEL 552 B.W.: OVERBOUW- Indien een afdak uitsteekt over de 
eigendom van een gebuur dan mag deze wegruiming vorderen krachtens 
artikel 552 B.W., ook al kan artikel 678 B.W. inzake rechte uitzichten 
niet ingeroepen worden (Rb. Namen, 17 mei 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 
215). 

27. ARTIKEL 552 B.W.: ECHTGENOTEN- Ben huis gebouwd op een grond 
die eigen goed is van een van de echtgenoten, hoort toe aan de grondeige
naar, zelfs zo het door de huwelijksgemeenschap zou gebouwd zijn. Ingeval 
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van faillissement van de andere echtgenoot kan de curator geen hypothe
caire inschrijving op dit huis nemen (Gent, 28 juni 1982, R. W., 1983-84, 
871). 

28. ARTIKEL 552 B.W.: TORENKRANEN- Het gehruik van torenkranen 
waarvan de arm of het tegengewicht huiten de grenzen van de houwwerf 
en hoven andermans eigendom zou zwenken hlijft tot procedures aanleiding 
geven. 
Artike1552 B.W. wordt door dergelijke praktijken geschonden. Zo meende 
de voorzitter van de Rechthank van Koophandel van Bergen dat, zelfs zo 
de economische organisatie van de houwwerf dergelijk groot materieel 
vereist, deze technische en economische noodzaak niet geacht kan worden 
het recht dat elke eigenaar uit artikel 552 B.W. put m.h.t. een ,vrij 
luchtruim" te schenden (Kortged. Kh. Bergen, 6 juni 1980, B.R.H., 1980, 
521). In casu draaide het tegengewicht hoven een school. Terecht wees de 
voorzitter erop dat ondanks alle toezicht en veiligheidsvoorzorgen dergelijk 
gevaarte een potentieel gevaar hlijft voor eigendommen en (vooral) hewo
ners. De houwfirma hleek overigens niet in staat te hewijzen dat de econo
mische oplossing die zij gekozen had, de enige mogelijke was. 
Het Hof van Beroep van Bergen velde een gelijkaardige uitspraak in een 
zaak waar de kraanarm en het tegengewicht hoven een appartementsgehouw 
zwaaiden. Onder verheurte van dwangsom moest de aannemer een einde 
stellen aan deze inhreuk op artikel 552 B.W .. Ook hier werd het potentieel 
risico henadrukt (Bergen, 3 mei 1988, Ann. Dr. Liege, 1988, 402, noot 
Vigneron, R.). 
Het henadrukken van dit veiligheidsaspect lijkt niet zonder helang. Het lijkt 
een geschikt criterium om uit te maken of het heroep op artikel 552 B.W. 
in dergelijke situaties geen mishruik van recht uitmaakt. Indien de kraan 
hoven hewoonde of hehouwde erven zwenkt lijkt het risico-element het 
heroep op artikel 552 B. W. ten volle te verantwoorden. lngeval enkel een 
dreiging met Iichte materiele schade hestaat lijkt het heroep op artikel 552 
B. W. disproportioneel. 

29. ARTIKEL 553 B.W.: DUBBEL VERMOEDEN- In artikel553 B.W. wordt 
een duhhel weerleghaar vermoeden ten gunste van de grondeigenaar, 
verwoord: wat op zijn grond staat wordt geacht zijn eigendom te zijn en 
tevens door hem hetaald te zijn. 
Die regel geldt ook wanneer tijdens het huwelijk een huis wordt gehouwd 
op een grond die eigen goed is van een echtgenoot. lngeval van faillissement 
van de andere echtgenoot moet de curator die heweert dat het huis gehouwd 
werd door de gemeenschap hiervan het hewijs leveren (Gent, 24 juni 1982, 
R. W., 1983-84, 871). 
Over de weerleghaarheid van dit vermoeden: (zie Cass., 13 mei 1970, 
R.C.J.B., 1980, 13 noot Renard, C.). 
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AFDELING 3 

NATREKKING 

30. NATREKKING: ALGEMEEN- Voor de politierechter van Zelzate werd 
een zaak behandeld van schippers die met hun anker een luchtbellenscherm 
op de bodem van het kanaal Gent-Terneuzen hadden beschadigd. Door wie 
en onder welke omstandigheden het scherm daar was aangebracht wordt 
nergens vermeld. De rechter beperkt zich tot de lakonieke vermelding dat 
het scherm eigendom was geworden van de Belgische Staat door natrekking 
(Pol. Zelzate, 25 augustus 1983, J.P.A., 1985, 161). 

Ben volslagen misvatting omtrent de betekenis van artikel555 B.W. ligt ten 
grondslag aan een vonnis van de Recht bank van Koophandel van Charleroi. 

De feiten waren als volgt. De grondeigenaar verleende een optie aan een 
bouwfirma. Zonder formeel deze optie te lichten - maar v66r haar 
verstrijken, richtte de bouwfirma er een gebouw op. Op 24 december 1980 
schreef de grondeigenaar de bouwfirma een brief waarin hij meedeelde dat 
hij vernomen had dat het gebouw opgericht was, informeerde met welk 
recht de bouwfirma zich deze vrijheid veroorloofd had, en bracht haar 
artikel 555 B.W. in herinnering. Op 31 december 1980 antwoordde de 
bouwfirma dat het gebouw er al twee maanden stond en dat de grondeige
naar wei degelijk zijn toestemming gegeven had. Deze laatste reageerde niet 
meer. Op 3 februari 1981 werd hij failliet verklaard. 

Volgens de rechtbank bleek uit de totale afwezigheid van reactie op de brief 
van 31 december van de bouwfirma, dat het gebouw inderdaad met toe
stemming was opgericht. De natrekking was van rechtswege tot stand 
gekomen op het ogenblik van bouwen en tegelijkertijd het correlatieve recht 
van de bouwer op vergoeding (Kh. Charleroi, 9 oktober 1984, Rev. Reg. 
Dr., 1985, 65). Nemen we aan met de rechtbank dat er inderdaad een 
overeenkomst was die bouwen toeliet, dan leek deze overeenkomst alleszins 
niet het lot van de gebouwen te hebben geregeld, zodat artikel 555 B.W. 
toepasselijk was (Derine, R., e.a., I B, nr. 711, A). Storend is echter de 
uitleg die de rechtbank aan artikel 555 B.W. geeft. Volgens haar verleent 
artikel 555 B.W. een dubbele optie aan de grondeigenaar. Allereerst kan 
hij kiezen of de bouwer aldan niet te goeder trouw is. Die visie is verkeerd. 
De grondeigenaar beslist niet zelf of de bouwer al dan niet te goeder trouw 
is. De goede trouw van artikel 555 B.W. moet gerechtelijk aangetoond 
worden, zoals blijkt uit de verwijzing van artikel555 B.W. naar artikel549 
B.W. (Derine, R., e.a., I B, nr. 709, 77). Juist is wel dat eens dat blijkt dat 
men met een derde te kwader trouw te doen heeft, de grondeigenaar kan 
kiezen tussen wegruiming met gebeurlijke schadevergoeding en behoud mits 
betaling van lonen en materialen. 

31. NATREKKING: HUURDER- Het probleem van werken door de huurder 
uitgevoerd kwam voor de Rechtbank van Luik. Vermits de overeenkomst 
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het lot van de werken op het einde van de huur niet regelde, was een 
toepassing van artikel555 B.W. hier mogelijk geweest (Derine, R., e.a., I B, 
nr. 711, A). De rechtbank koos echter voor de theorie van de verrijking 
zonder oorzaak. De verhuurder diende de meerwaarde te betalen die zijn 
appartement door de plaatsing van een radiator en gootsteen had gekregen, 
zonder dat deze de werkelijke kosten van de huurder mocht overschrijden 
en mits aftrek wegens het genot dat de huurder gedurende enige jaren van 
deze goederen had gehad (Rb. Luik, 5 november 1985, Jur. Liege, 1985, 
645). 

32. NATREKKING: DOMEINGOEDEREN- Ben goed dat tot het openbaar 
domein hoort kan nooit door natrekking eigendom worden van een particu
lier. Het beding waarbij deze aan de natrekking verzaakt is dus in wezen 
zinloos (Brussel, 2 april 1980, Rev. Not. B., 1981, 364). 

33. NATREKKING: GRAFCONCESSIE- Volgens het Franse Hof van Cassatie 
strekte het recht van concessie op een grafplaats zich uit tot het grafmonu
ment opgericht op de in concessie gegeven grond. Zo moest een geschil 
opgelost worden tussen de erfgenamen van een familie die de grafconcessie 
verkregen had en die van de persoon die de grafkelder op deze concessie 
gebouwd had, om te beslissen wie wel en wie niet een laatste rustplaats in 
deze grafkelder kon vinden (Cass. Fr., 13 mei 1980, Rev. Not. B., 1981, 
162). 

34. ARTIKEL 554 B. W. EN ARTIKEL 5 WONINGBOUWWET - Twee dagen na 
de faillietverklaring van een hoofdaannemer, werkend in het kader van de 
wet Breyne, had een schrijnwerker-onderaannemer stiekem alle deuren en 
ramen verwijderd die hij in het huis geplaatst had. Tot die eigenrichting was 
hij overgegaan omdat hij nog niet betaald was door de hoofdaannemer en 
hij ,geen uitstaans had met de bouwheer". De bouwheer, die hiervoor al 
betaald had aan de hoofdaannemer moest nu dit werk door een tweede 
schrijnwerker laten uitvoeren. Hij eiste van de eerste schrijnwerker betaling 
van de factuur van de tweede schrijnwerker. 
De rechtbank van Gent meende dat de bouwheer niet aileen krachtens 
artikel 5 W. 9 juli 1971 eigenaar was geworden zodra het materiaal in het 
gebouw was verwerkt maar bracht tevens in herinnering dat artikel 554 
B.W. de eigenaar van materialen verbiedt deze te verwijderen (Rb. Gent, 
10 september 1986, T.G.R., 1987, 109). 
Men kan zich afvragen of die verwijzing naar artikel 554 B.W. wel zo 
gelukkig is. Artikel 5 W. 9 juli 1971 is specifiek voor dit soort situaties 
geschreven en lijkt een voldoende basis voor oplossing. Anderzijds kan men 
moeilijk beweren dat men zich in het typische toepassingsveld van artikel 
554 B.W. bevindt. Men kan bezwaarlijk beweren dat de bouwheer met 
andermans materialen gebouwd had: de schrijnwerker was ze zelf komen 
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plaatsen. De bouwheer wordt trouwens beschermd door artikel2279 B. W .. 
De regeling van artikel 554 B.W. komt slechts aan de orde als het om 
gestolen of verloren materiaal gaat of de eigenaar van het materiaal de 
kwade trouw van de bouwer kan bewijzen (Derine, R;. e.a., I B, nr. 702). 

35. ARTIKEL 555 B.W.: TOEPASSING BEBOUWING- Artikel 555 B.W. is 
slechts toepasselijk indien de derde op andermans grond bouwde zonder dat 
deze situatie door een bijzondere wettekst of overeenkomst geregeld is 
(Derine, R., e.a., I B, nr. 711; Bergen, 7 februari 1978, R.C.J.B., 1980, 5). 

Om die reden besliste de vrederechter van Namen dat, indien bleek dat de 
grondeigenaar, weze het bij wijze van !outer gedogen, toegestaan had dat 
de plaatselijke dorpsjeugd een feestzaal op zijn grond oprichtte, artikel 555 
B.W. niet toepasselijk was, vermits men hier niet te maken had met een niet 
toegelaten constructie (Vred. Namen-Zuid, 13 juli 1982, T. Vred., 1985, 
183). Deze situatie had volgens de vrederechter voor effect dat geen afbraak 
kon gevorderd worden en de (actuele) grondeigenaars de (actuele) eigenaars 
van het gebouw moesten vergoeden. Voor deze vergoedingsplicht werd geen 
grondslag aangeduid, maar blijkbaar ging het om de kostentheorie. 

Het Hof van Brussel kwam tot gelijkaardige stellingnames. Het loutere feit 
dat met instemming van de eigenaar werken op andermans grond worden 
uitgevoerd is op zichzelf onvoldoende om als afstand van het recht van 
natrekking te worden beschouwd (die idee vindt men trouwens ook terug 
in het Franse Cassatiearrest van 13 mei 1980, Rev. Not. B., 1981, 162, 
vermeld in nr. 33). Hier werd beslist dat indien de grondeigenaar het gebouw 
wilde behouden hij de waarde van materialen en lonen moest betaJen. Over 
afbraakmogelijkheid werd niet gesproken (Brussel, 6 mei 1983, Credoc, 
1983, afl. juli-augustus, p. 6). 

36. ARTIKEL 555 B.W. EN ARTIKEL 25-26 PACHTWET- Vermits artikel 
25-26 Pachtwet uitdrukkelijk het lot regelt van gebouwen door de pachter 
opgericht, is artikel 555 B.W. niet toepasselijk. Ontegensprekelijk is dit 
systeem gebaseerd op de natrekking. De verpachter wordt alleszins uiterlijk 
op het einde van de pacht eigenaar van deze gebouwen, weze het onder 
verplichting de pachter te vergoeden. Voor de berekening van de pachtprijs 
mag de verpachter echter dan ook rekening houden met het kadastraal 
inkomen van deze nieuwe gebouwen (Rb. Brugge, 13 september 1982, T. 
Not., 1982, 360 ter bevestiging van Vred. Tielt, 2 april 1981, T. Not., 1982, 
227). De vrederechter meende dat de natrekking onmiddellijk plaats greep, 
de Rechtbank van Brugge formuleerde het voorzichtiger en stelde dat de 
natrekking minstens op het einde van de pacht plaats grijpt. De wetswijzi
ging van 7 november 1988 lijkt terzake aile twijfels weggeruimd te hebben. 
De huidige tekst van artikel 25, § 2, Pachtwet geeft de pachter immers 
uitdrukkelijk een recht tot wegruiming, hetgeen met onmiddellijke natrek
king onverenigbaar is. Het gewijzigd artikel 3, W. 26 juli 1952, tot 
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beperking van de pachtprijzen sluit uit dat de pachtprijs bei:nvloed zou 
worden door een verhoogd K.I. tengevolge van door de pachter opgerichte 
gebouwen. 

37, VERZAKING AAN DE NATREKKING - De natrekking is niet van openbare 
orde. De grandeigenaar kan dus aan zijn recht verzaken en een derde 
toelaten een gebouw op te richten dat gedurende enige tijd eigendom van 
deze derde zal blijven en bij het verstrijken van de termijn door de grondei
genaar zal worden overgenomen aan zijn actuele waarde. 

Aldus oordeelde het Hof van Bergen dat deze overeenkomst bestempelde 
als een opstalrecht, onderworpen aan de overschrijvingsverplichting van 
artikel 1 Hyp. W. (Bergen, 7 februari 1978, R.C.J.B., 1980, 5, noot 
Renard, C.). Die kwalificatie als opstalrecht genoot steeds sterkere bijval 
(Devrae, J., , ,Deemstering van een gevestigde notariele praktijk'', Notarius 
1984, 276; Werdefroy, F., ,Verlof tot bouwen met afstand van het recht 
van natrekking", T. Not., 1981, 65 inzonderheid p. 77; idem, ,Beschou
wingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van 
opstal, en het verlof tot bouwen", T.P.R., 1983, 293, inzonderheid 330 e. v., 
waar diverse kwalificatiemogelijkheden worden opgesomd waarbij de au
teur zelf op p. 335 voor de opstaltheorie kiest; Hansenne, J., ,Examen de 
jurisprudence", R.C.J.B., 1984, 81, nr. 26). 
Recent heeft het Hof van Cassatie de knoop doorgehakt: de grondeigenaar 
die met verzaking aan het recht van natrekking aan een derde het recht geeft 
op zijn grand te bouwen verleent een recht van opstal. Daardoor ontstaat 
een situatie van gesplitste eigendom. De eigendom van grand en van 
gebouwen berust in verschillende handen. Bijgevolg wordt artikel 571bis, 
§ 9, B.W. dat de grand tot de verplichte medeeigendom als bijzaak van 
appartementsgebouwen rekent, buiten spel gezet. De schuldeiser van de 
eigenaar van de gebouwen is dus niet gerechtigd beslag te leggen op de 
grand, vermits die niet tot het vermogen van zijn schuldenaar behoort 
(Cass., 19 mei 1988, R. W., 1988-89, 572; J. T., 1988, 475). 

AFDELING 4 

BURENHINDER 

38. ALGEMEEN - Zoals procureur-generaal Duman in zijn conclusie v66r 
het cassatiearrest van 5 maart 1981 treffend zei, zijn de principes die het 
leerstuk van de burenhinder beheersen eenvoudig, enkel de ontleding van 
de konkrete feiten geeft aanleiding tot prablemen (ad vies advokaat-generaal 
Duman v66r Cass., 5 maart 1981, Pas., 1981, I, 728, inzonderheid 731, 
eerste kol.). 
Ofwel beging de buurman die een ander stoorde een fout. Dan is artikel1382 
e.v. B.W. toepasselijk. Fout, schade en oorzakelijk verband moeten door 
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bet slachtoffer bewezen worden. Slaagt men daarin dan zal integrale vergoe
ding bekomen worden. 

Ofwel beging de buurman geen fout maar verstoorde hij tach bet voorheen 
bestaande evenwicht tussen de eigendommen. Dan zal hij op grand van 
artikel 544 B.W., de billijkheid, de algemene beginselen die aan artikel 11 
G.W. ten grondslag liggen en de traditie tot herstel van bet evenwicht, 
veroordeeld worden. Enkel voor bovenmatige hinder kan hij aangesproken 
worden en de gebeurlijke meerwaarde die bet erf van de gestoorde buurman 
ondervond, zal bij de compensatie in rekening gebracht worden. 

Die basisbeginselen worden in de bestudeerde periode nog even in herinne
ring gebracht (Vred. Grace Hollogne, 31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143; 
Luik, 7 oktober 1982, Res Jura Imm., 1983, 74; Vred. Marchienne-au
Pont, 27 maart 1987, T. Vred., 1987, 209, dat zowel artikel 1382 als 544 
B.W. vermeldt maar daarna niet aangeeft waarop bet zijn beslissing steunt; 
Rb. Bergen, 23 april 1985, Pas., 1985, III, 56, zie ook Bergen, 8 januari 
1985, T.B.H., 1985, 641, inzonderheid, p. 644). 

Tevens werd erop gewezen dat een onderzoek naar de toepasselijkheid van 
artikel 544 B.W. slechts nodig is zo geen aansprakelijkheid op grand van 
fout weerhouden kan worden (Bergen, 15 maart 1983, T. Aann., 1984, 
152). Voor een globaal overzicht van de problematiek van de burenhinder: 
(zie Hansenne, J ., ,Le point sur la theorie des troubles de voisinage", Ann. 
Dr. Liege, 1985, 174, nr. 12-13). 

39. ALGEMEEN. TIJDELIJK KARAK:TER - Het tijdelijk karakter van de 
hinder of bet feit dat er geen onherstelbaar verlies van voordelen is, sluit 
niet uit dater sprake kan zijn van burenhinder (Rb. Antwerpen, 25 novem
ber 1977, T. Aann., 1980, 206, noot Devroey, M.; Luik, 23 mei 1984, Jur. 
Liege, 1984, 573; Brussel, 27 september 1985, Jur. Liege, 1987, 362, arrest 
dat bovendien terecht onderstreept dat bet al dan niet vermijdbaar karakter 
van de hinder irrelevant is vermits geen fout vereist is; Brussel, 11 april 
1986, Res Jura Imm.,. 1987, 79; Vred. Hoei, 25 oktober 1985, T. Vred., 
1985, 363; Cass., 1 oktober 1981, De Verz., 1982, 619, J.T., 1982, 41, 
waarin erop gewezen wordt dat de duur wei als beoordelingselement van 
bet abnormaal karakter van de hinder kan gehanteerd worden (Gent, 
12 maart 1981, R. W., 1982-83, 1237. Zie ook Hansenne, J., ,Le point sur 
la theorie des troubles de voisinage", Ann. Dr. Liege, 1985, 174, nr. 12-13). 

40. POUT- Indien bet Wegenfonds een autostrade laat aanleggen waarbij 
de drainering en afwatering van landbouwgronden volledig verstoord 
wordt, is er niet aileen verstoring van bet evenwicht maar ook een fout 
tengevolge van de schending van artikel640 B.W. (Vred. Grace Hollogne, 
31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143). 

Besproei'ing met insecticide dat achteraf met bet regenwater wordt meege
voerd zodat bieten op bet veld van een ander landbouwer worden vernietigd 
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vormt geen fout, wel hinder (Rb. Hoei, 25 juni 1986, R.G.A.R., 1987, 
11.280). 
Het feit dat slaplanten beschadigd werden doordat een naburige eigenaar 
in een op 300 m gelegen bos netels en distels besproeid had zonder rekening 
te houden met de gebeurlijke, niet voorzienbare, ongunstige invloed van 
wind en mist, vormt geen fout (Gent, 10 september 1985, T. Agr. R., 1986, 
176, dat op dit punt bevestiging inhoudt van Rb. Gent, 14 september 1984, 
T. Agr. R., 1986, 179). 
Het gebruik van een toegelaten onkruidverdelger dat - misschien -
bijensterfte veroorzaakte, vormt geen fout zo dit niet gebeurde op een 
verboden tijdstip noch bewezen wordt dat de toegelaten dosis niet geeerbie
digd werd of de klimatologische omstandigheden ongunstig waren (Rb. 
Namen, 25 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 38, noot Coipel, M.). 
Het houden van twee waakhonden, die goed verzorgd worden, vormt geen 
fout (Vred. Marchienne-au-Pont, 16 december 1983, T. Vred., 1985, 129). 
Nachtgerucht door hondegeblaf vergt een opzettelijke daad of schuldige 
nalatigheid. Uit bet louter bestaan van nachtgerucht kan de schuld van de 
eigenaar die beweert de nodige maatregelen te hebben getroffen, niet 
worden afgeleid (Cass., 6 september 1983, R. W., 1984-85, 1843, noot De 
Schepper, L.). 
Ook al vormt bet uitbaten zonder vergunning van een slopingsbedrijf voor 
autowrakken een fout, dan nog kan geen toepassing van artikel 1382 B. W. 
worden gemaakt, indien geen schade bewezen wordt (Antwerpen, 16 mei 
1984, R. W., 1985-86, 885). 
Het opleggen aan een vervoerbedrijf een welbepaald traject te volgen, 
waarbij ernstige beschadigingen aan de openbare weg optraden vormt geen 
fout in hoofde van de opdrachtgever indien niet wordt aangevoerd - en 
a priori niet bewezen- dat een ander traject, minder vatbaar voor beschadi
gingen, kon gekozen worden (Bergen, 8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, 
noot Rigaux, P .). 
De bouwheer die een gespecialiseerde firma aanspreekt voor afbraakwer
ken, die gebruik maakt van dynamitering waarbij de gebuur schade onder
vindt, begaat geen fout zo blijkt dat hij noch de werkwijze had opgelegd 
noch had deelgenomen aan de technische voorbereiding van de dynamite
ring, zodat hem geen enkele foutieve inmenging in de conceptie of uitvoe
ring van de werken kon aangewreven worden (Brussel, 27 september 1985, 
J.L.M.B., 1987, 362; Pas., 1985, II, 191; T. Aann., 1988, 355). 
Ben gevellaten reinigen vormt geen fout (Luik, 8 oktober 1986, Rev. Reg. 
Dr., 1986, 410). 
De bouwheer, die tevens als architect optreedt, begaat een fout indien hij 
palen laat heien zonder enige bodemstudie, terwijl bet voorzienbaar was dat 
op deze plaats zich resten van oude vestingen in de ondergrond zouden 
bevinden (Bergen, 15 maart 1983, T. Aann., 1984, 152, dat de in noot 
weergegeven beslissing van Rb. Bergen, 30 juni 1976 hervormt waarbij 
aileen de onderaannemer aansprakelijk was verklaard). 
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De actuele eigenaar van een gebouw die weet, dat de airconditioning van 
dit gebouw geluidshinder veroorzaakt voor geburen doch geen geeigende 
maatregelen neemt om hieraan een einde in te stellen, begaat een fout. De 
oorspronkelijke bouwheer kon geen fout verweten worden omdat hij, 
precies om dergelijke hinder te vermijden, zich tot een studiebureau had 
gewend en ingestemd met de door dit bureau voorgestelde oplossing die 
achteraf onvoldoende doordacht bleek te zijn. Ook de huurder kon geen 
fout verweten worden (Rb. Brussel, 15 januari 1985, T. Aann., 1987, 146, 
noot Hotermans, R.). 
Indien een gemeente de voorwaarden niet naleeft die haar opgelegd waren 
om een stort te openen en de bestendige deputatie als toezichthoudende 
overheid verzuimt de naleving van deze voorwaarden af te dwingen, begaan 
heiden een fout (Rb. Aarlen, 9 januari 1979, Jur. Liege, 1984, 577; Res Jura 
Imm., 1985, 41). 
De gemeente die gepolueerd afvalwater van een woonwijk via een riool in 
een beek loost, tengevolge waarvan een imker schade lijdt, begaat een fout 
(Vred. Lens, 27 mei 1986, R.G.A.R., 1987, 11.250, Rev. Reg. Dr., 1986, 
257). 
De titularis van een jachtrecht moet een bijzondere waakzaamheid aan de 
dag leggen wanneer blijkt dat aan de rand van de jacht een aantal caravans 
zijn opgesteld. Indien blijkt dat sommige caravans beschoten werden door 
schutters met een iets minder vaste hand of scherpe blik, is hij aansprakelijk 
krachtens artikel1382 B.W. (Rb. Nijvel, 13 oktober 1981, Res Jura Imm., 
1982, 317). In hoofde van de eigenaar-verhuurder werd geen fout weerhou
den. 
Gedeeltelijke instorting van een gebouw, gebruikt als cinema-zaal, door 
uitvoering van bouwwerken op het.belendend perceel werd aan een fout van 
architect en aannemers toegeschreven (Luik, 30 januari 1980, Jur. Liege, 
1980, 81). 
Brand waarvan de oorzaak onbekend bleef, op een militair domein die de 
bewoners van aanpalende huizen tot evakuatie verplichtte en een afgedankte 
autobus, als week-end verblijf gebruikt, vernielde, brengt geen aquiliaanse 
aansprakelijkheid met zich mee (Rb. Brussel, 14 januari 1980, R.G.A.R., 
1980, nr. 10.260). 
Beschadiging van tuin door instorting van de steunmuur van een hogergele
gen gebuur door een gebrek in de bouw en het dichtbij aanbrengen van een 
garage-oprit en bomen door de eigenaar van de muur leidt tot burgerlijke 
aansprakelijkheid (Vred. Brugge, 11 januari 1980, T.· Vred., 1981, 49). 
De verdeelmaatschappij van gas en water die werken laat uitvoeren en de 
aannemer die ze uitvoert begaan een fout indien ze geen grondonderzoek 
doen en de diepte van de funderingen van een aanpalend gebouw niet 
nagaan (Brussel, 11 mei 1982, R. W., 1983-84, 2823). 
De bouwheer die voor het optrekken van een building grondwerken laat 
uitvoeren die schade veroorzaken aan het aanpalend gebouw veroorzaakt 
burenhinder (Parijs, 31 januari 1976, T. Aann., 1982, 277). 
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Ben bestuur dat wegenwerken laat uitvoeren mag zichzelf hoge eisen inzake 
de zorg voor de veiligheid van de weggebruikers opleggen. Het afsluiten van 
de weg voor aile verkeer, waardoor een garage-tankstation tijdelijk zonder 
klienteel valt, vormt geen fout (Bergen, 15 september 1987, J.L.M.B., 1988, 
271). 

Langdurig en herhaald nachtlawaai tengevolge waarvan een blindgeboren, 
zwangere vrouw bij de bevalling ernstige moeilijkheden ondervond en een 
depressie opliep, vormt een fout. De strafrechter kende de burgerlijke partij 
schadevergoeding toe (Pol. Tubize, 15 juni 1979, T. Vred., 1980, 300). 

Ben luidruchtige dieselmotor Iaten draaien zonder administratieve vergun
ning vormt een fout (Gent, 12 maart 1981, R. W., 1982-83, 1327, waar dit 
arrest uit het loutere feit van overlast tot fout besluit gaat het o.i. tach te 
ver). 

De uitbater van een groat serre-complex waar voortdurend gestookt werd, 
werd veroordeeld op grand van artikel 557, 4° S.W .. Voor de schade die 
hij door rook- en roetuitwasemingen aan zijn gebuur veroorzaakt had moest 
hij vergoeding betalen (Pol. Roeselare, 23 juni 1988, T. Vred., 1988, 280). 

0VERLAST 

41. BEGRIP - Om beroep te kunnen doen op eigenlijke theorie van de 
burenhinder en de evenwichtsleer wordt vereist dat door een niet foutief feit 
het evenwicht tussen de eigendommen, zoals dat v66r de hinderverwek
kende situatie gevestigd was, en rekening houdend met de normale lasten 
verbonden aan nabuurschap, wordt verbroken. De hinder moet dus de 
grenzen van het normale overschrijden en daardoor het evenwicht verbre
ken (Cass., 6 april 1960, Pas., 1960, I, 915). 

Die voorwaarden werden regelmatig in de hier besproken uitspraken in 
herinnering gebracht, waarbij vaak (terecht) beklemtoond werd dat de 
hinder de drempel van het geoorloofde overschreed (Vred. Louveigne, 
23 juni 1987, Ann. Dr. Liege, 1987,435, noot Hansenne, J.; T. Vred., 1987, 
306; Lyon, 23 december 1980, R.G.A.R., 1984, nr. 10.880; Rb. Aarlen, 
9 januari 1979, Jur. Liege, 1984, 577; Vred. Marchienne-au-Pont, 27 maart 
1987, T. Vred., 1987, 209, ,une nuisance, sinon fautive, en tout cas 
excessive"; Vred. Marchienne-au-Pont, 16 december 1983, T. Vred., 1985, 
129; Brussel, 28 juni 1985, Res Jura Imm., 1986, 305; Luik, 7 oktober 1982, 
ResJuralmm., 1983, 74; Vred. Hoei, 25 oktober 1985, T. Vred., 1985, 303; 
Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85, 1513; Rb. Brussel, 2 april1980, Pas., 
1981, Ill, 29; Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 10; R. 
v. St., 20 december 1983, De Gemeente, 1984, 223, noot Blanquart, G.; 
Arr. R. v. St., 1983, nr. 23.831; Bergen, 26 januari 1984, De Verz., 1984, 
479; Cass., 1 oktober 1981, J. T., 1982, 41, De Verz., 1982, 619; Cass., 
5 maart 1981, Pas., 1981, I, 728, met conclusies advokaat-generaal Duman; 
Rb. Antwerpen, 1 juni 1987, R. W., 1987-88, 440). 
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Zo besliste het Hof van Cassatie dat het feit dat een gemeente beslist 
rioleringswerken te Iaten uitvoeren door een aannemer geen verbreking van 
evenwicht aantoont die tot compensatie verplicht (Cass., 2 juni 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, 1244, Pas., 1983, I, 1112; T. Aann., 1985, 52 en Rev. Not. 
B., 1983, 610). 

42. OVERLAST ALS GRONDSLAG VOOR VERGOEDINGSVERPLICHTING - In 
een geval waar het in feite om planschade ging werd toch even nagedacht 
over de wettelijke grondslag voor de vergoedingsplicht bij burenhinder. 
Volgens de Rechtbank van Brussel steunt die op de traditie en het algemeen 
beginsel dat het verbreken van evenwicht tussen twee rechten tot vergoeding 
dwingt. Artikel 11 G.W. bekrachtigt dit beginsel maar is dus zelf niet de 
grondslag van de vergoedingsplicht. Daaruit volgt dat de verplichting tot 
schadeloosstelling niet moet beantwoorden aan de strenge vereisten van 
artikel11 G.W.: ze moet noch voorafgaand noch volledig zijn (Rb. Brussel, 
14 juni 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.560). De gevolgtrekking kan moeilijk 
in twijfel getrokken worden. Bij burenhinder is immers geen sprake van 
onteigening, d. w .z. volledig ontnemen van het eigendomsrecht, en niet elke 
schade doch slechts de overlast moet vergoed worden. 
Deze gedachtengang sluit volkomen aan bij diegene die door advokaat
generaal Mahaux ontwikkeld werd in zijn conclusie v66r de arresten van 
1960 en waar naast andere wetteksten o.m. artikel 11 G.W. werd aange
haald (Pas., 1960, I, 915-931). 

43. souvEREINE APPRECIATIE- Het a! dan niet abnormaal karakter wordt 
soeverein door de feitenrechter beoordeeld (Hansenne, 1., , ,Le chien, le coq 
et le juge", Ann. Dr. Liege, 1987, 438). Daarbij spelen o.a. duur en zwaarte 
van de hinder en de omvang van de schade een rol (Rb. Hoei, 13 oktober 
1980, Jur. Liege, 1984,581, nootHenry, P.; Rb. Brussel, 2 april1980, Pas., 
1981, III, 29). 

44. FACTOR PLAATS -In een sociale wijk, bijgenaamd ,Agadir" omwille 
van zijn bevolking, waar de autochtonen in de minderheid zijn en een 
bruisende, zuiderse levenssfeer heerst en de akoestische isolatie slecht is, 
vormt geroep en muziek tot middernacht geen overlast (Rb. Luik, 4 decem
ber 1987, J.L.M.B., 1988, 333). De rechtbank was o.a. van mening dat de 
klagers bestempeld konden worden als , ,personnes aux nerfs sensibles 
manifestement egarees dans un milieu inadequat". Los van de vraag of men 
voortaan maar zijn woonplaats moest kiezen (in de mate dat men keuze 
heeft) op basis van de volksaard der bewoners kan men zich afvragen of 
deze beslissing wei verenigbaar is met artikel 561, 1° S. W. inzake nachtge
rucht (Zie hierover: Stassijns, E., , Van nachtgerucht naar nachtrust", T. 
Vred., 1982, 225). 
Ventielhoorn spelen in een appartementsgebouw boven het bureau van de 
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onderbuurman is overlast (Lyon, 23 december 1980, R.G.A.R., 1984, nr. 
10.800, voor een gelijkaardig geval: zie Rb. Brussel, 29 juni 1984, Rev. 
Comm., 1984, 185). 
Hanegekraai in een landelijk gebied vormt geen hinder (Rb. Nijvel, 
31 maart 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.828); wei in een stedelijke agglome
ratie (Vred. Namen, 30 juni 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 144). 
Indien echter, zelfs in een semi-ruraal gebied een inrichting wordt geplaatst 
waar in het week-end wedstrijden in ,hanegezang" worden georganiseerd 
waaraan 180 gevederde kandidaten kunnen deelnemen, dan betekent het 
opleggen van dergelijke geluidshinder en bovendien een absolute stilte 
verlangen van de gebuur om de deelnemers niet uit hun concentratie te 
brengen, overlast (Vred. Hoei, 28 november 1985, Jur. Liege, 1986, 57, Res 
Jura Imm., 1986, 149). In de stad, binnen in een huurwoning, zanghanen 
en andere dieren houden, is niet aileen strijdig met de verplichtingen van 
de huurder maar vormt tevens burenhinder (Vred. Aubel, 6 december 1983, 
Jur. Liege, 1984, 91). 
Op de buiten behoren dieren en mest met de daarbij horende geuren en 
geluiden tot de normale ongemakken. De stedeling die zijn villa naast een 
bestaand landbouwbedrijf bouwt moet dat weten en dit soort hinder op 
dezelfde wijze tolereren als de autochtonen. Aktueel hoort het tevens tot 
de normale ongemakken dat de landbouwers grate stallen voor veefokkerij 
oprichten (Rb. Nijvel, 3 juni 1981, J. T., 1982, 45). 
Een industriele bakkerij beginnen in een bestaande woonwijk vormt over
last (Rb. Antwerpen, 25 juni 1981, Pas., 1982, III, 66). 
In landbouwzones is het normaal dat schroot en oude machines op de 
binnenplaats van de boerderij worden opgestapeld. De buurman kan zich 
dus niet over het minder fraaie uitzicht beklagen (Vred. Hannuit, 24 maart 
1987, T. Vred., 1987, 299). 

45. FACTOR EERSTAANWEZIGHEID- Dat een hinderverwekkend bedrijf 
geen vrijbrief vindt in het feit dat de gestoorde buren zich achteraf in de 
nabijheid kwamen vestigen wordt geillustreerd door een vonnis van de 
Rechtbank van Namen (Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. Reg. Dr., 
1982, 10). De rechtbank meende dat wie zich in de buurt van een hinderlijk 
bedrijf komt vestigen er mag op rekenen dat het bedrijf de nodige maatrege
len zal treffen om een einde te stellen aan de ongemakken voor de gebuur. 
Die stelling is misschien tach wei wat te extreem geformuleerd. Men kan 
moeilijk zover gaan te beweren dat bescherming moet verleend worden aan 
diegene die (letterlijk) het zelf heeft gezocht. Aanvaardbaar lijkt wei dat de 
industrieel niet mag pogen met allerlei , vuile" middelen te beletten dat 
anderen zich in de buurt komen vestigen. 
In een tijd van groeiend milieubewustzijn mag o.i. verwacht worden dat 
men zich niet beperkt tot de vigerende wettelijke normen inzake het uitbaten 
van dergelijk bedrijf doch dat oak andere maatregelen genomen worden 
welke geen buitensporige last opleggen aan het bedrijf. 
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De andere overwegingen van de rechtbank lijken ons alleszins buiten 
discussie te staan. Wie zich vestigt in de buurt van dergelijk bedrijf moet 
de normale ongemakken aan dergelijk nabuurschap verbonden, verwach
ten. Terecht overwoog de rechtbank dat het bedrijf des te minder red en had 
om zich op zijn eerstaanwezigheid te beroepen, gezien de situatie door de 
bedrijfsactiviteiten geschapen, steeds erger geworden was in de loop der 
jaren (vgl. Derine, R., e.a., I A, nr. 275). 
De beslissing genoot ook de goedkeuring van Hansenne (Hansenne, J., 
,Examen de Jurisprudence", R. C.J.B., 1984, 91). 
Een gelijkaardig standpunt werd ingenomen door het Hof van Gent waar
voor het irrelevant was dat de gestoorde buurman zich achteraf naast een 
maalderij had gevestigd waarvan de luidruchtige dieselmotor, zonder ver
gunning geplaatst, heel wat minder hinder zou verwekken indien de uitbater 
van de maalderij de nodige maatregelen tot geluidsdemping nam (Gent, 
12 maart 1981, R. W., 1982-83, 1327, noot Stassijns, E.). 

46. FACTOR TIJD - Onder nr. 44 vermeldden we reeds de uitspraak van 
de Rechtbank van Luik van 4 december 1987 die muziek en geroep tot 
middernacht niet overdreven achtte. 

47. PERSOONLIJKE GEVOELIGHEID - Ben zieke die niet kan slapen wegens 
hanegekraai in een landelijke omgeving, dat personen met normale slaap 
niet stoort, kan zich niet op burenhinder beroepen (Rb. Nijvel, 31 maart 
1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.828). 

48. ZAKELIJKE GEVOELIGHEID- Ben huis kon wegens zijn slechte construe
tie niet weerstaan aan de invloed van het optrekken van een aanpalend huis. 
Dergelijke gevoeligheid sluit de toepassing van artikel 544 B.W. niet uit. 
Tevens kan de rechter ten gronde zonder artikel 544 B.W. te schenden, 
oordelen dat een bepaald percentage (in casu 50o/o) van de schade aan de 
receptiviteit van de getroffen woning te wijten is (Cass., 26 september 1980, 
Arr. Cass., 1981, 97 en Pas., 1981, I, 96). 
Kortom, zakelijke gevoeligheid sluit burenhinder niet uit maar kan wei in 
aanmerking genomen worden bij de beoordeling van de compensatiever
plichting. Daarbij zal trouwens rekening moeten gehouden worden met het 
feit dat een ouder gebouw niet was opgetrokken in strijd met de toen 
geldende regels van de kunst, technische mogelijkheden en bestaande prak
tische moeilijkheden (Bergen, 15 maart 1983, T. Aann., 1984, 152 dat de 
expliciete motivering van Rb. Bergen, 30 juni 1976, in noot weergegeven 
(p. 157) bevestigt). 
Indien blijkt dat een muur en een lokaal uitermate vatbaar waren voor 
schade doordat hun slechte staat van onderhoud hun gevoeligheid voor 
bodemtrillingen had verhoogd mag de gebuur-bouwheer dit opwerpen om 
aan zijn compensatieplicht te ontsnappen (Parijs, 31 januari 1976, T. 
Aann., 1982, 277). 
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49. HINDER - Hanegekraai, in een landelijke omgeving, waarvan niet 
aangetoond is dat het ook een per soon met normale slaap zou storen, vormt 
geen burenhinder (Rb. Nijvel, 31 maart 1984, R.G.A.R., 1984, nr. 10.828). 

Het gekraai van een haan die gehouden wordt in een stedelijke omgeving, 
op een binnenkoertje waar de muren in feite nog als een klankkast het geluid 
versterken, vormt overdreven hinder (Vred. Namen, 30 juni 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 144). 

Wie in een semi-rurale zone op 50 m van het woonhuis een inrichting plaatst 
voor wedstrijden van hanezang, waar 180 hanen kunnen geplaatst worden, 
verstoort het evenwicht (Vred. Hoei, 28 november 1985, Jur. Liege, 1986, 
57; Res Jura Imm., 1986, 149). 

Het houden van vijf honden en negen katten in niet erg hygienische 
omstandigheden en opstapelen van allerlei schroot en andere ,vuilnisbak
vondsten" vormt buitensporige hinder (Vred. Louveigne, 23 juni 1987, 
Ann. Dr. Liege, 1987, 435, noot Hansenne, J., T. Vred., 1987, 306). 

Het houden van twee waakhonden in een kennel vormt, gelet op de buurt 
waar wei rustige gezelschapshonden gedoogd worden, een overdreven hin
der (Vred. Marchienne-au-Pont, 16 december 1983, T. Vred., 1985, 129). 

Stoort toevallig geblaf van een hond niet, dan wordt voortdurend geblaf 
wei als overlast ervaren (Vred. Tielt, 10 juni 1982, T. Vred., 1986, 218, noot 
Stassijns, E., in beroep bevestigd door Rb. Brugge, 8 oktober 1984, T. 
Brugse Rechtspraak, 1984, 140, noot A.B., R. W., 1985-86, 1502). 

Terecht oordeelde men in beroep dat de enige vraag m.b.t. de juistheid van 
het vonnis van de vrederechter was welke de toestand was ten tijde van het 
instellen en behandelen van de eis voor de vrederechter, niet of de bond 
achteraf goede manieren had geleerd. 

In een agrarisch gebied gedurende een korte periode van bet jaar koeien 
laten grazen op een goed afgesloten weide naast een huis vormt geen 
burenhinder (Vred. Eghezee, 29 september 1986, T. Agr. R., 1986, 233). 

Sproeien van insecticide dat achteraf met het regen water wordt meegevoerd 
en de bieten op een naburige akker beschadigt, vormt overdreven hinder 
(Rb. Hoei, 25 juni 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.280). 

Beschadiging van slaplanten doordat wind en neve! sproeistoffen, gebruikt 
in een op 300 m afstand gelegen bos, hadden aangevoerd, is ongeoorloofde 
hinder (Gent, 10 september 1985, T. Agr. R., 1986, 176, dat op dit punt 
hervorming inhoudt van Rb. Gent, 14 september 1984, T. Agr. R., 1986, 
179). 

Het sproeien van onkruidverdelgers tengevolge waarvan bijensterfte in
treedt vormt burenhinder (Rb. Namen, 25 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 
38, noot Coipel, M.). 

Ben building oprichten naast een woonhuis dat daardoor (beperkte) zak
kingsverschijnselen vertoont en van zon beroofd wordt, is een vorm van 
burenhinder (Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85, 1513). 
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De eigenaar van een terril in een mijnstreek die in grote massa gesteenten 
laat afvoeren door een vervoerfirma waarbij de openbare weg zwaar bescha
digd wordt, verstoort het evenwicht ten nadele van de gemeente (Bergen, 
8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, noot Rigaux, P.). 
De bouwpromotor die een gebouw laat oprichten waarvan het dak onvol
doende waterdicht aansluit aan het dak van de gebuur, zodat die schade lijdt 
door vochtinfiltratie, veroorzaakt burenhinder (Brussel, 28 juni 1985, Res 
Jura Imm., 1986, 305). 
Afbraakwerken laten uitvoeren waardoor de gebuur schade ondervindt, 
vormt hinder (Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 362, Pas., 1985, 
II, 191; T. Aann., 1988, 355). 
Gevelreinigingswerken kunnen buitensporige hinder veroorzaken (Luik, 
8 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 410). 
De beslissing een bestaand gebouw te slopen en een nieuw gebouw op te 
trekken en het laten uitvoeren van die beslissing, waardoor het aanpalend 
gebouw scheuren ging vertonen en door vochtschade werd aangetast vormt 
een ontoelaatbare verstoring van het evenwicht (Gent, 17 oktober 1986, T. 
Aann., 1986, 214). 
Aanzienlijke grondwerken waardoor een aanpalend gebouw dermate be
schadigd wordt dat de ontruiming wordt bevolen door de overheid vormen 
een evenwichtsverstoring (Cass., 5 maart 1981, Pas., 1981, I, 728, met 
conclusie adv.-gen. Dumon, impliciete oplossing: de eiser in cassatie be
twistte enkel zijn verantwoordelijkheid voor de verstoring. Het bestreden 
arrest had trouwens enkel een aansprakelijkheid weerhouden op grond van 
artikel 544 B.W., Brussel, 2 april 1980, Rev. Not. B., 1981, 364). 
Het niet funderen van huizen op palen, vereist door de zwakke ondergrond, 
tengevolge waarvan naburige huizen schade ondergingen betekent scherr
ding van artikel544 B.W. (Cass., 26 september 1980, Arr. Cass., 1981, 97). 
Beschadiging van een woonhuis doordat op het naburige erf pal en worden 
geheid voor de bouw van een appartementsgebouw vormt burenhinder 
(Gent, 1 juni 1981, T. Aann., 1983, 53). 
Gedeeltelijke instorting van een cinemazaal door bouwwerken op aangren
zend perceel, vormt burenhinder (Luik, 30 januari 1980, Jur. Liege, 1980, 
81; bevestigd in Cass., 3 december 1983, R. W., 1983-84, 2812; Pas., 1983, 
I, 460 wat betreft de vergoeding). 
Schade door vochtinfiltratie in het huis van de gebuur omdat men zijn dak 
slecht onderhoudt veroorzaakt burenhinder (Brussel, 7 november 1979, Res 
Jura Imm., 1980, 149). 
Opstapelen van grint en veevoeder tegen de achtergevel van de woning van 
de buurman zodat vochtinfiltratie mogelijk wordt, vormt buitensporige 
hinder. Het feit dat deze buurman bovendien op schroot en afgedankte 
landbouwmachines moest kijken is dat niet. Het is normaal dat dit aange
troffen wordt op de binnenplaats van een boerderij (Vred. Hannuit, 
24 maart 1987, T. Vred., 1987, 299). 

1723 



Sterk verminderde lichtinval tengevolge van stedebouwkundig toegelaten 
verbouwingswerken door een gebuur, vormt burenhinder (Rb. Mechelen, 
7 april 1981, R. W., 1981-82, 2753). 

Omvangrijke wegenwerken, zodat een restaurant nog slechts te voet via een 
voetgangersdoorgang kan bereikt worden, vormen burenhinder (Cass., 
1 oktober 1981, J.T., 1982, 41). 

Verzakking van een woning doordat in bet kader van openbare werken een 
waterlaag kunstmatig werd verlaagd, vormt hinder (Rb. Brussel, 14 april 
1983, T. Aann., 1985, 1986, hervormd in beroep wat betreft de vraag wie 
die aansprakelijkheid droeg doch niet i. v .m. principe van hinder, Brussel, 
24 april 1986, T. Aann., 1986, 40 en Res Jura Imm., 1986, 313). 

In verband met schade door droogvallen van waterputten tengevolge van 
een verlaging van een waterlaag werd door de Rechtbank van Hoei geoor
deeld dat dit buitensporige hinder was (Rb. Hoei, 13 oktober 1980, Jur. 
Liege, 1984, 581, noot Henry, P.; zie hierover ook nr. 50, gelijkheid voor 
openbare lasten). Het Hof van Luik meende daarentegen dat geen beroep 
kan gedaan worden op burenhinder (Luik, 17 december 1980, Jur. Liege, 
1984, 576). Niet onbelangrijk in deze zaak was dat geen bewijs werd geleverd 
dat men de wettelijk vereiste vergunning bezat om een dergelijke put te 
hebben. Mer ken we volledigheidshalve op dat in al deze zaken de hinderver
wekkende feiten blijkbaar plaatsgrepen v66r het inwerkingtreden van de 
wet van 10 januari 1977 op de grondwaterwinning waarvan artikel 1 uit
drukkelijk de bouwheer van openbare of private werken objectief aanspra
kelijk verklaart voor de schade aan onroerende goederen, daarin begrepen 
grond en beplantingen, indien hij door zijn activiteit de verlaging van een 
waterlaag veroorzaakt heeft (zie voor een toepassing van de door de wet 
beoogde schade: Rb. Bergen, 2 februari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.732, 
Cass., 8 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 419; Cass., 27 september 
1985, Arr. Cass., 1985-86, 98 en Res Jura Imm., 1988, 191. Enkel exploitan
ten van grondwaterwinning en bouwheren worden door de wet beoogd, niet 
wie de Ieiding van de werken had: Cass., 21 januari 1983, T. Aann., 1988, 
364). 

Zowel de bouwheer-verkoper als de aktuele eigenaar en de huurder van een 
gebouw waarvan de luidruchtige airconditioning de geburen stoort, zijn 
aansprakelijk wegens burenhinder (Rb. Brussel, 15 januari 1985, T. Aann., 
1987, 146, noot Hotermans, R.). 

Het feit dat men zes kinderen heeft wat willens nillens tot een tamelijk 
bruisend familiaalleven leidt, met muziek soms tot 22 a 24 uur, vormt in 
een sociale wijk geen overdreven hinder (Rb. Luik, 4 december 1987, 
J.L.M.B., 1988, 333). 

Indien men in een appartementsgebouw zijn zoon zijn muzikale talenten 
laat ontwikkelen door hem dagelijks ± 45 minuten te Iaten oefenen op een 
klephoorn, juist hoven het bureau van de lager wonende gebuur, veroor
zaakt men burenhinder (Lyon, 23 december 1980, R.G.A.R., 1984, nr. 
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10.800; vgl. ook Rb. Brussel, 28 juni 1984, Rev. Comm., 1984, 185; 
muziekakademie waar tot's avonds laat met slagwerk en cymbalen wordt 
geoefend; Rb. Brussel, 2 april 1980, Pas., 1981, III, 29, piano spelen en 
andere hinder). 

Geluid en trillingen veroorzaakt door een industriele bakkerij in een woon
wijk vormen burenhinder (Rb. Antwerpen, 25 juni 1981, Pas., 1982, III, 
66). 

Een slager die zonder enige administratieve vergunning, in een woonwijk, 
een koelgroep plaatst waarvan het geluid der motoren de buren stoort, 
verbreekt het evenwicht (Vred. Gent, 14 oktober 1976, T. Vred., 1982, 269 
noot E.S.). In casu liet het werken zonder de vereiste vergunning o.i. ook 
een vordering op grond van artikel 1382 B.W. toe. 

Samenpersen van autowrakken vormt voor een naburige villabewoner geen 
buitensporige hinder indien blijkt dat dit niet continu gebeurt en het geluid 
de grens van 45 decibel niet overstijgt (Antwerpen, 16 mei 1984, R.W., 
1985-86, 885). 

Brand met onbekende oorzaak op militair domein, tengevolge waarvan 
aanpalende woningen moesten geevacueerd worden en een weekend-verblijf 
vernield werd, brengt geen aansprakelijkheid op grond van artikel 544 mee. 
Het ging immers niet om het scheppen van onevenwicht in het gebruik van 
het eigendomsrecht maar om een tijdelijke en toevallige ramp te wijten aan 
een uitwendige oorzaak (Rb. Brussel, 14 januari 1980, R.G.A.R., 1980, nr. 
10.260. In dezelfde zin: Rb. Antwerpen, 19 mei 1983, R. W., 1986-87, 550). 

Omvallen van een boom op andermans eigendom vormt geen burenhinder 
(Rb. Antwerpen, 1 juni 1987, R. W., 1987-88, 440). De rechtbank kwam tot 
dit besluit met de vrij eigenaardige motivering dat het hier niet ging om 
overlast maar om een totale last die totaal moet worden vermeden. Maar 
treedt artikel 544 B.W. niet in werking wanneer het gaat om last die moet 
worden vermeden? Die kronkel in de redenering wordt o.i. enkel begrijpe
lijk als men kijkt naar de beslissing van Rb. Antwerpen, 19 mei 1983, 
waarnaar de rechtbank verwijst en waar onevenwicht door gebruik van de 
eigendom duidelijk wordt onderscheiden van een ramp. 

Een grote stal vormt in een landelijk gebied geen overdreven hinder. De 
stedeling die achteraf daar zijn villa bouwde kan niet verwachten dat in de 
landbouw de vooruitgang stilstaat (Rb. Nijvel, 3 juni 1981, J. T., 1982, 45). 

In een enigszins vergelijkbare zaak kwam de Raad van State tot een ander 
besluit. De gestoorde buurman had hier niet gewacht totdat zijn buurman 
een bergplaats voor veevoeders van 20,2 mop 13,2 m met nokhoogte van 
8,6 m pal naast de perceelgrens gebouwd had. Hij vocht onmiddellijk de 
bouwvergunning aan. De Raad van State vernietigde de vergunning. De 
motivering van de Raad kan als volgt samengevat worden. De Stedebouw
wet legt de vergunningsverleende overheid de verplichting op elke concrete 
bouwaanvraag te toetsen aan de vereiste van een goede plaatselijke orde
ning. Bijgevolg moet zij de vergunning weigeren wanneer uit de gegevens 

1725 



van de zaak blijkt dat de ontworpen constructie kennelijk van aard is om 
overdreven hinder voor de buren te veroorzaken. In casu meende de Raad 
dat de ontworpen bergplaats op zeer ernstige wijze het evenwicht zou 
verbreken. Toekenning van een bouwvergunning in dergelijke omstandig
heden werd dan ook als een kennelijk onredelijke beslissing beschouwd (R. 
v. St., 20 december 1983, Arr. R. v. St., 1983, nr. 23.831; De Gemeente, 
1984, 223 noot Blanquart, G.). 
In feite opent dit standpunt nieuwe perspectieven. Waar tot op heden de 
leer der burenhinder steeds post factum als remedie werd gebruikt, laat de 
combinatie van begrippen overlast en beginselen van behoorlijk bestuur toe 
preventief op te treden. Dit blijkt trouwens ook niet uit te sluiten dat indien 
de poging tot preventief optreden zou falen, achteraf nog naar de burger
lijke rechter kan gestapt worden om toepassing van artikel 544 B.W. te 
vragen. Het lijkt ons niet geheel zonder betekenis dat de Raad van State 
overwoog dat ,de ontworpen constructie kennelijk van aard was om 
overdreven hinder te veroorzaken en het verlenen van de vergunning kenne
lijk onredelijk was". Het is dus best mogelijk dat een beslissing niet als 
kennelijk onredelijk zal gekwalificeerd worden als de hinder niet zo flagrant 
is. 
Alleszins lijkt preventief optreden een gunstiger resultaat te bieden, omdat, 
indien met vergunning werd gebouwd, artikel544 B.W., meestal slechts in 
een financiele compensatie zal resulteren. Anderzijds kan het feit dat de 
administratieve rechter blijkbaar slechts optreedt bij kennelijke burenhin
der impliceren dat men niet steeds met gegarandeerd succes naar de admini
stratieve rechter kan stappen. Het feit dat men in wezen te maken heeft met 
het toetsen van een bestuurshandeling op haar onredelijkheid zal hier 
ongetwijfeld tot een andere benadering leiden dan die van de burgerlijke 
rechter die enkel het aspect buitensporige hinder moet in acht nemen. 
In 1982 had de Raad van State reeds eerder beroep gedaan op het begrip 
burenhinder om de beslissing waarbij de bouwvergunning voor een leghen
nenbedrijf o.m. geweigerd werd , ,omdat de geplande inrichting onvermijde
lijk hinder zou veroorzaken", te vernietigen. De Raad overwoog dat de 
wetgeving op hinderlijke inrichtingen niet tot doel heeft exploitatie van 
bedrijven te verbieden zodra ze voor buren hinderlijk zijn maar wel wanneer 
deze hinder de grenzen van het normale overschrijdt. De loutere vaststelling 
dat er onvermijdelijk hinder zal zijn, zonder deze af te wegen tegen de 
normale hinder vormt een onvoldoende motivering voor de weigeringsbe
slissing (R. v. St., 10 juni 1982, Arr. R. v. St., 1982, nr. 22.230, R. W., 
1982-83, 2139). 
Voortaan lijkt een degelijk onderzoek naar mogelijke overmatige hinder 
ook te behoren tot de criteria waaraan een redelijke bestuurlijke beslissing 
moet voldoen. Zie hierover ook nr. 65. 
Ben mazouttank op 1,2 m van het keukenvenster van de gebuur is overdre
ven hinderlijk (Vred. Marchienne-au-Pont, 27 maart 1987, T. Vred., 1987, 
209). 
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Indien bij het wegruimen van een omgewaaide boom een tak wordt afge
zaagd die in zijn val de electriciteitsleidingen vernielt, mag de electriciteits
maatschappij zich beklagen over burenhinder (Brussel, 14 november 1986, 
Res Jura Imm., 1987, 79). 

De aanhangwagen van een vrachtwagen stelselmatig voor het venster van 
een gebuur plaatsen, die zo geen Iicht meer krijgt, terwijl zonder moeite 
elders geparkeerd kan worden, vormt burenhinder (Vred. Hoei, 25 oktober 
1985, T. Vred., 1985, 303). 

De gemeente die het afvalwater van woonwijken via een riool in een open 
gracht loosde vanwaar het in een visvijver terechtkwam waardoor massale 
vissterfte optrad, werd op grond van artikel 544 B.W. tot vergoeding 
veroordeeld. Naar onze mening had men artikel 1382 moeten hanteren 
vermits duidelijk vastgesteld was dat de gemeente de artikelen 28-29 K.B. 
3 augustus 1976 inzake het lozen van afvalwaters niet nageleefd had (Rb. 
Turnhout, 3 juni 1985, Res Jura Imm., 1985, 181). In hetzelfde vonnis 
werden de eigenaars van de visvijvers en de vereniging aan wie zij deze 
verhuurden voor burenhinder veroordeeld omdat zij teneinde raad de gracht 
hadden afgedamd, tengevolge waarvan een nabij gelegen weiland door het 
rioolwater werd overstroomd. De rechtbank meende dat er geen verband 
was tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de vissterfte en 
de schade van de eigenaars van de weide. Men kan zich nochtans afvragen 
of de eigenaars van de visvijvers, die o.a. krachtens artikel 640 B.W. niet 
verplicht waren vervuild water te ontvangen, ooit tot de afdamming zouden 
overgegaan zijn indien de gemeente de wettelijke voorschriften had nage
leefd. In casu werden zij op veertien dagen tijd tweemaal door vissterfte 
tengevolge van vervuiling getroffen. Verder lijkt het niet uitgesloten dat de 
schade aan het weiland minder erg geweest zou zijn indien de gemeente door 
haar lozingen het volume en de kwaliteit van het water van de gracht niet 
had be1nvloed. 

Een hoogstammige boom, op minder dan de wettelijk vereiste afstand 
geplant en waarvan de takken over het naburig erf hangen, veroorzaakt 
burenhinder (Vred. Etterbeek, 4 december 1984, Res Jura Imm., 1985, 75). 

De eigenaar-verhuurder van een jachtterrein van waarop minder begaafde 
schutters naburige caravans onder vuur hadden genomen, veroorzaakt 
buitenmatige hinder. Hetzelfde geldt voor de huurder (Rb. Nijvel, 13 okto
ber 1981, Res Jura Imm., 1982, 317; R.G.A.R., 1982, nr. 10.535, noot 
Mahieu). 

De hinder moet het gevolg zijn van de wijze waarop (een van) de attributen 
van het eigendomsrecht gebruikt wordt. Indien schade veroorzaakt wordt 
door een gasontploffing tengevolge van een lek in een ondergrondse lei ding 
kan de gasmaatschappij niet aangesproken worden op grond van artikel 544 
B. W., wanneer blijkt dat dit lek veroorzaakt werd door een grondverschui
ving op een hellend terrein, waarop deze maatschappij geen enkel recht 
uitoefende (Rb. Mons, 9 mei 1979, J. T., 1980, 9). 
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De potentiele dreiging uitgaande van een torenkraan die hoven andermans 
eigendom zwenkt, kan buitensporige hinder vormen (Kortg. Kh. Bergen, 
6 juni 1980, B.R.H., 1980, 521; Bergen, 3 mei 1988, Ann. Dr. Liege, 1988, 
402, noot Vigneron, R.). 

50. GELIJKHEID VOOR OPENBARE LASTEN - Is de verstoring van het 
evenwicht een gevolg van de open bare werken in opdracht van een bestuur 
uitgevoerd dan wordt door sommige rechtspraak niet zozeer beroep gedaan 
op de evenwichtsleer maar wei op de gelijkheid van de burgers t.a. v. de 
openbare lasten (Rb. Brussel, 14 april1983, T. Aann., 1985, 19 inter obita, 
de vordering was in feite tegen de aannemer gericht). 

Soms wordt uitdrukkelijk en naar de gelijkheid t.a.v. de openbare lasten 
en naar het evenwichtsbeginsel van artikel544 B. W. verwezen (Luik, 23 mei 
1984, Jur. Liege, 1984, 573: langdurige wegenwerken schaden herberguitba
ter; Bergen, 15 september 1987, J.L.M.B., 1988, 271 waar principieel wei 
voor de theorie van de gelijkheid t.a.v. de openbare lasten wordt gekozen 
maar tevens gesteld wordt dat het openbaar belang geen beletsel vormt voor 
de gebeurlijke toepassing van artikel544 B.W.; Voor een overzicht van deze 
problematiek: zie Hansenne, J., ,Le point sur Ia theorie des troubles de 
voisinage", Ann. Fac. Dr. Liege, 1985, 174, nr. 8). 

Een andere keer werd gewoon beroep gedaan op artikel 544 en op 1382 
B.W., misschien omdat de verweerder het niet eens nodig geacht had zich 
te beroepen op het openbaar nut van de wegenwerken (Vred. Grace Hollog
ne, 31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143: vernieling drainage en afwate
ringssysteem van landbouwgrond; Luik, 7 oktober 1982, Res Jura Imm., 
1983, 74, Jur. Liege, 1982, 437, noot; Rb. Antwerpen, 25 november 1977, 
T. Aann., 1980, 206 noot Devroey, M., i.v.m. hinder door pre-metro
werken. De rechtbank houdt het vooral bij de evenwichtsleer en bestempelt 
de theorie van de gelijkheid voor de openbare lasten als een verfijning in 
de terminologie, niet door iedereen gevolgd, die niet wegneemt, dat men 
zich mag beklagen over burenhinder). 

Men kan zich inderdaad de vraag stellen of het zo noodzakelijk is naast de 
evenwichtsleer ook nog te spreken over de gelijkheid t.a.v. de openbare 
lasten. Het kanaalarrest van 6 april1960 (Pas., 1960, I, 932) doet dat niet. 
De compensatie werd opgelegd omdat abnormale hinder veroorzaakt was 
(o.c., p. 934, 1° kol.). In het schoorsteenarrest van dezelfde datum werd 
hetzelfde criterium gebruikt: het evenwicht was verbroken en de compensa
tieplicht ontstond omdat de hinder de drempel van het normale overschreed 
(Pas., 1960, I, 932, 1° kol.). De basisregel wordt dus onverkort toegepast 
ongeacht of de rechten op het erf waar de overlast verwekt wordt, in handen 
zijn van de overheid dan wei van een particulier. In zijn conclusies v66r de 
arresten van 6 april 1960 heeft advocaat-generaal Mahaux, in de passage 
waar hij de wettelijke grondslagen voor de compensatieplicht onderzocht 
eno.a., naarartikelll G.W. verwijst, hettreffendgeformuleerd: ,L'article 
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11 ... consacre implicitement le droit a l'indemnite en cas d'atteinte portee 
par la puissance publique a un droit acquis. Ainsi que l'ecrivait Portalis ... 
Les charges de l'Etat doivent etre supportees avec egalite et dans une juste 
proportion. Or toute egalite, toute proportion serait detruite, si un seul ou 
quelques-uns pouvaient jamais etre SOUmis a faire des sacrifices auxquels 
les autres ne contribueraient pas ... Les memes considerations d'egalite 
devant les charges de la vie en societe, et plus specialement devant celles 
derivant du voisinage, de Ia riverainete ou d'autres charges publiques, 
paraissent fonder l'indemnite accordee au citoyen, en !'absence de tout acte 
culpeux, par une serie de dispositions legislatives (Pas., 1960, I, 927). 

Men kan o.i. dan ook stellen dat de regel van de gelijkheid t.a.v. de 
openbare lasten de rol speelt van toetssteen om uit te maken of de hinder 
de drempel van bet normale overschreed. Worden een of enkele burgers 
ernstiger getroffen door de aktiviteit op een overheidsgoed ontwikkeld, dan 
is in hunnen hoofde de drempel van bet normale overschreden en ontstaat 
recht op compensatie. Die gedachtengang menen wij terug te vinden in een 
aantal uitspraken (Rb. Antwerpen, 25 november 1977, T. Aann., 1980,206, 
noot Devroey, M.: de duur van hinder door pre-metrowerken, de ernst 
ervan en bet eraan verbonden verlies van clienteel zijn feitelijke elementen 
die aanwijzingen geven over bet abnormaal karakter. Deze zaak kwam 
uiteindelijk voor bet Hof van Cassatie dat de door de rechtbank en later 
door bet Hof van Antwerpen ingenomen stelling goedkeurde. In zijn noot 
bij dit arrest onderstreept Derine eveneens dat in de problematiek moet 
uitgegaan worden van bet criterium ,gewone hinder/abnormale hinder" 
(Cass., 26 mei 1983, R. W., 1983-84, 1133 noot Derine, R., inzonderheid 
kol. 1142; Luik, 23 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 573: verlies van klienteel 
tengevolge van wegenwerken vormt een geldig criterium om te bepalen of 
drempel van toelaatbare hinder werd overschreden; Rb. Hoei, 13 oktober 
1980, Jur. Liege, 1984, 581 droogvallen van put van industrieel door 
openbare werken overschrijdt de drempel van bet normale gelet op de 
omvang van de schade en de professionele situatie van de eiser. Men kan 
de overweging van de rechtbank dat de oplossing geconditioneerd wordt 
door het feit dat men met de overheid geconfronteerd wordt bijtreden in 
die zin dat bet inherent is aan het nabuurschap van (sommige) openbare 
goederen dat de drempel van het toelaatbare boger ligt. In de noot van 
Henry, P. bij dit vonnis wordt ook op de theorie van de gelijkheid voor 
de openbare lasten ingegaan. Zie ook de noot van Rigaux, P. bij Bergen, 
8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641 inzonderheid p. 650 in fine, die van 
mening is dat zowel de leer van de burenhinder als van gelijkheid t.a.v. 
openbare werken gebaseerd is op eenzelfde principe: ,La justice commuta
tive qui impose le maintien de l'equilibre des charges entre voisins". 

51. GEBUUR - Burenhinder vergt een nabuurschapsrelatie. Die is niet 
aanwezig ingeval van planschade (Rb. Brussel, 14 januari 1981, R.G.A.R., 
1983, nr. 10.560). 

1729 



In een arrest van 9 juni 1983 heeft het Hof van Cassatie nog eens duidelijk 
gesteld dat de toepassing van de evenwichtsleer zeker niet beperkt is tot wie 
de hoedanigheid van eigenaar heeft maar dat het volstaat dat men op een 
of andere grondslag over een der attributen van het eigendomsrecht be
schikt. De compensatieverplichting berust dan ook op ieder die ten aanzien 
van het goed waar de stoornis ontstaan is als houder van een zakelijk of 
persoonlijk recht over een van de attributen van het eigendomsrecht be
schikt. Daarbij is het onverschillig of dit zakelijk recht of persoonlijk recht 
verkregen wordt op grond van een overeenkomst dan wel krachtens een 
wettelijke bepaling. De rechter ten gronde die vaststelt dat hinder verwekt 
wordt door iemand die krachtens dergelijk recht optrad als bouwheer hoeft 
dan ook niet nate gaan welke de preciese aard en omvang van dit recht was. 
In casu riep de Belgische Staat dan ook vergeefs in dat hij als bouwheer voor 
rekening van de Nationale Landmaatschappij werken had uitgevoerd op een 
terrein dat eigendom was van deze maatschappij en niet gehandeld had op 
grond van een door de eigenaar verleend persoonlijk of zakelijk recht maar 
in het kader van een wettelijke opdracht (Cass., 9 juni 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 1256; Pas., 1983, I, 1145; T. Agr. R., 1985, 14; Rev. Not. B., 1984, 
205, noot R.D.V., T. Not., 1985, 159, noot Bouckaert, F., J.T., 1984,600, 
R. W., 1983-84, 437). 

Ook in het arrest van 26 mei 1983 werd aldus geoordeeld (Cass., 26 mei 
1983, R. W., 1983-84, 1133, noot Derine, R.). 

Om te kunnen beschouwd worden als gebuur die het evenwicht verbrak is 
overigens niet vereist dat men ook bouwheer was van een hinderverwekkend 
werk. Het volstaat dat men op een of andere wijze betrokken is bij dit werk. 
Dat ondervond een maatschappij voor sociale woningbouw die eigenaar was 
van een woonwijk waarvan het rioolwater via haar leidingnet, terechtkwam 
in een nabijgelegen riviertje, hetgeen hinder veroorzaakte voor een verder 
gelegen boordeigenaar. De maatschappij wierp op dat in casu de hinder 
veroorzaakt was door de gebrekkige bouw en werking van een zuiveringssta
tion, gebouwd door de Belgische Staat, en waaraan de maatschappij be
weerde volkomen vreemd te zijn. De gebreken zouden dus volkomen toe 
te schrijven zijn aan de Staat en zijn architect. Bijgevolg - aldus de 
maatschappij -was het oorzakelijk verband tussen haar daad (bouwen van 
de wijk) op haar erf, en de hinder door de gebuur ondervonden, door broken 
door de tussenkomst van het feit van een derde waaraan zij volkomen 
vreemd was. Het Hof verwierp die redenering. Uit de feiten vastgesteld in 
het bestreden arrest bleek volgens het Hof dat de maatschappij helemaal 
niet vreemd was aan het zuiveringsstation, oorzaak van hinder, maar dat 
het met haar instemming en volledige kennis van zaken was opgericht en 
een noodzakelijk onderdeel betekende ·van haar rioleringsnet waarvan het 
water gezuiverd moest worden (Cass., 28 april 1983, Arr. Cass., 1982-83, 
1057; R. W., 1983-84, 1699, Pas., 1983, I, 965, J. T., 1984, 316; T. Aann., 
1984, 323, met conclusies van advokaat-generaal Ballet). Deze uitspraak 
strookt volkomen met een vroeger arrest van het Hof waarnaar de advo-
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kaat-generaal uitdrukkelijk verwijst. In dit arrest ging het om een vrij 
ingewikkelde bouwzaak waar door de grondwerken een naburig gebouw 
zeer zwaar beschadigd werd. Dit Ieidde tot een veroordeling in solidum op 
grond van artikel544 B.W. van de Belgische Staat, de Brusselse Intercom
munale Trammaatschappij (die er een metrostation wou bouwen) en een 
immobilienfirma die met de Belgische Staat een overeenkomst had afgeslo
ten die haar toeliet een gebouw van acht verdiepingen op te richten. In feite 
werd een situatie geschapen waar de verschillende bouwwerken (metrower
ken, ondergrondse parking, building) a.h. w. in mekaar vervlochten werden, 
en waarbij de Belgische Staat de immobilienfirma o.m. toestond haar 
gebouw zowel horizontaal als vertikaal op de werken van de Staat te Iaten 
steunen. De drie partijen hadden met dezelfde aannemer gecontracteerd. 
Om dezelfde redenen was vereist dat de werken van de Staat en de immobi
lienmaatschappij gelijktijdig werden uitgevoerd. Ook in deze zaak poogde 
de immobilienmaatschappij aan haar veroordeling te ontsnappen door aan 
te voeren dat zij met die grondwerken niets te maken had, gezien zij niet 
als bouwheer of ontwerper kon beschouwd worden en die uitgevoerd waren 
op een terrein waarvan zij geen eigenaar was noch enig attribuut van het 
eigendomsrecht bezat. 

Het Hof besliste, daarin het advies van advocaat-generaal Dumon volgend, 
dat voor de toepassing van artikel 544 B.W. het irrelevant was dat eiser al 
dan niet de opdrachtgever van de werken was. Daartoe steunde het op de 
overweging dat het bestreden arrest had vastgesteld dat: 
a. het gebouw van eisers naburig was 

b. de grondwerken onmisbaar waren voor het gebouw van eiser 

c. deze werken waren uitgevoerd met haar akkoord, door eenzelfde aanne-
mer 

(Cass., 5 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 748, Pas., 1981, I, 728, advies 
advocaat-generaal Dumon die onderstreept dat de tot compensatie gehou
den partij zelf of via een tussenpersoon door een feit, nalatigheid of enig 
ander gedrag de hinder heeft veroorzaakt (voor het bestreden arrest zie: 
Brussel, 2 april 1980, Rev. Not. B., 1981, 364). 

In beide gevallen ziet men dus duidelijk dezelfde elementen naar voor 
komen: naburigheid, noodzaak van de werken voor de veroordeelde partij 
en haar akkoord met de uitvoering van deze werken. 

Dezelfde gedachtengang vindt men terug in het arrest van 26 mei 1983, waar 
de M.I.V .A. mede aansprakelijk geacht werd voor burenhinder door de 
pre-metrowerken. Volgens het Hof was artikel 544 B.W. niet geschonden 
door de beslissing van de feitenrechter die erop gewezen had dat de 
M.I.V.A., die het openbaar vervoer verzekerde, een ,wegvergunning" 
bezat die haar tot houder maakte van een zakelijk recht, gelijk te stellen 
aan het recht van gebruik van openbare wegenis, namelijk om hierop sporen 
en andere permanente inrichtingen aan te brengen, en in stand te houden. 

Het Hof was van mening dat het bestreden arrest duidelijk te kennen had 
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gegeven dat de M.I.V.A. geacht moest worden bij het initiatief van de 
pre-metrowerken betrokken te zijn geweest (Cass., 26 mei 1983, R. W., 
1983-84, noot Derine, R.). 

52. SCHADELIJDENDE GEBUUR - Uit het feit dat een aanspraak op grand 
van artikel 544 B.W. mogelijk is tegen wie krachtens een persoonlijk of 
zakelijk recht een attribuut van het eigendomsrecht uitoefent, kana contra
rio worden afgeleid, dat indien het recht van de eigenaar zelf door de 
bevoegdheden van de bouwheer volkomen uitgehold is, zoals bij de 
pre-metrowerken in Antwerpen, de eigenaar niet kan aangesproken worden 
(Rb. Antwerpen, 25 november 1977, T. Aann., 1980, 206, noot Devroey, 
M.). 

Dat vinden we dan ook verwoord in het Cassatie-arrest van 26 mei 1983. 
De stad Antwerpen had aangevoerd dat i.v.m. de pre-metrowerken haar 
bevoegdheden zodanig uitgehold waren ten gunste van de Staat en de 
M.I.V.A. dat men haar niet op grond van artikel 544 B.W. aansprakelijk 
kon stellen voor de abnormale hinder door sommige boordeigenaars onder
gaan. Het arrest van het Hof van Antwerpen dat stelde dat de stad ook met 
dit beperkte eigendomsrecht aansprakelijk bleef en geen enkel ander argu
ment aanvoerde, werd wegens schending van artikel 544 B.W. verbroken 
omdat het het verweer van de stad niet beantwoord had (Cass., 26 mei 1983, 
R. W., 1983-84, 1133, noot Derine, R.). Men zou dit arrest overigens ook 
kunnen vergelijken met het eerder besproken cassatiearrest van 28 april 
1983 (zie nr. 51). In dit geval zou waarschijnlijk wei kunnen gesteld worden 
dat de stad volkomen vreemd was aan de hinderverwekkende werken. 
Ben wei erg aanvechtbare opvatting van het begrip nabuurschap vinden we 
in een arrest van het Antwerpse Hof van Beroep. Door de brand van een 
huis was schade toegebracht aan een geparkeerde wagen. Omdat de wagen 
toebehoorde aan een niet-bewoner van de wijk nam het Hof aan dat hij geen 
zakelijk recht had dat verband hield met nabuurschap zodat artikel 544 
B.W. niet ter sprake kwam. Dergelijk recht zou wei toekomen aan een 
bewoner van de wijk voor wie de mogelijkheid om zijn wagen op de 
openbare weg te parkeren een accessorium van zijn recht op bewoning is 
(sic) (Antwerpen, 14 januari 1986, R. W., 1986-87, 1035). Dit arrest houdt 
geen steek. Allereerst is een openbare weg een goed van het openbaar 
domein zodat iedereen er mag parkeren (behoudens andersluidend politie
reglement), zodat het onderscheid buurtbewoner of niet irrelevant is. 
Bovendien begrijpen we niet hoe men, rekening houdend met het numerus 
clausus-beginsel inzake zakelijke rechten en de basisbeginselen inzake open
baar domein kan verklaren dat wie krachtens een zakelijk of persoonlijk 
recht (want er zijn ook nog huurders in dit land), een waning betrekt meteen 
als accessorium van dit recht op particuliere eigendom, het recht verwerft 
om op openbaar domein zijn wagen te parkeren, en het Hof een dergelijk 
,,parkeerrecht'' dan nog tweemaal als zakelijk recht bestempelt ... Moest de 
oplossing niet veeleer gezocht worden in de opvatting dat brand niet 
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beschouwd wordt als het scheppen van onevenwicht in het gebruik van 
eigendomsrecht maar als een tijdelijke, toevallige ramp (zie nr. 49)? 

De toepassing van de theorie van de burenhinder vergt ook niet dat het 
eigendomsrecht s.s. geschonden zou zijn, ook de storingen in het genot van 
het goed en in factoren van gemak en geschiktheid die men aan zijn 
eigendom ontleent, komen in aanmerking voor een compensatieplicht. 
Indien een industrieel vaststelt dat zijn waterputten drooggelegd werden 
tengevolge van het verlagen van een waterlaag om een kaaimuur te kunnen 
bouwen, een nieuwe put moest boren en in hoge mate leidingwater moest 
gebruiken, heeft hij recht op vergoeding (Rb. Hoei, 13 oktober 1980, Jur. 
Liege, 1984, 581, noot Henry, P.). 

Enigszins als spiegelbeeld van het Cassatiearrest van 9 juni 1983, hierboven 
onder nr. 51 aangehaald, geldt een arrest van Brussel waar de storende buur 
zelf in besluiten schreef dat hij aan het slachtoffer een aantal terreinen had 
,geconcedeerd" waarop deze gebouwd had, zonder nadere uitleg te geven 
omtrent de juiste aard van de overeenkomst krachtens welke het recht om 
te bouwen verleend was (Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 362). 
Dat hoefde ook niet vermits het slachtoffer alleszins duidelijk het genot van 
het terrein had en een van de attributen van het eigendomsrecht uitoefende. 

53. BUREN OP AFSTAND- Nabuurschap vergt niet dat de erven aan mekaar 
palen (Gent, 10 septembbr 1985, T. Agr. R., 1986, 176, ter vernietiging van 
Rb. Gent, 14 april 1984, T. Agr. R., 1986, 179: beschadiging slaplanten 
door gebruik van herbiciden 300m verder; Rb. Turnhout, 3 juni 1985, Res 
Jura Imm., 1985, 181 vissterfte door lazing rioolwater in gracht, die een 
eind verder in een visvijver uitmondt. Rb. Gent, 8 mei 1987, T.B.B.R., 
1988, 577 wijziging waterafloop door bouwwerken op verder erf). 

Een speciaal geval werd voorgelegd aan de Rechtbank van Namen. De 
afstand tussen het erf van schadelijder en hinderverwekker betrof slechts 
150m. Voor de rechtbank een geringe afstand want de (beweerde) schade 
bestond in het feit van een bijensterfte (mogelijk) tengevolge van het feit 
dat de diertjes zich te goed hadden gedaan aan bloemen op een veld waarop 
de eigenaar herbicide had gespoten. De hinder was bier dus in feite ontstaan 
doordat de bijen van het slachtoffer zich op het erf van de sproeier gewaagd 
hadden, niet doordat om een of andere reden het herbicide buiten de 
grenzen van de akker van de betrokken landbouwer terecht was gekomen. 
Zoals Coipel terecht in zijn noot bij dit vonnis schrijft is er geen reden om 
in de (zeldzame) hypothese van een foutloos betreden van andermans erf 
de leer van de burenhinder uit te sluiten. Daarbij zal dan van de feitenrechter 
verwacht worden dat hij het al dan niet abnormaal karakter beoordeelt, 
rekening houdend met de vigerende normen van maatschappelijk Ieven op 
een bepaald moment, in een bepaalde maatschappij (Rb. Namen, 25 juni 
1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 38, noot Coipel, M.). 

Richtsnoer daarbij kan misschien zijn dat van de landbouwer mag verwacht 
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worden dat hij bij gelijk rendement van zijn oogst uit meerdere bestrijdings
middelen datgene kiest dat het minst nadelige effekten voor fauna en flora 
vertoont. Is dat niet mogelijk dan kan men moeilijk zo ver gaan hem het 
gebruik van herbiciden te verbieden want dan legt de imker hem een 
buitensporige last op. Deze stekelige kwestie zal dus een netelige taak voor 
de feitenrechter worden. Aile factoren (zoals eerstaanwezigheid) zullen 
moeten in acht genomen worden. 

54. EERSTE OF LATERE EIGENAAR- De vordering Op grand van artikel544 
B.W. kan zowel ingesteld worden tegen de oorspronkelijke eigenaar-verko
per die de hinder veraorzaakt had als tegen de volgende eigenaar die geen 
einde stelde aan de hinderlijke situatie. Ieder is verantwoordelijk voor de 
periode waarin hij eigenaar is of was (Rb. Brussel, 15 januari 1985, T. 
Aann., 1987, 146, noot Hotermans, R., Brussel, 28 juni 1985, Res Jura 
Imm., 1986, 305, waar alleen de oorspronkelijke eigenaar gedagvaard werd. 
De aktuele eigenaar werd met rust gelaten en kreeg zelf ook nog vergoeding 
voor de schade die hij geleden had door vochtinfiltratie). 

Indien men vochtschade aan het aanpalend huis veroorzaakt door slecht 
onderhoud van zijn dak kan zowel de oorsprankelijke eigenaar, als degene 
die het huis kocht tijdens de procedure vergoeding vorderen (pro rata 
temporis) van de gebuur die na jaren nog steeds niet de nodige maatregelen 
heeft getroffen (Brussel, 7 november 1979, Res Jura Imm., 1980, 149). 

55. HUURDERS EN ANDERE NIET-EIGENAARS - Ook de huurder van een 
gebouw waarvan de air-conditioning voor geluidsoverlast zorgt kan op 
grand van artikel 544 B.W. veroordeeld worden (Rb. Brussel, 15 januari 
1985, T. Aann., 1987, 146, noot Hotermans, R.). 

Verstoring van evenwicht is mogelijk tussen de rechten van een eigenaar en 
een huurder (Cass., 1 oktober 1981, Bull. Ass., 1982, 619, J. T., 1982, 41). 

Ouders die het huis van hun zoon bewonen kunnen gebeurlijk op grand van 
artikel 544 B.W. ageren (Vred. Eghezee, 29 juni 1985, T. Agr. R., 1986, 
233). 

Een electriciteitsmaatschappij die krachtens concessie haar leidingen hoven 
de openbare weg spant, kan artikel 544 B. W. inroepen bij beschadiging van 
de leidingen door een vallende tak (Brussel, 11 april1986, Res Jura Imm., 
1987, 79). 

De huurder van een jachtdomein kan op grand van artikel 544 B.W. 
aangesproken worden (Rb. Nijvel, 13 oktober 1981, Res Jura Imm., 1982, 
317). 

Evenzeer kan een titularis van een erfpacht aangespraken worden door de 
eigenaar en huurder van een beschadigde eigendom (Luik, 30 januari 1980, 
Jur. Liege, 1980, 81; zie ookRb. Namen, 24 november 1981, Rev. Reg. Dr., 
1982, 10, inter obita). 
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Toepassing van artikel 544 B.W. werd geweigerd bij hinder ontstaan door 
werken aan gas- en waterleidingen omdat niet was aangetoond dat de 
betrokken maatschappijen eigenaars of concessiehouders waren van de 
grand waarin de sleuven waren gegraven (Brussel, 11 mei 1982, R. W., 
1982-83, 2823: men kan zich de vraag stellen krachtens welk recht dit dan 
wei gebeurde, want het volstaat dat men krachtens enig recht een attribuut 
van het eigendomsrecht uitoefent). 

De concessiehouder van een steengroeve kan aangesproken worden wegens 
burenhinder (Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 10). 

56. AANNEMERS EN ARCHITECTEN - Dat aannemers en architecten niet in 
relatie van nabuurschap staan tot het slachtoffer van de evenwichtsversto
ring is al lang een uitgemaakte zaak. De aannemer of architect zal dus 
principieel niet op grand van artikel544 B.W. doch enkel wegens een fout 
kunnen worden aangesproken. Het slachtoffer zal een fout in conceptie of 
uitvoering van het werk moeten aantonen. Tach diende dit in de besproken 
periode voor een aantal pleiters nag eens in herinnering gebracht te worden 
(Luik, 8 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 410; Brussel, 24 april1986, Res 
Jura Imm., 1986, 313 en T. Aann., 1986, 40, ter vernietiging van Rb. 
Brussel, 14 april1983, T. Aann., 1985, 19; Vred. Grace Hollogne, 31 janu
ari 1984, T. Aann., 1986, 143; Luik, 7 oktober 1982, Res Jura Imm., 1983, 
74, Jur. Liege, 1982, 437 noot P.H.; Luik, 23 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 
573; Bergen, 15 september 1987, J.L.M.B., 1988, 271; Rb. Turnhout, 
12 april1983, Turnh. Rechts/., 1988, 60; Gent, 1 juni 1981, T. Aann., 1981, 
53). 

Indien een aannemer schade ondervindt door afvloeiend water, kan hij 
tegenover een andere aannemer van dezelfde bouwheer geen beroep doen 
op artikel 544 B.W .. Noch hij noch de verweerder waren titularis van een 
eigendomsrecht of genotsrecht, oak al voerden zij op hetzelfde terrein 
werken uit (Brussel, 25 februari 1988, J. T., 1988, 302). 

57. FOUT - Het loutere feit dat een aannemer een werk uitvoert of 
aanvaardt uit te voeren dat anderen kan schaden of hinderen vormt niet 
noodzakelijk een fout in de zin van artikel 1382 en 1383 B.W. (Cass., 
4 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 135, Pas., 1974, I, 124; Luik, 8 oktober 
1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 410; Brussel, 24 april 1986, Res Jura Imm., 
1986, 313; Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 362; Pas., 1985, 
II, 191; Rb. Bergen, 23 april1985, Pas., 1985, III, 56; Gent, 1 juni 1961, 
T. Aann., 1981, 53). 

De aannemer die enerzijds de plannen niet naleeft en anderzijds een op
dracht aanvaardt zonder kennis te nemen van de bodemstructuur en funde
ring van aanpalende woningen en geen inlichtingen neemt i. v .m. de stabili
teit van de grand, hetgeen een miskenning is van de regels van de kunst, 
begaat een fout (Brussel, 11 mei 1982, R. W., 1983-84, 2823: bovendien 
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moest de aannemer de opdrachtgever vrijwaren krachtens een duidelijk 
exoneratiebeding inzake burgerlijke aansprakelijkheid). 

Indien een vochtinfiltratie veroorzaakt werd doordat, na afbraak van het 
aanpalend gebouw, een nieuw gebouw werd opgericht waarvan de dakbe
dekking onvoldoende waterdicht aansloot aan het gebouw van de gebuur, 
begaat de aannemer een fout. De bouwheer die op grand van burenhinder 
aansprakelijk was jegens de gebuur had zelf een verhaal op de aannemer, 
wiens fout een kontraktuele tekortkoming vormde (Brussel, 28 juni 1985, 
Res Jura Imm., 1986, 305). 

De aannemer van afbraakwerken die dynamitering gebruikte moest bet 
risico van beschadiging van de gebouwen van de gebuur voorzien en de 
passende veiligheidsmaatregelen nemen. De gebuur die zich een jaar na bet 
begin van de afbraakwerken op bet belendende perceel komt vestigen moet 
de normale hinder van stof en geluid aanvaarden maar begaat geen fout 
door het loutere feit van zich te vestigen naast bet erf waar de dynamitering 
met zijn schadelijke gevolgen plaats vond (Brussel, 27 september 1985, 
J.L.M.B., 1987, 362). 

Een onderaannemer gespecialiseerd in bet heien van palen begaat een fout 
wanneer hij op een ernstige hindernis stuit (oude vestingen) en tach blijft 
voortheien zodat een aanpalend huis door de trillingen zwaar beschadigd 
wordt. In casu werd nochtans de vergoedingsplicht volledig ten laste van 
de opdrachtgever, die oak de rol van architect had vervuld, gelegd (Bergen, 
15 maart 1983, T. Aann., 1984, 152 waarbij bet in noot vermelde vonnis 
van Rb. Bergen, 30 juni 1976 hervormd werd dat uitsluitend de onderaanne
mer aansprakelijk stelde. De zaak ging vervolgens naar bet Hofvan Cassatie 
dat instemde met de opvatting dat de opdrachtgever zijn aansprakelijkheid 
als architect niet van zich af kon schuiven maar verbrak de beslissing van 
bet Hof van Beroep dat enerzijds opdrachtgever, hoofdaannemer en onder
aannemer in solidum veroordeeld had maar tach de volledige verplichting 
tot dragen van schadevergoeding uitsluitend bij de opdrachtgever had 
gelegd zonder vast te stellen dat dit voortvloeide uit een overeenkomst 
terzake tussen deze partijen (Cass., 10 mei 1984, T. Aann., 1985, 125 met 
advies van advokaat-generaal Piret, afgedrukt in noot van Flamme, M.A., 
R. W., 1984-85, 1951). 

Een gespecialiseerd vervoerbedrijf dat gesteenten van een terrillangs een 
kontraktueel vastgelegd traject moet vervoeren moet rekening houden met 
de karakteristieken van de weg. De schade aan de openbare weg was 
voorzienbaar. Door bet gewicht van de ladingen niet te beperken begaat de 
vervoerder een fout (Bergen, 8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, noot 
Rigaux, P.). 

58. GEEN FOUT - Begaat geen fout, de firma gespecialiseerd in gevelreini
gingen die de geburen niet verwittigt voor de te verwachten hinder die 
onvermijdelijk volgde uit de haar door de hoofdaannemer opgelegde werk-
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wijze. Zij mag erop vertrouwen dat deze verwittiging door de bouwheer 
werd gedaan, die trouwens op de hoogte was van de nadelen aan de 
werkwijze verbonden (Luik, 8 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 410). 

Geen aansprakelijkheid werd weerhouden in hoofde van de aannemer die 
ter uitvoering van openbare werken o.m. een waterlaag deed zakken waar
door een naburige waning verzakkingsverschijnselen vertoonde. Er werd 
geen conceptiefout aangetoond, noch bewezen dat de aannemer zich niet 
als een normaal voorzichtig en zorgvuldig aannemer had gedragen bij de 
uitvoering (Brussel, 24 april 1986, Res Jura Imm., 1986, 313). 

De aannemer die in opdracht van het W egenfonds een autostrade aanlegt, 
waarbij de afwatering van akkers onmogelijk wordt gemaakt door de aanleg 
van een gracht naast deze autostrade, begaat geen fout indien zijn zwaar 
materieel draineringsbuizen verplettert. Dit was een gevolg van de aanleg 
van de autostrade en alleszins betekende de aanleg van een gracht een 
onderbreken van de draineringsbuizen (Vred. Grace Hollogne, 31 januari 
1984, T. Aann., 1986, 143, noot Hannequart, Y.). 

Begaat geen fout de aannemer die de opdracht had gekregen het huisvuil 
naar een gemeentelijk stort te brengen en dit te nivelleren maar dit niet 
afdekt met aarde of besproeit met D.D.T. of kalk, indien blijkt dat deze 
verplichting kontraktueel ten laste van de gemeente was gelegd (Rb. Aarlen, 
9 januari 1979, Jur. Liege, 1984, 577, Res Jura Imm., 1985, 41). 

59. BIJZONDER BEDING - Het beginsel dat de aannemer enkel voor zijn 
fout instaat en niet aansprakelijk is voor een foutloze verstoring van het 
evenwicht is niet van openbare orde. Bouwheer en aannemer mogen dus in 
hun overeenkomst een beding inlassen waardoor ook de aansprakelijkheid 
op grond van artikel 544 B.W. ten laste van de aannemer wordt gelegd. 
Wegens het uitzonderlijk karakter van dergelijk beding verleent de recht
spraak slechts effekt aan dergelijk exoneratiebeding wanneer het ondubbel
zinnig is en geen enkele twijfel mogelijk is omtrent het precieze voorwerp 
van de verbintenis die de aannemer op zich neemt (Bergen, 8 januari 1985, 
T.B.H., 1985, 641 met noot Rigaux, P., waarbij dit beding als beding ten 
behoeve van derde wordt gekwalificeerd. Dit liet het slachtoffer van de 
hinder toe zich zowel tegen de opdrachtgever als tegen de aannemer te 
wenden. In casu was dit zeer interessant, gelet op het faillissement van de 
aannemer. Terecht merkt het Hof op dat de exoneratieclausule een vooraf
bestaande verbintenis van de opdrachtgever impliceert, welke slechts uitge
doofd is wanneer het mechanisme van het beding ten behoeve van derden 
volledige uitwerking heeft gehad). 

Soms poogde men op grond van artikel 30 van het algemeen lastenkohier 
van de Staat dat de aannemer in alle gevallen aansprakelijk verklaart voor 
de schadelijke gevolgen van de uitvoering der werken, aansprakelijk
heid wegens burenhinder op de aannemer te schuiven. Dit beding werd door 
het Hof van Brussel als dubbelzinnig beschouwd omdat het met zijn 
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verwiJzmg naar aansprakelijkheid de idee van een fout en oorzakelijk . 
verband met de schade opriep (Brussel, 24 april1986, Res Jura Imm., 1986, 
313 en T. Aann., 1986, 40 met redactionele noot; in dezelfde zin Vred. 
Grace Hollogne, 31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143 met noot Hanne
quart, Y.). 

Dezelfde redenering werd gevolgd m.b.t. een kontrakt tussen een private 
bouwheer en een aannemer (Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 
362; Brussel, 1 februari 1985, Res Jura Imm., 1985, 235). 

Het Hof van Bergen meende daarentegen dat ditzelfde artikel 30 duidelijk 
genoeg was om de aansprakelijkheid naar de aannemer te verleggen (Ber
gen, 8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, aansprakelijkheid voor beschadi
ging wegennet, ook al had de opdrachtgever de aannemer verplicht dit 
traject te volgen). Het Hof van Gent oordeelde dat de bedongen verplichting 
voor de aannemer om een speciale verzekering aan te gaan tot dekking van 
alle stoffelijke schade aan belendende gebouwen tengevolge van de uitvoe
ring door werken niet anders kon uitgelegd worden dan een in algemene 
woorden geformuleerd beding waarbij de aannemer ook de schade zonder 
uitvoeringsfout moest dragen. De inhoud van de verzekeringspolis beves
tigde die interpretatie (Gent, 27 april 1987, T. A ann., 1987, 367. Voor een 
algemeen overzicht: zie Asscherickx, B., ,De pogingen tot kontraktuele 
afwenteling op de aannemer van de foutloze aansprakelijkheid wegens 
bovenmatige burenhinder bij open bare werken", T. Aann., 1988, 394). 

BURENHINDER. SANCTIE 

60. FOUT. SCHADEVERGOEDING- De toepassing van artikel 1382 B.W. 
noopt tot integrale vergoeding van veroorzaakte schade, een louter herstel 
van evenwicht volstaat niet (Derine, R., e.a., I A, nr. 217, vgl. Vred. Grace 
Hollogne, 31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143 noot Hannequart, Y.; 
Vred. Etterbeek, 4 december 1984, Res Jura Imm., 1985, 75; zie ook Vred. 
Brugge, 11 januari 1980, T. Vred., 1981, 49; Rb. Bergen, 23 april 1985, 
Pas., 1985, III, 56). 

Het feit dat men over een administratieve vergunning beschikt sluit de fout 
niet uit: steeds moet de algemene voorzichtigheidsplicht in acht genomen 
worden (Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 362). 

De gemeente die de uitbatingsvoorwaarden voor een start niet naleeft en 
de bestendige deputatie die verzuimt de naleving af te dwingen, begaan een 
fout waarvoor een schadevergoeding betaald moet worden. Tevens kan de 
rechtbank alle maatregelen opleggen nodig om een einde te stellen aan de 
hinder mits hun uitvoering bestaan of werking van de inrichting, waarvoor 
vergunning werd afgeleverd, niet aantast (Rb. Aarlen, 9 januari 1979, Jur. 
Liege, 1984, 577, Res Jura Imm., 1985, 41, waarbij meteen ook nog een 
dwangsom werd opgelegd om de administratie tot meer ijver aan te sporen). 

Indien een gemeente, zonder zich aan de wettelijke voorschriften te storen, 
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ongezuiverd rioolwater Joost, begaat zij een fout. Voor het verleden is 
schadevergoeding verschuldigd, voor de toekomst kan de rechtbank, zonder 
zich in de bevoegdheden van de uitvoerende macht te mengen, de gemeente 
opleggen om, onder dreiging met dwangsom, tegen een welbepaalde datum 
aile nodige werken uit te voeren (Vred. Lens, 27 mei 1986, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.250; Rev. Reg. Dr., 1986, 257). 

De huurder van een jachtterrein van waarop een caravan beschoten werd, 
werd op grond van artikel1382 B. W., tot betaling van de herstellingskosten 
veroordeeld (Rb. Nijvel, 13 oktober 1981, Res Jura Imm., 1982, 317, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.535 noot Mahieu). 

Indien een industriele bakkerij, met vergunning uitgebaat, hinder veroor
zaakt, kan de rechtbank de stopzetting van bet bedrijf niet bevelen. Wei 
moest aan de gestoorde buurman een fikse vergoeding betaald worden die, 
samen met de opbrengst van de verkoop van zijn huis, hem moest toelaten 
zich elders opnieuw in aile rust te vestigen. Voor de tot dan toe ondervonden 
hinder werd een schadevergoeding van 100 BF per dag toegekend (Rb. 
Antwerpen, 25 juni 1981, Pas., 1982, III, 66). 

Het bezit van een vergunning en werken volgens de regels van de kunst 
sluiten de compensatieplicht niet uit. De industrieel die zijn buren hinder 
oplegt die de normale nabuurschapslasten overschrijdt, is tot vergoeding 
gehouden (Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 10). 

Een luidruchtige dieselmotor zonder vergunning Iaten draaien is fout. 
Schadevergoeding moest betaald worden maar de stopzetting werd slechts 
bevolen zo de verweerder niet binnen korte termijn de vergunning bezat en 
de geluidsoverlast had weggewerkt (Gent, 12 maart 1981, R. W., 1982-83, 
1237, noot Stassijns, E.). 

61. GEEN FOUT. COMPENSATIE - De toepassing van artikel 544 B.W. 
impliceert de verplichting het verstoorde evenwicht te hersteilen (Rb. Hoei, 
25 juni 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.280). Dat betekent dat indien de 
hinderlijke activiteit tevens een zeker voordeel voor het schadelijdende erf 
in bet I even roept, dit in compensatie zal moeten worden gebracht. Dat vergt 
echter dat dit voordeel bestaat en bewezen wordt. Hinder uit het verleden 
die definitieve gevolgen heeft gehad kan dus niet gecompenseerd worden 
met een eventuele meerwaarde door hinderlijke werken geschapen (Luik, 
23 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 573; Rb. Antwerpen, 25 november 1977, T. 
Aann., 1980, 206; Rb. Bergen, 23 april 1985, Pas., 1985, III, 56). 

62. COMPENSATIE. VERHAAL OP AANNEMER EN ARCHITECT - De bouw
heer die op grond van artikel 544 B.W. tot compensatie verplicht wordt 
heeft op contractuele basis een verhaal tegen zijn aannemer of architect in 
de mate dat de verstoring van het evenwicht aan hun fout te wijten zou zijn 
(Brussel, 1 februari 1985, Res Jura Imm., 1985, 235; Brussel, 28 juni 1985, 
Res Jura Imm., 1986, 305; Brussel, 27 september 1985, J.L.M.B., 1987, 
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362; Rb. Brussel, 15 januari 1985, T. Aann., 1987, 146, noot Hotermans, 
R.; Luik, 30 januari 1980, Jur. Liege, 1980, 81; Brussel, 2 juni 1982, R. W., 
1984-85, 1513; Hansenne, J., ,Exam en de jurisprudence", R. C.J.B., 1984, 
103). 

63. OMVANG VERGOEDING- Bij de omvang van de schade door burenhin
der of onrechtmatige daad veroorzaakt mag de rechter geen rekening 
houden met latere gebeurtenissen die geen verband houden met de fout of 
de hinder en met de schade zelf en die de toestand van de benadeelde hebben 
verbeterd. Hebben die gebeurtenissen wei een verband met de fout, hinder 
of de schade, dan mag de rechter ze bij zijn raming in aanmerking nemen. 
Na herhaling van deze principes bekrachtigde bet Hof van Cassatie de 
beslissing van bet Hof van Luik van 30 januari 1980, (zie nr. 49), dat 
vastgesteld had dat de eigenaar van een bioskoopzaal die tengevolge van 
werken op bet aanpalende perceel ten dele was ingestort, verkozen had zijn 
eigendom aan de bouwheer te verkopen i.p.v. herstelling te vorderen. 
Vermits deze bouwheer alleszins van plan was deze bioskoopzaal te slopen 
om daar zijn zaak te kunnen uitbreiden had de beschadiging geen enkele 
invloed op de verkoopprijs gehad en kon de eigenaar van de bioskoop dan 
ook geen enkele (bijkomende) vergoeding voor de hinder vragen (Cass., 
3 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 465, R. W., 1983-84, 2912, Pas., 
1982, I, 460). 

64. voRM VAN HERSTEL- Indien niet blijkt dat herstel in natura onmoge
lijk is, dan is dit de aangewezen vorm van herstel (Rb. Brussel, 15 januari 
1985, T. Aann., 1987, 146, noot Hotermans, R.). Zo kan dus de verwijde
ring van hinderlijke dieren bevolen worden (Vred. Namen, 30 juni 1982, 
Rev. Reg. Dr., 1983, 144; Vred. Louveigne, 20 juni 1987, T. Vred., 1987, 
306 en Ann. Dr. Liege, 1987, 435, noot Hansenne, J., dat bovendien een 
vast bedrag als schadevergeding oplegde voor reeds geleden schade en een 
maandelijks bedrag tot de aansprakelijke ,dierenvriend" bet bewijs gele
verd zou hebben dat aan de hinder een einde was gesteld; Vred. Tielt, 
10 juni 1982, T. Vred., 1986, 28, noot Stassijns, E., bevestigd door Rb. 
Brugge, 8 oktober 1984, T. Brugse Rechtspr., 1984, 140, noot A.E.). 
Volgens de vrederechter van Marchienne-au-Pont kan dit enkel bij toepas
sing van artikel1382 B.W. (Vred. Marchienne-au-Pont, 16 december 1983, 
T. Vred., 1985, 129, standpunt waarvan de juistheid terecht in twijfel wordt 
getrokken: zie Hansenne, J., , , Le chien, le coq et le juge' ', Ann. Dr. Liege, 
1987, 438, inzonderheid, p. 440). 
Een hinderlijke mazouttank moest verwijderd worden zodra bet stooksei
zoen gedaan zou zijn (Vred. Marchienne-au-Pont, 27 maart 1987, T. Vred., 
1987, 209 die overwoog dat bet de rechter toekomt de meest geschikte 
maatregel te kiezen om bet verstoorde evenwicht te herstellen. Voor een 
zelfde basisidee: (zie Vred. Etterbeek, 4 december 1984, Res Jura Imm., 
1985, 75). 
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In dezelfde geest oordeelde de vrederechter van Hoei dat de bouwer van een 
inrichting voor hanezangwedstrijden, die geen fout begaan had, niet tot 
afbraak moest veroordeeld worden omdat dit hem financieel zou rui'neren. 
Het evenwicht moest hersteld worden door aan de gestoorde buurman een 
geldsom te betalen die deze naar eigen inzicht mocht aanwenden om zich 
met een muur of haag af te schermen of ze zonder meer op zak te steken 
(Vred. Hoei, 28 november 1985, Jur. Liege, 1986,57, Res Jura Imm., 1986, 
149). 
Een lawaaierig, jeugdig muzikant moest maar in de garage gaan oefenen 
of zijn ouders moesten de akoestische isolatie van hun appartement verbe
teren onder verbeurte van dwangsom. Voor de geleden schade werd een 
vergoeding toegekend (Lyon, 23 december 1980, R.G.A.R., 1984, nr. 
10.800). 
Een moedwilligaard die stelselmatig zijn vrachtwagen voor bet venster van 
zijn gebuur parkeerde, werd voor bet verleden veroordeeld tot betaling van 
schadevergoeding en kreeg voor de toekomst verbod de wagen daar nog te 
plaatsen (Vred. Hoei, 25 oktober 1985, T. Vred., 1985, 303). 
Voor beschadiging van oogst kan enkel geldelijk herstel aangewend worden 
(Gent, 10 september 1985, T. Agr. R., 1986, 176). Geldelijke vergoeding 
was ook de enige vorm van sanctie voor een gemeente en visvijveruitbaters 
die ieder op hun eigen wijze de waterhuishouding in de war gestuurd hadden 
(Rb. Turnhout, 3 juni 1985, Res Jura Imm., 1985, 181, vonnis dat ten 
onrechte artikel544 B.W. inroept, waar dit artikel1382 B.W. moest zijn). 
lngeval van niet foutief ontnemen van zonlicht en veroorzaken van kleine 
zakkingsverschijnselen door oprichting van een building naast een bestaand 
gebouw is financiele compensatie de oplossing (Brussel, 2 juni 1982, R. W., 
1984-85, 1513 arrest dat terecht stelt dat de benadeelde niet verplicht is 
effectief herstellingswerken te Iaten uitvoeren). 

65. VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTINGEN- Zie ook nr. 60. Fout. Scha
devergoeding. 
Indien een koelgroep zonder vergunning geplaatst werd kan de wegneming 
bevolen worden en een schadevergoeding berekend worden per dag vanaf 
de plaatsing tot aan de effektieve verwijdering (Vred. Gent, 14 oktober 
1976, T. Vred., 1982, 296, noot E.S.). 
Het Hof van Gent wou de gebruiker van een luidruchtige dieselmotor, 
zonder vergunning geplaatst, slechts tot stopzetting veroordelen indien 
bleek dat hij zich binnen een respijttermijn niet in orde had gesteld op 
administratief vlak en de nodige werken tot geluidsdemping had uitgevoerd 
(Gent, 12 maart 1981, R. W., 1982-83, 1237, noot Stassijns, E.). 
Vormt bet arrest van de Raad van State van 10 juni 1982 (zienr. 49), waarbij 
een weigering van bouwvergunning vernietigd werd omdat niet nagegaan 
was of de verwachte hinder ook de grenzen van bet normale overschreed 
een knuppel in bet hoenderhok? Betekent die uitspraak dat indien men een 
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geldige vergunning bezit, waarbij de vergunningsverlenende overheid geen 
buitensporige hinder meende te moeten verwachten, een garantie dat men 
niet meer aangevallen kan worden op grond van artikel 544 B.W.? Ons 
inziens niet. De twee arresten onder nr. 49 geciteerd hebben enkel betrek
king op de a priori-situatie waar bij een geldige weigering of toekenning van 
vergunning rekening gehouden werd met de te verwachten overlast. Dat 
sluit niet uit data posteriori, een inrichting opgericht krachtens een vergun
ning die niet met kennelijk onredelijke miskenning van overlast was ver
leend, wanneer zij concreet in werking is gesteld hinder veroorzaakt die de 
verwachtingen van de vergunningsverlener overstijgt of dat sedert het 
verlenen van de vergunning de opvatting omtrent overlast gewijzigd is. Een 
a posteriori toetsing door de burgerlijke rechter blijft dus mogelijk. In die 
richting wijst ook het arrest van de Raad van State d.d. 10 april 1984, 
besproken onder nr. 67. 

Het feit dat met stedebouwkundige vergunning bouwwerken worden uitge
voerd sluit vergoedingsplicht wegens overdreven lichtberoving niet uit (Rb. 
Mechelen, 7 april1981, R. W., 1981-82, 2753). 

66. KORT GEDING. VOORSCHOT- Indien de voorzitter in kort geding ervan 
overtuigd is dat een partij een onbetwistbaar recht op compensatie wegens 
evenwichtsstoornis heeft en deze voor het herstel van schade aan haar 
gebouwen dringend dure leningen moest aangaan, kan hij de tegenpartij 
veroordelen tot een voorlopige betaling (Kg. Kh. Brussel, 15 maart 1983, 
T.B.H., 1984, 86, noot V.). Ligt niet vast aan wie het veroorzaken van de 
schade moet toegerekend worden dan is dit niet mogelijk (Luik, 15 april 
1983, Res Jura Imm., 1983, 161). 

67. BEVOEGDHEID. RAAD VAN STATE- Sedert de arresten van 1960 heeft 
het Hof van Cassatie ononderbroken geoordeeld dat bij burenhinder men 
zich tot de burgerlijke rechter kon wenden, wie ook de schade veroorzaakt 
heeft, dus ook zo de schade rechtstreeks voortspruit uit een overheidsoptre
den. Op basis daarvan en met verwijzing naar artikel 11 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State dat de afdeling Administratie slechts 
bevoegd verklaart zo geen ander rechtscollege bevoegd is, verklaarde de 
Raad zich onbevoegd om over geschillen van burenhinder uitspraak te doen 
(R. v. St., 10 april1984, Arr. R. v. St., 1984, nr. 24.249; R. W., 1984-85, 
207). In casu had eiser vergoeding wegens winstderving gevorderd van een 
gemeente omdat bij beslissing van het college van burgemeester en schepe
nen een straat voor het gemotoriseerd verkeer was afgesloten en een 
aannemer toelating was verleend een torenkraan op de openbare weg te 
plaatsen. 

68. GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1382 EN 544 B.W.- Dat het 
mogelijk is dat de eigenaar van of titularis van eigendomsbevoegdheden op 
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het erf van waar de hinder verwekt wordt, veroordeeld wordt op grond van 
artikel544 B.W. en een derde (meestal een aannemer of architect) op grond 
van artikel 1382 B. W. zal wei niet erg nieuw in de oren klinken. Dit reeds 
lang aangenomen standpunt (zie Derine, R., e.a., I A, nr. 249) werd in de 
meeste hier besproken gevallen waar een fout van aannemer of architect 
werd aanvaard, herhaald. Doorgaans was er sprake van een veroordeling 
in solidum (zie o.a. Cass., 13 december 1985, R. W., 1985-86, 278, noot, 
J.T., 1987, 70). 

Toch werd deze regel in 1987 door het Hof van Cassatie nog eens herhaald 
en uitdrukkelijk gesteld dat artikel 544 en artikel 1382 B.W. elkaar niet 
uitsluiten. Ben opdrachtgever kan veroordeeld worden wegens evenwichts
verbreking en tegelijkertijd een derde wegens onrechtmatige daad. In casu 
had zich schade voorgedaan aan een bestaand gebouw doordat zich zetting 
had voorgedaan onder en naast de funderingsplaat van een nieuw opgericht 
gebouw dat niet geheel onafhankelijk was opgetrokken van het bestaande, 
naburige gebouw. De architect was tekortgekomen aan zijn zorgvuldig
heidsplicht, de bouwheer werd overdreven hinder verweten (Cass., 13 maart 
1987", R. W., 1987-88, 22). Men kan deze zaak nochtans niet beschouwen 
als de gril van een partij om, tegen beter weten in, haar zaak toch ook eens 
aan het Hof voor te leggen alhoewel een vaststaande rechtspraak bijna 
automatisch tot een negatief resultaat zou leiden. Naar onze mening kan 
dit arrest niet los gezien worden van twee uitspraken die het Hof in 1983 
kort achter mekaar gedaan had. 

Het gaat om de arresten van 2 juni 1983 en 9 juni 1983 die we respectievelijk 
ook al te berde brachten onder nr. 41 en 51 van dit overzicht. 

Het arrest van 2 juni 1983 oordeelde dat de beslissing van de rechter ten 
gronde volgens welke een gemeente die beslist had rioleringswerken te Iaten 
uitvoeren geen burenhinder had veroorzaakt, wettelijk verantwoord was. 
Daartoe steunde het Hof op het feit dat het bestreden arrest niet aileen 
overwogen had dat zonder de fout van de aannemer de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan maar ook dat de feiten (nl. de beslissing tot het 
aanleggen van een riolering) geen evenwichtsstoornis die tot vergoeding 
noopte, aantoonden (Cass., 2 juni 1983, T. Aann., 1985, 52, noot De 
Visscher, F., Rev. Not. B., 1983, 610; J.T., 1984, 315; R. W., 1983-84, 2548; 
Rev. Comm., 1984, 199; Pas., 1983, I, 1112). 

Daarmee herhaalde het Hof met identieke bewoordingen de motivering die 
het in een gelijkaardige zaak (gedeeltelijke vernieling fruitoogst door fout 
van aannemer van schilderwerken aan viaduct) zeven jaar eerder gebruikt 
had (Cass., 14 oktober 1976, Pas., 1977, I, 199, Arr. Cass., 1976-77, 197). 

Het arrest van 28 april1983 was minder expliciet. Voor de feiten verwijzen 
we naar nr. 51. In wezen werd hier geoordeeld over de vraag of een sociale 
huisvestingsmaatschappij als buur kon beschouwd worden i. v .m. een hinder
verwekkende zuiveringsinstallatie welke niet door haar gebouwd was. In de 
motivering van het Hof leest men echter volgende zinsnede: ,dat het 
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(middel) zelfs aanneemt dat de genoemde eigenaar niet ontheven zou zijn 
van zijn verplichting zijn nabuur te vergoeden overeenkomstig artikel 544 
B.W., wanneer, bij de inrichting van zijn erf, een fout die de overdreven 
burenhinder veroorzaakt, was begaan door een derde die op deze grond 
daarvoor aansprakelijk zou kunnen worden gesteld" (Cass., 28 april1983, 
Arr. Cass., 1982-83, 1057 inzonderheid 1059, 1° kol., T. Aann., 1984, 323, 
conclusies adv .-gen. Ballet, Pas., 1983, I, 965, J. T., 1984, 316, R. W., 
1983-84, 1699; Res Jura Imm., 1984, 69). Kon men daarin lezen dat indien 
eiser zijn middel anders geformuleerd had en aangevoerd dat zonder de fout 
van de derden in deze zaak de hinder zich niet zou hebben voorgedaan, het 
Hof misschien geneigd was geweest een andere beslissing te nemen? Alles
zins konden deze twee arresten de indruk wekken dat het Hof plots meer 
belang was gaan hechten aan de fout van de derde. De verleiding was dan 
blijkbaar ook erg groot om te gaan denken dat indien men te maken had 
met een geval waar uitsluitend de fout van de derde de schade veroorzaakt 
had, de bouwheer niet meer op grond van artikel 544 kon aangesproken 
worden. Het middel aangevoerd voor het Cassatie-arrest van 13 maart 1987 
luidde dan ook: ,de vergoedingsplicht van de gebuur wegens overmatige 
burenhinder kan enkel steunen op de niet foutieve handeling van de gebuur 
die de oorzaak is van de overmatige hinder en de oorzakelijkheidsband 
tussen handeling en hinder bestaat niet wanneer de hinder uitsluitend 
veroorzaakt werd door de foutieve handeling van een derde". 
Het is duidelijk dat het aanvaarden van het doorbreken van de evenwichts
leer ingeval van een fout van een derde als uitsluitende oorzaak van de 
hinder, de situatie van de benadeelde buurman zeer ongunstig zou bei:nvloe
den vermits een verhaalsmogelijkheid wegvalt. 
In een theorie die vooral op billijkheid gebaseerd is zou dit bij onvermogen 
van de schuldige voor het slachtoffer een bijzonder wrange situatie opleve
ren. Terloops kan opgemerkt worden dat het niet erg consequent was de 
evenwichtstheorie enkel uit te sluiten indien de schade uitsluitend aan de 
fout van de derde te wijten was. Indien deze fout als uitsluitingsfactor geldt, 
dan zou dit in aile gradaties kunnen (bv. indien de fout van de derde 150Jo 
van de schade veroorzaakte, zou de bouwheer slechts voor 85% kunnen 
worden aangesproken op grond van de evenwichtsleer). 
Hoe vallen deze arresten van 14 oktober 1976, 28 april1983 en 2 juni 1983 
enerzijds en het arrest van 13 maart 1987 anderzijds tesamen te rijmen? Het 
antwoord zit in .een kleine zinsnede die men in al deze arresten aantreft. 
Telkens werd erop gewezen dat de feitenrechter op grond van de hem 
voorgelegde gegevens aldan niet tot overlast had besloten (Cass., 13 maart 
1987: wel overlast, Cass., 2 juni 1983 en 4 oktober 1976: de feiten tonen 
geen evenwichtsverbreking aan). Men kan moeilijk anders dan besluiten dat 
het voor de bouwheer en gestoorde buurman uitermate belangrijk is of de 
rechter ten gronde op basis van zijn souvereine beoordelingsmacht al dan 
niet aanneemt dater evenwichtsverbreking was. 

Dit determineert of de buurman al dan niet naast de aannemer ook de 
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bouwheer kan aanspreken (zie Cass., 13 december 1985, R. W., 1986-87, 
278, J. T., 1987, 70). Hannequart heeft gepoogd een criterium voor te stellen 
om te bepalen of de bouwheer ja dan neen aangesproken kan worden. 
Datgene waartoe de bouwheer het initiatief nam - en waarvoor hij dus 
aansprakelijk is - is de realisatie van het werk en de daaraan normaal 
verbonden activiteiten. Blijkt een nalatigheid of onvoorzichtigheid van de 
aannemer niet inherent aan de uitvoering van het werk, dan zou de aanspra
kelijkheid van de bouwheer verdwijnen (Hannequart, Y., ,L'article 544 du 
code civil et Ia faute de !'entrepreneur ou de l'architecte", T. Aann., 1985, 
58 inzonderheid p. 67). 
Op zich een verleidelijk en helder geformuleerd criterium maar in de 
praktijk lijkt het moeilijk aan te tonen dat een bepaalde activiteit niet 
inherent is aan de uitvoering van het werk. Een van de voorbeelden van 
Hannequart lijkt ons dit duidelijk te illustreren. Schade berokkend door een 
fout manreuver van een kraanman zou niet ten laste van de bouwheer 
vallen. Voor Hannequart lijkt het determinerend wat men normaal als risico 
verbonden aan de uitvoering van het werk kan beschouwen. Ons lijkt het 
helemaal niet zo abnormaal dat mensen bij de uitvoering van een werk eens 
een onvoorzichtigheid begaan en dat een bouwheer die een werk willaten 
uitvoeren dit moet voorzien. Alleszins zal dit criterium tot erg verscheidene 
beoordelingen leiden: wat voor de ene rechter wei normaal is, zal het voor 
de andere niet meer zijn. 

69. AUTONOOM KARAKTER VAN ARTIKEL 544 B.W.- Aan het autonome, 
niet subsidiaire karakter van de evenwichtsleer t.a. v. artikel1382 B. W. werd 
nog eens herinnerd door de Rechtbank van Bergen (Rb. Bergen, 23 april 
1985, Pas., 1985, III, 56). Ook Hansenne bracht het in zijn overzicht van 
rechtspraak in herinnering (Hansenne, J., , ,Examen de jurisprudence'', 
R.C.J.B., 1984, 102). 

HOOFDSTUK IV 

MEDEEIGENDOM 

AFDELING 1 

GEWONE MEDEEIGENDOM 

70. RECHTEN VAN DE MEDEEIGENAARS- HUUR EN PACHT- Een medeeige
naar mag slechts daden van voorlopig beheer en daden tot behoud verrich
ten, waaronder niet verstaan is het verhuren of het opzeggen van een 
huurovereenkomst. Wanneer evenwel een medeeigenaar optrad als zaak
waarnemer of lasthebber van de andere medeeigenaars, hetgeen in de 
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praktijk nogal eens voorkomt, heeft hij natuurlijk wel de bevoegdheid om 
daden te stellen die het voorlopig beheer en het behoud te boven gaan. In 
het geschil waarover de vrederechter te Herentals (Vred. Herentals, 9 
februari 1982, R. W., 1984-85, 899) had te oordelen, had de vader-weduw
naar, zonder medewerking van zijn enige zoon, eveneens medeeigenaar, een 
verlenging van pacht toegestaan van dertig jaar aan de pachter. De vrede
rechter nam aan dat de vader, die zelf op een hoeve woonde, dichtbij de 
verpachte goederen, optrad als zaakwaarnemer of lasthebber van zijn zoon. 
Het vonnis werd in hager beroep vernietigd (Rb. Turnhout, 10 maart 1983, 
R. W., 1984-85, 896). Het bewijs van de zaakwaarneming of de lastgeving 
dient te worden geleverd. Lastgeving wordt niet vermoed. Anderzijds merkt 
de rechtbank op dat de vader destijds zijn zoon had kunnen noodzaken om 
deel te nemen aan daden van beheer mits de rechter daartoe de noodzake
lijkheid zou erkennen. 

Is een medeeigenaar niet bevoegd om een pacht toe te staan, dan is een 
medeeigenaar evenmin bevoegd om alleen een pachtovereenkomst op te 
zeggen. In het geval voorgelegd aan de vrederechter te Ath (Vred. Ath, 
20 december 1982, T. Vred., 1985, 60), had een weduwe nu eens met 
medewerking van een van haar kinderen, dan weer aileen opzeg gegeven op 
pachtgoederen die eertijds eigen goederen van haar echtgenoot waren, en 
die haar thans toebehoorden voor een vierde valle eigendom en een vierde 
vruchtgebruik. De vrederechter kwam tot bevinding dater geen lastgeving 
was gegeven door de andere medeeigenaars. Daarenboven kon de weduwe 
in eigen naam geen opzeg geven. Krachtens de bijzondere regels van de 
pachtwet kan na een ongeldige opzeg, binnen minimum een jaar geen opzeg 
meer gegeven worden om welke reden het oak zij. 

In het geval dat aanleiding gaftot het cassatie-arrest van 22 mei 1986 (Cass., 
22 mei 1986, Res Jura Imm., 1986, 173), waren de eisers en de verweerder 
tengevolge van het overlijden van hun vader onverdeeld medeeigenaar 
geworden van een partij gronden, uitgebaat door de verweerder, uit hoof de 
van een pachtcontract. De eisers dagvaardden de verweerder om uit onver
deeldheid te treden en gaven nadien opzegging betreffende de gepachte 
gronden. Nadien kwam de verdeling tot stand, eerst bij oriderhandse akte, 
vervolgens bij authentieke akte. De pachtwet, oordeelde het Hof van 
Cassatie, geeft de mogelijkheid aan elke eigenaar om opzeg te geven mits 
de vormvoorschriften nate volgen en mits motivering. Krachtens artikel883 
B.W. wordt de medeeigenaar geacht van bij het ontstaan van de medeeigen
dom alleen eigenaar geweest te zijn.van die goederen die hem in de verdeling 
zijn toegevallen. Dienvolgens konden de eisers opzeg geven, doch deze 
opzeg was oorspronkelijk slechts voorwaardelijk. Van het ogenblik dat de 
verdeling aan de eisers de goederen toekende waarop de opzeg sloeg, kon 
de opzeg zijn valle effect sorteren. 

De opzeg van de pacht betreffende het gehele pachtgoed echter, dient, om 
geldig te zijn, met medewerking van alle medeeigenaars gegeven te zijn. In 
het geval voorgelegd aan de vrederechter te Bilzen (Vred. Bilzen, 26 januari 
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1987, Limb. Rechtsl., 1987, 108, noot Luyckx, J.), hadden vier van de zes 
medeeigenaars aan de pachter (eveneens een medeeigenaar) opzeg gegeven. 
De vrederechter oordeelde dan ook dat deze opzeggingen ongeldig waren. 
Er was dus een duidelijk verschillende situatie met degene die voorlag aan 
het cassatie-arrest van 22 mei 1986 (supra), waar de opzeg betrekking had 
op het aandeel van iedere medeeigenaar afzonderlijk. 
Het toestaan van een huurhernieuwing bij een handelshuur van een onver
deeld goed, is evenmin een daad die een medeeigenaar aileen kan stellen. 
De handelshuurder die de hernieuwing wenst, dient dus zijn aanvraag te 
richten aan beide medeeigenaars, elk afzonderlijk. Dit geldt eveneens indien 
de medeeigenaars echtgenoten zijn, die het goed, ofwel in onverdeeldheid 
bezitten, ofwelgemeenschappelijk(toepassingvanartikel1418, 1, c, B.W.). 
De rechter gaat nog na of de handelshuurder een van beide medeeigenaars 
niet had kunnen beschouwen als de lasthebber van de andere medeeigenaar. 
In casu bleek het dat beide medeeigenaars het handelshuurcontract samen 
hadden ondertekend. Hieruit kon de vrederechter afleiden dat de medeeige
naars elkaar geen mandaat gegeven hadden. Lastgeving wordt niet ver
moed; ze dient bewezen te worden (Vred. Etterbeek, 5 februari 1982, T. 
Vred., 1982, 203). 
Wanneer onverdeelde medeeigenaars krachtens een huurovereenkomst een 
genotsrecht toekenden op een onroerend goed, dan is dergelijk genotsrecht 
ondeelbaar van aard. Een verhuurder-medeeigenaar kan de nietigheid van 
de overeenkomst niet vorderen zonder de andere eigenaars eveneens voor 
de rechter op te roepen. Daarenboven moet de schadevergoeding die in 
voorkomend geval een nietigverklaring van een huurovereenkomst voor 
gevolg kan hebben, tegen de medecontractanten kunnen gevorderd worden, 
die dus dienen gehoord te worden door de rechtbank (Vred. Merksem, 
13 december 1984, R. W., 1985-86, 608). 

71. RECHTEN VAN DE MEDEEIGENAARS- VERKOPEN EN HYPOTHEKEREN

Een medeeigenaar aileen mag geen daden van beschikking stellen met 
betrekking tot de onverdeelde zaak. 
Zo is om een onverdeeld goed in hypotheek te kunnen geven een authentieke 
akte vereist, ondertekend door aile onverdeelde medeeigenaars. In de zaak 
voorgelegd aan het Hof te Gent (Gent, 12 januari 1985, Rec. Gen. Enreg., 
1986, nr. 23.267, p. 24, nootA.C.), was door appellante enhaar echtgenoot 
een onherroepelijke volmacht tot hypothekeren toegestaan. Het bleek even
wei dat de authentieke akte slechts de handtekening van haar echtgenoot 
droeg. Appellante was gehuwd onder het stelsel van de zuivere en eenvoudi
ge scheiding van goederen; het goed waarop de volmacht tot hypothekeren 
sloeg, behoorde hun heiden in onverdeeldheid toe. Later werd tengevolge 
van de volmacht een akte van hypotheekstelling verleden en werd inschrij
ving genomen. Appellante tekende verzet aan tegen het beslag dat hierop 
volgde. Het Hof gaf haar gelijk en beval de opheffing van de inschrijving 
voor wat appellante betrof. 
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De feiten die aanleiding gaven tot het vonnis van de Rechtbank te Gent (Rb. 
Gent, 16 juni 1983, R. W., 1986-87, 537), kunnen als volgt worden samenge
vat. Bij onderhandse verkoopsovereenkomst had mevrouw Beatrijs B., 
zonder medeweten van haar broer, de heer Wilfried B. aan de echtgenoten 
H. een huis verkocht, dat zij met haar broer in onverdeeldheid bezat, zij 
voor 8/9den en haar broer voor 1/9de. Het duurde een jaar en zeventien 
dagen alvorens de notariele akte kon verleden worden. De echtgenoten H. 
gingen echter voor hun aankoop een lening aan en door het lang aanslepen 
van het dossier konden zij geen aanspraak meer maken op de intrestvoet 
zoals die eertijds door de leningsmaatschappij beloofd was. Mevrouw 
Beatrijs B. en haar notaris werden tot schadevergoeding veroordeeld, 
respectievelijk voor een vierde en drie vierden van de opgelopen schade. De 
rechtbank oordeelde dat een medeeigenaar slechts het aandeel waarover hij 
kan beschikken, kan verkopen. Daarenboven beging deze verkoper een fout 
door de koper van deze toestand niet in te lichten en hem in de waan te Iaten 
dat hij aileen kan vervreemden. 

72. GENOT DOOR EEN MEDEEIGENAAR ALLEEN VAN HET ONVERDEELD 

GOED- Wanneer een medeeigenaar een welbepaalde woning die in onver
deeldheid aan twee medeeigenaars toebehoort, aileen heeft bewoond, daar 
waar er tussen de medeeigenaars was overeengekomen dat de woning 
gezamelijk zou mogen bewoond worden, is hij voor de bewoning vergoe
ding verschuldigd aan de medeeigenaar die niet genoten heeft van het 
onverdeeld goed (Rb. Mechelen, 21 april 1981, R. W., 1981-82, 689; Rec. 
Gen. Enreg., 1982, 258, nr. 22.756). 

73. MEDEEIGENDOM EN RECHT VAN UITWEG - Verdwijnt het ingesloten 
karakter van een erf door het feit dat de eigenaar daarvan eveneens 
medeeigenaar is van een aanpalend erf, dat toegang geeft tot de openbare 
weg? De Rechtbank te Brugge had volgend geval te behandelen. X was 
eigenaar van een perceel dat ingesloten was en dat hijzelf exploiteerde (als 
,fermette"), terwijl hij eveneens medeeigenaar was van een perceel dat aan 
zijn eigen perceel grensde en niet ingesloten was, doch geexploiteerd werd 
binnen een landbouwbedrijf, door derden. De Rechtbank te Brugge (Rb. 
Brugge, 21 februari 1983, R. W., 1984-85, 1717, noot Bruneel, M.) besliste 
dat de ingeslotenheid niet ophoudt als er, zoals in casu, geen eenheid van 
exploitatie is. 

74. MEDEEIGENDOM EN REi'NTEGRANDA - Een perceel grond behoorde in 
onverdeeldheid aan twee medeeigenaars. Een medeeigenaar liet bouwwer
ken uitvoeren op het perceel. De andere medeeigenaar stelde de vordering 
tot herstel in bezit in, voor de Vrederechter te Brugge (Vred. Brugge, 
5 september 1980, R. W., 1981-82, 898, T. Vred., 1982, 120, Pas., 1980, III, 
70). De vrederechter achtte de vordering ontoelaatbaar. De vordering tot 
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wederinbezitstelling steunt immers louter op het feitelijk bezit van een 
onroerend goed of een onroerend recht, zonder inachtneming van de 
rechtsgronden waarop een der partijen zich zou kunnen beroepen. De 
Vrederechter achtte het onmogelijk dergelijke bezitsstoornis vast te stellen 
zonder de contractuele rechten van partijen te onderzoeken. Dit onderdeel 
viel in casu buiten het kader van het geding. Daarenboven strekte de 
vordering van eiseres tot herstel van de oorspronkelijke toestand: dit hield 
echter afbraak in van de reeds opgerichte gebouwen, en daarover kan slechts 
beslist worden door de rechter ten grande. 

75. MEDEEIGENDOM EN REVINDICATIE- Een medeeigenaar heeft een reeds 
verkregen en dadelijk belang om de revindicatie in te stellen tegen elke 
persoon die zijn eigendom onwettig in bezit genomen heeft (Cass., 10 okto
ber 1986, Rev. Not. B., 1987,205, Pas., 1987, I, 159). De eigenaar is niet 
verplicht, op straffe van onontvankelijkheid van zijn eis, om aile bezitters 
in het geding te roepen. Is slechts een bezitter in het geding geroepen, dan 
zal de beslissing slechts kracht van gewijsde hebben tegen die ene bezitter 
en niet tegen de andere bezitters. Artikel 577bis B.W., behelst aileen de 
rechtsverhoudingen die bestaan tussen de onverdeelde medeeigenaars van 
een goed. Deze beschikking is vreemd aan de verhoudingen die kunnen 
bestaan tussen de medeeigenaars als zodanig en derden. 

76. MEDEEIGENDOM EN P ACHT - DE BIJZONDERE BESCHIKKINGEN VAN DE 

PACHTWET- lemand die onverdeeld medeeigenaar wordt van een pacht
goed kan aan de pacht een einde maken onder de voorwaarden bepaald in 
artikel 7, 1° van de pachtwet (de persoonlijke exploitatie en tenminste de 
onverdeelde helft bezitten van het pachtgoed of zijn deel verkregen hebben 
ingevolge een erfopvolging of een legaat). Deze medeeigenaar verbeurt zijn 
recht om de pacht op te zeggen niet doordat hij naderhand in ruil een ander 
of het resterende deel van het goed ontvangt. Voldoet hij echter niet aan 
de voorwaarden van artikel 7, 1° van de pachtwet, en vergroot hij nader
hand, door ruil, zijn deel, of wordt hij daardoor zelfs volledig eigenaar van 
het goed, dan is hij aan de stringente voorwaarden van artikel llbis van 
de pachtwet onderworpen (geen opzegging tijdens de lopende pachtperiode 
en in de daaropvolgende periode slechts opzegging mits een opzeggingster
mijn van minimum zes jaar; terzake werd door de wet van 7 november 1988 
geen wijziging aangebracht (Cass., 29 juni 1984, R. W., 1985-86, 527, J. T., 
1985, 122). 

AFDELING 2 

GEDWONGEN MEDEEIGENDOM TEN TITEL VAN BIJZAAK 

77. VERVREEMDING VAN HOOFDZAAK BRENGT NOODZAKELIJKERWIJS VER-
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VREEMDING VAN DE BIJZAAK MET ZICH MEE- De gedwongen medeeigen
dom ten titel van bijzaak betreft de zaken die accessoir noodzakelijk zijn 
voor het gebruik of de exploitatie van de onroerende goederen die aan 
verschillende eigenaars toebehoren (Derine, R., e.a., II A, nr. 749, p. 64). 
Ben van de essentiele kenmerken van de gedwongen medeeigendom ten titel 
van bijzaak is dat de onverdeelde zaak niet vatbaar is voor verdeling, 
tenminste zolang het nutsaspekt van de bijzaak bestaat. De Generale Bank 
had de gedwongen verkoop gevorderd van een stuk grond (hoofdzaak) 
samen met de onverdeelde quotiteit in een weg (bijzaak), die in onverdeeld
heid aan de verschillende eigenaars van de aanpalende erven toebehoorde. 
De eerste rechter was de mening toegedaan dat de hoofdzaak uiteraard wei, 
doch niet de bijzaak vatbaar was voor beslag. Het vonnis werd op dit stuk 
hervormd door het Hof van Beroep (Luik, 3 december 1981, Jur. Liege, 
1982, 177, noot Hansenne, J.). De vervreemding, vrijwillig of gedwongen, 
van de hoofdzaak, brengt noodzakelijk de vervreemding van de bijzaak met 
zich mee. De bijzaak volgt immers het lot van de hoofdzaak. 

AFDELING 3 

APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM 

78. BASISAKTE - In de notariele praktijk wordt de kost van de basisakte 
van een appartementsgebouw niet onmiddellijk door de notaris die de 
basisakte opstelde, aangerekend aan zijn opdrachtgever; deze kosten wor
den geleidelijk door deze notaris gerecupereerd van de kopers van de 
verschillende appartementen. In het geval voorgelegd aan de Recht bank van 
Koophandel te Brussel (Kh. Brussel, 10 maart 1987, J.T., 1987, 388) had 
een notaris een basisakte opgesteld voor een firma die naderhand failliet 
ging. De kosten van de basisakte werden opgenomen in de failliete massa; 
zij genoten geen voorrecht . 

. In de basisakte van de Antwerp Tower is bedongen dat er een collectieve 
verzekeringspolis zal worden afgesloten en dat er onderling afstand van 
verhaal is tussen de eigenaars en de gebruikers van hun kavel. Ben verzeke
ringsmaatschappij, gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde, is door 
deze clausule gebonden en kan geen terugbetaling vorderen ten laste van 
andere eigenaars in het gebouw (Antwerpen, 23 januari 1985, R. W., 1986-
87, 608). 

79. BASISAKTE EN REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM EN LATERE ONTBIN

DING VAN EEN VERKOOPSOVEREENKOMST- Ben echtpaar kocht een appar
tement op plan. V66r het verlijden der notariele akte overleed de echtge
note. De man verkreeg niet de nodige machtiging en homologatie om de 
verkoop door te zetten in eigen naam en voor zijn minderjarige kinderen. 
De verkoop werd ontbonden. Evenwel werd de koper nadien voor de 
vrederechter gedaagd om zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten van 
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de medeeigendom te betalen voor de periode vanaf wanneer hij gekocht had 
tot de ontbinding van de verkoopsovereenkomst, hoewel hij het apparte
ment nooit gezien had en hij het nooit betrokken had. De vrederechter te 
Sint-Joost-ten-Node (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 3 juni 1986, T. Vred., 
1987, 137) overwoog dat het reglement van medeeigendom dat de verschil
lende medeeigenaars van een appartementsgebouw onderschrijven, slechts 
een bijkomende akte is die kan ontbonden worden als de hoofdrechtshande
ling ontbonden wordt. De verplichting voor de koper, om bij te dragen in 
de gemeenschappelijke las ten vindt zijn oorsprong in een, aan het verkoops
contract, bijkomend, wederkerig contract. In casu werd het hoofdcontract 
ontbonden, dus teniet gedaan ex tunc. Daaruit volgt dat de koper geacht 
wordt nooit eigenaar geweest te zijn, terwijl de verkoper geacht wordt nooit 
opgehouden te hebben eigenaar te zijn van het appartement. Aldus kan het 
reglement van medeeigendom in hoof de van de koper, als bijkomend 
contract, geen ander lot beschoren zijn dan het hoofdcontract. 

80. GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVE DELEN - ONDERSCHEID - Ret 
criterium van onderscheid tussen de gemeenschappelijke en de privatieve 
delen van een appartementsgebouw wordt veelal vastgelegd in de basisakte. 
De prive-gedeelten vormen de hoofdzaak. Zij moeten duidelijk bepaald 
zijn; ze worden niet vermoed. Ret bewijs van het privaat gedeelte moet uit 
het reglement van medeeigendom geput kunnen worden (Derine, R., e.a., 
II A, nr. 782, p. 139). De feiten die aanleiding gaven tot een scheidsrechter
lijke uitspraak (Scheids. Uitspr., 23 oktober 1986, Rev. Not. B., 1988, 349, 
noot J .A.J .), waren de volgende. Een appartementsgebouw was ogenschijn
lijk gescheiden in twee blokken: een blok appartementen en een blok 
garages en tuin. In deze laatste blok deden zich waterinsijpelingen voor door 
de slechte constructie van de betonnen bovenplaat. De eigenaars van de 
appartementen die geen garage hadden, weigerden bij te dragen in de 
kosten. In hun ogen was de betonnen bovenplaat privatief voor de eigenaars 
van de garage. De scheidsrechters beslisten dat de oplossing diende gezocht 
te worden in het zakelijk statuut van het gebouw, zoals dat vastgelegd was 
in de basisakte. In deze akte werd bepaald dat onder andere gemeenschappe
lijk zijn de funderingen, de grond, de betonnen constructie. Er werd geen 
onderscheid gemaakt tussen beide blokken. De scheidsrechters achtten de 
tuin eveneens gemeenschappelijk omdat dit goed tot voordeel van elke 
eigenaar dient. Ret feit dat een aparte boekhouding werd gevoerd voor de 
blok appartementen en voor de blok garages en tuin laat niet toe te besluiten 
dat er in deze laatste blok geen gemeenschappelijke delen zouden zitten. 

Zeer ingewikkeld is de situatie, op het stuk van opdeling van gemeenschap
pelijke en privatieve delen, wanneer de grond het voorwerp uitmaakt van 
een recht van opstal, waarop door de promotor gebouwd werd en in een 
latere akte het geheel (waaronder de grond) geplaatst werd onder het statuut 
van de appartementsmedeeigendom. In beginsel kan, krachtens artikel 
577bis § 9. B.W., een beslag van het onverdeeld deel slechts plaats hebben 
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samen met het deel waarvan het onverdeeld deel slechts een bijzaak is. 
Volgens het Hof van Beroep te Brussel, werkt dit principe eveneens in 
omgekeerde zin (Brussel, 8 januari 1986, J.L.M.B., 1986, 17, vernietigd 
door Cass., 19 mei 1988, Rev. Not. B., 1988, 473; zie ook de bespreking 
van de problematiek bij Hansenne, J. en De Leval, G., ,L'indissociabilite 
du bien privatif et de la quote-part dans les biens communs en matiere de 
copropriete forcee (art. 577bis, § 9, C. civ.) Rev. Not. B., 1988, 450 (zie 
nummer 107). Het Hof van Cassatie besliste dat rekening diende gehouden 
te worden met de eigendom van de grond. In casu kon beslag gelegd worden 
op het patrimonium van de beslagen schuldenaar, zijnde de gebouwen, 
zonder de aandelen in de grond. 

81. SCHADE AAN DE PRIVE-GEDEELTEN VEROORZAAKT DOOR DE GEMEEN

SCHAPPELIJKE DELEN - Twee medeeigenaars in een appartementsgebouw 
hadden schade geleden aan hun appartementen wegens waterinsijpelingen 
uit de geveluitsprong van een appartementsgebouw die te wijten waren aan 
de constructie ervan. Het was niet betwist dat de geveluitsprong een gemeen
schappelijk deel was. De Rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 28 oktober 
1983, Rev. Not. B., 1986, 587) besliste dat de gelredeerde eigenaars een 
vordering konden instellen tegen de overige medeeigenaars. Aile medeeige
naars, met uitzondering van de eisende medeeigenaars, dienden, in verhou
ding met hun aandelen in de gemene delen, de schade te vergoeden. 

82. BEPERKING VAN HET GENOTS- EN GEBRUIKSRECHT VAN EEN PRIVE

AANDEEL - Voor de vrederechter te Antwerpen (Vred. Antwerpen, 19 
februari 1986, T. Not., 1988, 248) rees een geschil betreffende de bestem
ming van een privatief deel in een appartementsgebouw. De basisakte 
bepaalde dat in de appartementen van de verdiepingen geen enkele handel 
of handelsbureel mocht uitgebaat worden (Derine, R., e.a., II A, nr. 786, 
p. 154). De basisakte bepaalde letterlijk ,De appartementen zijn bestemd 
tot private woning, doch in deze appartementen mogen nochtans ook vrije 
beroepen uitgeoefend worden (advokaten, dokters in de geneeskunde, 
accountants, enz.)". De betwisting rees omtrent de vestiging van een 
huwelijksbureau in een van de appartementen. De vrederechter ontleedde 
nauwkeurig de inhoud van het be grip , vrij beroep". Hij kwam tot de 
bevinding dat een huwelijksbureau daar niet kon onder gecatalogeerd 
worden, doch veeleer diende beschouwd te worden als een handelsonderne
ming. 

In het geval voorgelegd aan de voorzitter van de Recht bank te Luik ·(Kg. 
Luik, 5 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 554) had een eigenares in haar 
appartement een exotisch massagesalon ingericht. Zij maakte daarvoor 
suggestieve reclame in de plaatselijke kranten onder de gespecialiseerde 
rubrieken. De andere medeeigenaars ondervonden blijkbaar hinder van het 
clientele van het massagesalon en gingen zelfs zover dat ze de automatische 
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deuropener lieten blokkeren. De voorzitter stelde vast dat artikel 49 van de 
basisakte bepaalde dat de appartementen bestemd zijn tot bewoning, maar 
ook mogen dienen voor kantoren of handelslokalen. Evenwel achtte hij het 
bewezen dat de andere medeeigenaars hinder ondervonden en beval hij de 
eigenares in kwestie aile (suggestieve) reclame te stoppen onder verbeurte 
van een dwangsom, hetgeen waarschijnlijk de beste manier was om haar 
te doen verhuizen ... 

83. AARD VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN - Mevrouw Pholien, 
eigenares van een appartement te Luik, overleed op 26 oktober 1978. Tot 
5 januari 1983 bleven haar twee kinderen in onverdeeldheid betreffende het 
appartement. Op 5 januari 1983 werd het toebedeeld aan een van de 
kinderen, Mevrouw Colette Pholien. Tussen de twee kinderen rees een 
betwisting met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten verbonden aan 
het appartement. Uiteindelijk werden de lasten door niemand betaald en 
werden ze gevorderd voor de rechtbank door de syndicus. De Heer R. 
Pholien, broer van Mevrouw Colette Pholien, was de mening toegedaan dat 
hij niet diende bij te dragen, gelet op het retro-actief karakter van de 
verdeling. 

De Rechtbank te Luik (Rb. Luik, 19 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1118), 
onderzocht nauwkeurig de aard van de verbintenis die de gemeenschappe
lijke lasten van een appartementsgebouw uitmaken. De rechtbank stelde 
vast dat het in casu ging om gecumuleerde achterstallen van kosten, waartoe 
oorspronkelijk besloten was door de algemene vergadering der medeeige
naars, verbonden door een contract van vrijwillige medeeigendom. De 
recuperatie ervan heeft dus, naar het oordeel van de rechtbank, uiteindelijk 
tot doel de overige medeeigenaars, die de kosten hadden voorgeschoten, 
terug te betalen. Daarenboven gaat het om chirografaire schulden die niet 
het karakter van schuldenpropter rem hebben. Immers, wordt het apparte
ment verkocht, dan gaan de schulden niet over op de nieuwe eigenaar. De 
vroegere eigenaar blijft gehouden. De Rechtbank was van mening dat de 
sommen, betaald door de medeeigenaars, in dit geval een erfelijke schuld 
uitmaken, die in principe, behoudens andersluidend beding, deelbaar is 
tussen de erfgenamen in verhouding tot hun respektieve rechten in de 
nalatenschap. Behoudens een beding van hoofdelijkheid is elk van de beide 
gerechtigden tegenover de medeeigendom, gehouden tot betaling van de 
schuld in verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap. Ret declaratief 
karakter van de verdeling is een aangelegenheid tussen de beide erfgenamen 
onderling en is niet tegenwerpelijk aan een derde. 

84. BIJDRAGE IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN ALS ER GEEN NUT 

WORDT UITGEHAALD- Voor de vrederechter te Gent (Vred. Gent, 22 janu
ari 1987, R. W., 1987-88, 1378) rees het probleem of de medeeigenaar die 
geen enkel nut of voordeel haalt uit de zogenaamde gemeenschappelijke 
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delen daar wei hoeft toe bij te dragen. De verweerder in deze zaak had een 
praktijk op de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw, met 
een eigen ingang naar de straat. Hij had geen enkele verbinding met de 
gemeenschappelijke hall en haalde dus op zichzelf genomen geen voordeel 
uit diensten als schoonmaak, lift, brievenbussen, dienstkastjes en dergelijke 
meer. De vrederechter keek het medeeigenaarsreglement na en meer in het 
bijzonder het onderscheid tussen de gemeenschappelijke en de privatieve 
delen van het gebouw. ,Gemeenschappelijk zijn aile delen van het onroe
rend goed, welke niet bestemd zullen zijn tothet uitsluitend gebruik van een 
der medeeigenaars of welke gemeenschappelijk zullen zijn volgens de wet 
van 8 juli 1924 en het gebruik". Verder maakte de basisakte een duidelijk 
onderscheid tussen de bovenverdiepingen en de verdieping gelijkvloers. De 
vrederechter oordeelde dat het tegen de billijkheid zou indruisen een medee
igenaar die geen enkel nut haalt uit de gemeenschappelijke delen van het 
gebouw te doen bijdragen in de kosten daarvan. Daarenboven werd geoor
deeld dat de gemeenschappelijke delen van het gebouw die door de eigenaar 
niet worden gebruikt, voor hem niet gemeenschappelijk zijn en hij dus niet 
kan gehouden worden tot de betaling van de eraan verbonden kosten en 
lasten. 

85. VERJARING VAN NIET BETAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN- In 
de besproken periode rezen betwistingen over de verjaringstermijn voor 
niet-betaalde, gemeenschappelijke lasten. Wanneer de medeeigendom of de 
syndicus sommen van de gemeenschappelijke lasten voorschiet voor een 
individuele medeeigenaar, is dan de korte verjaringstermijn van artikel2277 
B.W. van toepassing? 

Het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 18 januari 1984, R. W., 
1983-84, 2336, Rec. Gen. Enreg., 1984, nr. 23.055, p. 233) overwoog dat 
de korte verjaringstermijn van artikel 2277 B.W. van toepassing is op de 
periodieke prestaties, die voor een schuldeiser of een inkomen of een 
vergoeding uitmaken, maar niet van toepassing is wanneer een lasthebber 
de door hem voorgeschoten sommen terugvordert van zijn lastgevers. In dit 
geval had de syndicus, als lasthebber van aile medeeigenaars, de kosten 
voorgeschoten en ze nadien van de schuldenaars teruggevorderd. In een 
analoog geval dat voorgelegd werd aan de Rechtbank te Brussel (Rb. 
Brussel, 4 januari 1983, Rec. Gen. Enreg., 1984, nr. 23.054, 230) had de 
medeeigendom de kosten, die nu van de individuele medeeigenaar terugge
vorderd werden, voorgeschoten; de verweerder, zijnde de individuele me
deeigenaar, was van mening dat de lasten van medeeigendom precies 
beantwoorden aan de criteria vermeld in artikel 2277 B.W., vermits de 
basisakte in casu een trimestriele bijdrage stipuleerde. De basisakte bepaal
de eveneens dat wanneer een medeeigenaar in gebreke bleef zijn deel te 
betalen, de andere medeeigenaars dit dienden te betalen, elk in verhouding 
tot zijn rechten in de gemeenschappelijke delen. Het bleek aldus dat niet 
de betaling van de trimestriele lasten gevorderd werd, doch wei de terugbeta-
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ling van de sommen die de medeeigendom voor de individuele eigenaar had 
voorgeschoten. Het ging dus eveneens om sommen betaald door een derde 
voor rekening van de schuldenaar. Zelfs al ~ertoont de betaling van deze 
sommen een periodiek karakter, dan nog is artikel2277 niet van toepassing. 
De gemeenrechtelijke verjaringstermijn, zijnde dertig jaar, is van toepassing 
(Derine, R., e.a., II A, p. 172, nr. 796). 

86. OPDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN TUSSEN EIGENAAR 
EN HUURDER - De gemeenschappelijke lasten zijn in se een last van de 
medeeigendom, volgend uit de basisakte en het reglement van medeeigen
dom, en die door elk van de medeeigenaars dient gedragen te worden in 
verhouding tot zijn aandeel. De lasten die elke medeeigenaar aldus dient te 
dragen, kunnen aan de huurder opgelegd worden in bet huurcontract. In 
het vonnis van de Vrederechter te Etterbeek (Vred. Etterbeek, 2 juni 1980, 
Res Jura Imm., 1984, 157), was de term ,gemeenschappelijke lasten" in 
het huurcontract niet verder gespecifieerd. Er rees betwisting tussen de 
huurder en de eigenaar, inzonderheid betreffende de las ten van , ,goede 
organisatie" van het gebouw (betaling van de syndicus, administratieve 
kosten). De vrederechter was van oordeel dat deze kosten zowel in bet 
voordeel van de huurder als van de eigenaar zijn en dus door beiden, bij 
helften dienen gedragen te worden. 

87. ZIJN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN BEVOORRECHT? - Regelmatig 
komt de vraag aan de orde betreffende bet al of niet bevoorrecht karakter 
van de gemeenschappelijke lasten. Meestal, wanneer een appartement uit 
een gebouw dat aan verschillende eigenaars toebehoort, dient verkocht te 
worden, na faillissement en/of uitvoerend beslag, heeft de eigenaar reeds 
een belangrijke rekening aan niet-betaalde gemeenschappelijke lasten. Als 
deze kosten als chirografaire schulden dienen aangemerkt te worden, vallen 
de syndicus en/ of de medeeigendom vaak uit de boot. In het vonnis van 
de Beslagrechter te Brussel (Beslagr. Brussel, 15 november 1982, Rec. Gen. 
Enreg., 1983, 22.885, T. Not., 1983, 349, noot J.D.V.) werd aan deze 
kosten het voorrecht van artikel20/4 hypotheekwet (kosten tot behoud van 
de zaak gemaakt) toegekend. Deze uitspraak stuitte op kritiek in de recht
sleer (De Coster, P., ,Les devoirs du notaire en cas de mutation d'un lot 
privatif" in ,La copropriete", Dehan, P. (ed.), Brussel, Bruylant, 1985, 
(7) 23, J.D.V., noot onder Beslagr. Brussel, 15 november 1982, T. Not., 
1983, 350, De Vroe, J., ,Medeeigendom in appartementsgebouwen. Waar
heen met de achterstand van de insolvabele medeeigenaar?", T. Not., 1984, 
209-214, Kokelenberg, J., ,Waarborgen van bijdragen in de kosten van 
appartementsmedeeigendom", in Liber Amicorum Andre De Boungne, 
Vandenberghe, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1985, 97-104). In het vonnis 
van de Beslagrechter te Brussel (Beslagr. Brussel, 24 november 1983, Rev. 
Not. B., 1984, 557, noot J.D.V., Rec. Gen. Enreg., 1985, 12) werd aan de 
achterstallen van gemeenschappelijke lasten in een appartementsgebouw 
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het karakter van een bevoorrechte schuld geweigerd. De theorie van de actio 
de in rem verso werd eveneens door de eiser aangehaald, doch viel, volgens 
de beslagrechter, buiten zijn bevoegdheid. In de noot onderaan het vonnis 
werd deze mogelijkheid eveneens afgewezen: de verrijking zonder oorzaak 
door middel van door de medeeigendom voor rekening van de debiteur 
betaalde lasten komt immers aileen de debiteur, en niet de schuldeisers ten 
goede. Deze zienswijze werd in latere uitspraken bevestigd (Beslagr. Ant
werpen, 13 juni 1985, T. Not., 1986, 258, Rec. Gen. Enreg., 1987, 66; 
Beslagr. Brussel, 3 juli 1986, T. Not., 1986, 257, Rec. Gen. Enreg., 1987, 
68). 

De Beslagrechter te Brussel (Beslagr. Brussel, 16 november 1987, Rec. Gen. 
Enreg., 1988, nr. 23.592, p. 243) sloot zich bij deze stelling aan. De 
achterstallen van gemeenschappelijke lasten zijn niet bevoorrecht; de be
slagrechter achtte ze evenwel wei begrepen in de koopkosten sensu lato. In 
de noot onderaan het vonnis wordt op het contradictorische van deze 
stelling gewezen. Mochten deze achterstallen niet begrepen zijn geweest in 
de koopkosten, zou het bod van de koper natuurlijk boger geweest zijn, wat 
de schuldeisers ten goede zou zijn gekomen. 

88. DE AANSTELLING VAN DE SYNDICUS - In de basisakte van het gebOUW 
,Les Archers" te Luik was in artikel27 de clausule voorzien dat het beheer 
van het gebouw zou toevertrouwd worden aan een syndicus, benoemd voor 
vijf jaar, maar ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. 
Verder was bepaald dat de syndicus zou optreden als lasthebber voor aile 
medeeigenaars ook voor diegenen die afwezig waren of tegen zijn benoe
ming stemden. Artikel49 van de basisakte stipuleerde echter dat het beheer 
van het gebouw toevertrouwd werd aan de aannemer of de persoon die deze 
zou aanduiden voor een periode van tien jaar te rekenen vanaf de voltooiing 
der werken. De aannemer stelde de n.v. ,Gerim" aan als syndicus. Later, 
(binnen de voormelde termijn van tien jaar) werd deze benoeming door de 
algemene vergadering herroepen. De n.v. ,Gerim" kwam hiertegen in 
verzet. Het Hof van Beroep te Luik (Luik, 13 februari 1980, Jur. Liege, 
1980, 185, noot Levaux, B.) besliste dat artikel49 van de basisakte slechts 
een beperkte uitzondering was op de algemene regel dat de syndicus door 
de algemene vergadering benoemd wordt, zoals bepaald in artikel 27 van 
de basisakte. De algemene vergadering behield dus de mogelijkheid ten allen 
tijde de syndicus te herroepen, zoniet diende dit volgens het Hof gepreci
seerd te worden in de basisakte. De beslissingen, de syndicus te herroepen 
en een nieuwe syndicus te benoemen, waren geldige beslissingen. In de noot 
onder het arrest werd aangenomen dat de algemene vergadering weliswaar 
de syndicus wei kon herroepen, doch werd de vraag gesteld, of, binnen de 
voormelde tijdspanne van tien jaar, het niet tot de bevoegdheid van de 
aannemer behoorde een nieuwe syndicus aan te stellen, in plaats van de 
algemene vergadering, conform artikel 49 van de basisakte. In deze noot 
wordt eveneens het probleem besproken van de tegenstrijdigheid van de 
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belangen tussen de medeeigenaars en de aannemer van een appartementsge
bouw. Indien de syndicus, als lasthebber van de medeeigenaars, door de 
aannemer aangesteld wordt, wordt de tegenstrijdigheid van belangen tussen 
beide partijen hierdoor slechts aangewakkerd. 

89. DE AANSTELLING VAN BEN CONCIERGE- BEVOEGDHEID OM EEN AR
BEIDSCONTRACT TE SLUITEN- Wanneer de voorzitter van de beheerraad 
en de syndicus, in naarn van de medeeigendom, met iemand een arbeidscon
tract gesloten hebben en deze persoon naderhand niet betaald wordt, dan 
begaan zij persoonlijk een misdrijf. De lasthebbers hebben immers een fout 
begaan in de zin van artikel 1382 B.W. door overtreding van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon en de wet van 
5 december 1968 betreffende de paritaire commissies en de CAO's. De 
lasthebber dient hierover persoonlijk rekenschap te geven. In casu hadden 
de voorzitter van de beheerraad en de syndicus een concierge aangeworven 
die echter nooit betaald werd. De concierge daagde hen en ook de medeei
gendom voor de arbeidsrechter (Arbrb. Brugge, 8 december 1981, J. T., 
1982, 623). De voorzitter van de beheerraad en de syndicus werden tot 
betaling veroordeeld. De rechtbank oordeelde evenwel dat de eis niet 
ontvankelijk was tegen de medeeigendom. De medeeigenaars vormen geen 
feitelijke vereniging bij gebrek aan affectio societatis, maar wei een gewone 
medeeigendom. Het is niet omdat zij een gemeenschappelijke beslissing 
genomen hebben en zelfs een lasthebber aansteiden dat daaruit het ontstaan 
van een feitelijke vereniging kan afgeieid worden. 

Een gelijkaardig geval kwam voor het Arbeidshof te Luik (Arbh. Luik, 
23 oktober 1985, T.S.R., 1986, 495, J. T., 1988, 30, J. T. T., 1986, 430). Een 
concierge was aangenomen door de syndicus. Later vorderde zij eveneens 
achterstallige lonen. Daartoe had zij eerst de vorige syndicus (die het 
arbeidscontract ondertekend had) gedagvaard. Later dagvaardde zij de 
nieuwe syndicus en het beheercomite van de medeeigendom. In beide 
gevallen was haar vordering onontvankelijk. Het Hof neemt wei aan dat 
de syndicus mandaat had om een arbeidsovereenkomst te siuiten, wat 
evenwei niet impliceert dat hij als Iasthebber bevoegd is om zijn lastgevers 
in eike fase van de uitvoering van het contract te vertegenwoordigen. De 
syndicus had in casu, krachtens de basisakte, wei mandaat om in rechte op 
te treden, maar dan enkei in het gevai waar een medeeigenaar in gebreke 
blijft om zijn aandeei in de gemeenschappelijke Iasten te betaien. De 
concierge contracteerde met de medeeigenaars, via de syndicus; zij diende 
dus aile medeeigenaars te dagvaarden. 

90. BEVOEGDHEID VAN DE SYNDICUS OM IN RECHTE OP TE TREDEN- A. 
ALGEMEEN - Verschillende uitspraken betreffen in de besproken periode 
de bevoegdheid van de syndicus om in naam van de medeeigendom in rechte 
op te treden. Voor de Vrederechter te Brussei (Vred. Brussei, 9 oktober 
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1980, T. Vred., 1981, 5) werd door een syndicus een zaak aanhangig 
gemaakt tegen een medeeigenaar, teneinde betaling te bekomen van de 
achterstallige gemeenschappelijke lasten. De verweerder haalde aan dat de 
syndicus niet bevoegd was om op te treden, omdat hij geen lastgeving had. 
Deze stelling werd door de vrederechter weerlegd: wanneer, zoals in casu, 
de basisakte voorziet dat de syndicus, zolang hij in functie is, kan optreden 
in naam van aile medeeigenaars, heeft hij de hoedanigheid van lasthebber 
en kan hij optreden in rechte. Weliswaar dient de lasthebber in de dagvaar
ding de identiteit te vermelden van de personen namens wie hij optreedt. 
Doet hij dat niet, dan is de vordering niet onontvankelijk indien de verweer
der, zoals in casu, perfect de identiteit kent van diegene namens wie de 
lasthebber optreedt. 

Eenzelfde beslissing werd door de Vrederechter te Nijvel (Vred. Nijvel, 
18 april 1983, T. Vred., 1987, 49, Pas., 1983, III, 69), genomen in een 
analoge zaak. Hier stipuleerde de basisakte dat de syndicus kan optreden 
mits akkoord van de voorzitter van de beheerraad. De vrederechter oordeel
de dat dit akkoord oak stilzwijgend kon gegeven worden, bv. zoals in casu, 
wanneer de voorzitter van de beheerraad eveneens dagvaardt. Daarenboven 
wordt door de Vrederechter te Nijvel geoordeeld dat de syndicus in rechte 
kan optreden, wanneer hij krachtens de basisakte en het reglement van 
medeeigendom de bevoegdheid heeft om in rechte op te treden. De namen 
van de verschillende lastgevers hoeven niet vermeld te worden. 

90. BEVOEGDHEID VAN DE SYNDICUS OM IN RECHTE OP TE TREDEN - B. 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN PRIVA TIEVE DELEN - In de zaak die · 
voorgelegd werd aan de Recht bank van Koophandel te Brussel (Kh. Brussel, 
23 januari 1986, T.B.H., 1987, 532) werden door Kurlenda bepaalde wer
ken uitgevoerd aan een appartementsgebouw te Brussel ter bestrijding van 
waterdoorsijpelingen in het dak. Na de werken bleek dat er opnieuw 
waterinsijpelingen waren in het dak. Op basis van een deskundig verslag 
werd vastgesteld dat Kurlenda hierin een deel van de verantwoordelijkheid 
diende te dragen. De medeeigendom, evenals de eigenaars van de twee 
hoogste verdiepingen hadden schade opgelopen. De syndicus dagvaardt 
Kurlenda. Deze laatste werpt de onontvankelijkheid op van de vordering 
omdat de syndicus geen mandaat had om op te treden en verder zeker niet 
bevoegd is om schadevergoeding te vragen voor privatieve delen. De recht
bank oordeelde dat de syndicus in rechte kan optreden als hij daartoe 
mandaat ontving van de medeeigendom. Dit mandaat kan stilzwijgend 
gegeven worden en voortvloeien uit een beslissing van de algemene 
vergadering, waarin in algemene termen gezegd wordt dat de vergadering 
akkoord gaat dat de nodige stappen zouden ondernomen worden om de 
rechten van de medeeigendom te vrijwaren. In dit geval werden ook de 
namen van de lastgevers niet expliciet vermeld in de dagvaarding. De 
rechtbank achtte dit niet nodig zolang de verweerder zich niet had kunnen 
vergissen over hun identiteit. De eis is evenwel niet ontvankelijk voor wat 
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betreft de schade geleden door de individuele medeeigenaars. Wanneer de 
syndicus verklaart op te treden als syndicus en dus in naam van de medeei
gendom, kan het aileen gaan om berstel van de schade, aangericht aan de 
medeeigendom, zoniet dient de syndicus een mandaat voor te leggen van 
de bedoelde individuele medeeigenaars. 

Eenzelfde beslissing werd geveld in een gelijkaardige zaak. De Burgerlijke 
Recbtbank te Nijvel (Rb. Nijvel, 18 februari 1986, J.L.M.B., 1987, 387) 
achtte de vordering ontvankelijk, ingesteld door de syndicus die steunde op 
een clausule in bet reglement van medeeigendom waarin hem de bevoegd
heid werd gegeven om op te treden in rechte. Oak bier waren de namen van 
de verscbillende medeeigenaars niet vermeld. De syndicus is evenwel niet 
bevoegd in recbte op te treden om de belangen van individuele medeeige
naars te verdedigen of in rechte op te treden in verband met de privatieve 
delen van het gebouw. 

91. HET OPTREDEN IN RECHTE TEGEN DE PROMOTOR OF DE AANNEMER 

VAN HET GEBOUW- DE OPLEVERING VAN HET GEBOUW- In de besproken 
periode werden twee uitspraken geveld in verband met een verbaal door de 
medeeigenaars tegen de promotor van het gebouw wegens constructiefou
ten. In de zaak betreffende het Europacentrum te Oostende (Gent, 13 no
vember 1980, T. Aann., 1986, 157), werd opgeworpen dat niet aile medeei
genaars hun akkoord gegeven badden tot het insteilen van de vordering. Het 
Hof acbtte de ontkentenis van proces-handeling enkel gegrond tegen de 
medeeigenaars die op de algemene vergadering uitdrukkelijk hadden ge
stemd tegen het voorstel een vordering in te stellen. Daarenboven wierp de 
promotor op dat de eis niet ontvankelijk was omdat de medeeigenaars die 
niet akkoord waren gegaan, niet als gedaagde in het geding betrokken 
waren. De rechtbank was van oordeel dat artikel 577bis, § 6 van het B.W. 
dat het akkoord van aile medeeigenaars eist, aileen van toepassing is op hun 
betrekkingen onderling. Elke medeeigenaar die een persoonlijk nadeel 
ondergaat, mag in recbte optreden tegen de promotor met wie bij persoon
lijk een overeenkomst heeft gesloten. Wat de schadevergoeding betreft is 
er evenwel geen ondeelbaarbeid, elke eiser kan aanspraak maken op de 
vergoeding van de schade die hij persoonlijk heeft ondergaan. De omstan
digheid dat de eisers de schadevergoeding globaal, zoals in casu, hebben 
begroot, beeft niet tot gevolg dat hun vordering niet ontvankelijk is. 

In de zaak die voorgelegd werd aan het Hof van Beroep te Brussel (Brussel, 
10 april 1987, Res Jura Imm., 1987, 96) had de aigemene vergadering 
oorspronkelijk ervan afgezien nag te vorderen tegen de promotor, maar 
nadien tach een vordering ingesteld. Een individuele medeeigenaar had zelf 
eveneens een vordering ingesteld. De promotor ging ervan uit dat deze niet 
meer de bevoegdbeid had om op te treden omdat er reeds een zaak 
aanhangig was voor een andere recbtbank. Het Hof was van mening dat 
de individuele medeeigenaar nag steeds een belang had om een vordering 
in te steilen. 
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In een basisakte van een appartementsgebouw was de clausule opgenomen 
dat de oplevering van het gebouw zou geschieden door degene die door de 
medeeigenaars werd aangeduid bij eenvoudige meerderheid van stemmen. 
Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 21 juni 1978, leidde hieruit 
af dat de aannemer de unanirniteit niet kon eisen, en verder, dat alleen 
degenen die de meerderheid der medeeigenaars uitmaakten, de hoedanig
heid van lastgever hadden. Het arrest werd op dit stuk door het Hof van 
Cassatie vernietigd (Cass., 25 juni 1981, Res Jura Imm., 1981, 173). 

HOOFDSTUK V 

VRUCHTGEBRUIK 

92. BEGRIP EN vooRWERP - Het vruchtgebruik is het recht om van een 
zaak waarvan iemand anders de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals 
de eigenaar zelf, maar met de verplichting om de zaak zelf in stand te 
houden (art. 578 B.W., Cass., 18 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 218, 
Pas., 1980, I, 229). Het vruchtgebruik kan slaan op vorderingsrechten, 
zoals een schuldvordering. 
In casu was voorwerp van het vruchtgebruik een schuldvordering tegenover 
de Nationale Maatschappij der W aterleidingen uit hoof de van een onteige
ning. De rechter ten gronde had de schuldenaar veroordeeld tot betaling van 
een globale som aan de vruchtgebruiker en de naakte eigenaars. De schulde
naar ging tegen deze uitspraak in beroep. Het Hof van Beroep stelde vast 
dat het beroep laattijdig was ingediend tegenover sommige naakte eige
naars. Aangezien het geschil ondeelbaar is tussen vruchtgebruiker en naakte 
eigenaars, werd het beroep onontvankelijk verklaard tegenover alle partij
en. Het Hof van Cassatie onderschreef deze stelling. Mochten immers 
verschillende beslissingen geveld worden tegenover naakte eigenaar en 
vruchtgebruiker, met betrekking tot het bedrag van de schuldvordering, dan 
zou de materiele uitvoering van de beslissing onmogelijk zijn, verrnits het 
vruchtgebruik slechts kan uitgeoefend worden op die zaak die precies 
eigendom is van de naakte eigenaar. 
In een regelingsakte, voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toe
stemming, was tussen twee echtgenoten overeengekomen dat het vruchtge
bruik van de gemeenschappelijke woning zou toebedeeld worden aan de 
man, terwijl de naakte eigendom zou toekomen aan hun beider kind en de 
vrouw. In een onderhandse overeenkomst, die naderhand werd opgesteld, 
verbond de man er zich toe het huis alleen te bewonen. Deze overeenkomst 
werd niet voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank. Na enkele jaren 
werd het huis door de man verhuurd. De vrouw vroeg schadevergoeding 
omdat zij de mening toegedaan was dat het hier ging om een recht van 
bewoning en de man het huis dus niet mocht verhuren. De Rechtbank te 
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Luik (Rb. Luik, 8 september 1982, Jur. Liege, 1982, 416), analyseerde de 
inhoud van de regelingsakte en besliste dat het de bedoeling van de partijen 
moest geweest zijn een vruchtgebruik te creeren en dat diensvolgens het huis 
door de man mocht verhuurd worden. 

93. OMZETTING VAN EEN ALIMENTATIEBIJDRAGE IN VRUCHTGEBRUIK

Het staat de partijen vrij, wanneer er een veroordeling is, in het kader van 
een echtscheidingsprocedure, tot het betalen van een alimentatiebijdrage, 
deze bijdrage om te zetten in een vruchtgebruik. Partijen waren overeenge
komen dat de man ten voordele van de vrouw een vruchtgebruik zou 
vestigen op een gebouw i.p.v. haar de bevolen alimentatiebijdrage te 
betalen. Men staat hier dus voor de vestiging van een vruchtgebruik door 
overeenkomst, bij wijze van vervreemding, die het evenredig registratie
recht, van toepassing op verkopen van onroerende goederen {12,50Jo) aan
trekt. Het heeft geen belang dat het vruchtgebruik als het ware gevestigd 
werd ter uitvoering van een vonnis tot echtscheiding. De vestiging van het 
vruchtgebruik komt immers voort uit de overeenkomst tussen partijen 
waaraan door de fiscale wet zekere gevolgen worden verbonden (Brussel, 
3 november 1981, Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.895, 203). 

94. VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER BIJ DE AANV ANG VAN 

HET VRUCHTGEBRUIK - De vruchtgebruiker dient bij de aanvang van zijn 
vruchtgebruik een aantal verplichtingen te vervullen, zowel krachtens het 
algemene artikel600 B.W., als krachtens bijzondere wetsbepalingen die op 
die bepaalde vestiging van vruchtgebruik precies van toepassing zijn. Krach
tens artikel 745ter B.W., dient de langstlevende echtgenoot onder meer de 
geldsommen te beleggen. In de huwelijkscontracten wordt soms de clausule 
opgenomen dat de langstlevende echtgenoot geen zekerheid zal hoeven te 
stellen en ook de geldsommen niet zal moeten beleggen. De Rechtbank van 
Dendermonde had zich uit te spreken over de homologatie van een wijziging 
van huwelijkscontract, waarbij voormelde clausule, die in het oorspronke
lijk huwelijkscontract voorkwam, ongemoeid werd gelaten. De homologa
tie werd geweigerd omdat de rechtbank van oordeel was dat de wijziging 
volledig diende geintegreerd te worden in het oorspronkelijk huwelijksver
mogenstelsel en daarenboven dergelijke clausule, die voorkwam in het 
oorspronkelijk huwelijkscontract, klaarblijkelijk in strijd bleek te zijn met 
de dwingende bepalingen van artikel 745ter B.W. (Rb. Dendermonde, 
13 januari 1984, T. Not., 1984, 316). Het vonnis werd door het Hof 
van Beroep hervormd (Gent, 25 juni 1984, T. Not., 1984, 317, Rec. 
Gen. Enreg., 1985, 196, noot). Het Hof stelde dat voormeld beding niet 
verboden is. De waarborgen die de wetgever aan de naakte eigenaars 
heeft willen geven, zijn immers niet van openbare orde, ook niet het 
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recht te eisen dat de geldsommen zouden worden belegd. De naakte eige
naars zijn niet verplicht die waarborgen te eisen; zij kunnen er na het 
overlijden, dus bij de vestiging van het vruchtgebruik definitief afstand van 
doen. 

95. EVENTUEEL VRUCHTGEBRUIK - Een eigenaardige rechtsfiguur vormt 
het zogenaamd eventueel vruchtgebruik, dat in de notariele praktijk wel 
eens voorkomt. De situatie is de volgende. Er is een langstlevende echtge
noot (A), titularis van een vruchtgebruik en twee kinderen (Ben C). Een 
van beide kinderen (B) overlijdt v66r zijn moeder. Hij laat op zijn beurt 
een langstlevende echtgenote (D) na, die eveneens titularis is van vruchtge
bruik op de goederen die zijn nalatenschap uitmaken. Onder deze goederen 
bevinden zich goederen van zijn v66roverleden vader, waarop zijn moeder 
(A) thans het vruchtgebruik heeft. Na haar overlijden zal zijn overlevende 
echtgenote (D) hierop op haar beurt het vruchtgebruik uitoefenen. Dit 
laatste wordt in de praktijk wel eens gekwalificeerd als ,eventueel vruchtge
bruik''. In het geval dat de Recht bank te Brussel diende te behandelen had 
de , ,eerste'' langstlevende echtgenote (A) samen met haar nog overblijvende 
zoon (C) geldig een van de gebouwen, die deel uitmaakten van de nalaten
schap van de vader vervreemd. Hierdoor kon later, bij het overlijden van 
A, D haar wettelijk vruchtgebruik niet meer uitoefenen op dit goed. Zij 
vroeg schadevergoeding wegens het foutief geachte optreden van A en C. 
De rechtbank argumenteerde dat de vruchtgebruiker slechts in het genot 
komt van de zaak waarop zijn vruchtgebruik slaat, precies wanneer zijn 
eigen vruchtgebruik openvalt. Daarenboven kan de vruchtgebruiker de 
zaak, voorwerp van zijn vruchtgebruik slechts opeisen, in de staat waarin 
ze zich bevindt wanneer zijn vruchtgebruik openvalt. Dienvolgens was, 
volgens de rechtbank, het vruchtgebruik van D slechts eventueel in die zin 
dat het slechts kon uitgeoefend worden na het overlijden van de langstleven
de echtgenote (A) en voor zover de goederen waarop haar vruchtgebruik 
zou slaan, in concreto, nog aanwezig zouden zijn (Rb. Brussel, 27 januari 
1986, Pas., 1986, III, 27, Rec. Gen. Enreg., 1988, 274). 

96. VRUCHTGEBRUIK EN HYPOTHEEK - Het recht van vruchtgebruik is Op 
zichzelf vatbaar voor hypotheek en verder voor gedwongen verkoop. In dit 
laatste geval staan de rechten van partijen vast op het ogenblik van de 
verkoop. In het geval dat voorgelegd werd aan de Beslagrechter te Hoei, 
had de Belgische Staat hypothecaire inschrij ving genomen op de rechten van 
de vruchtgebruiker op 25 augustus 1980. Het goed werd gedwongen ver
kocht op 26 juni 1981. De vruchtgebruiker overleed op 30 juli 1981. De 
naakte eigenaar maakte aanspraak op de integrale opbrengst van de ver
koop omdat de vruchtgebruiker overleden was (Beslagr. Hoei, 9 april1984, 
J.T., 1985, 151, Jur. Liege, 1984, 481). Deze stelling werd door de beslag
rechter verworpen; de Belgische Staat bekwam een deel van de verkoops
prijs. 
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97. ONDERHOUDS- EN GROVE HERSTELLINGEN- A. BEGRIP - In de bespro
ken periode werden enkele uitspraken geveld in verband met de onder
houds- en grove herstellingen. Men weet dat het Burgerlijk Wetboek een 
onderscheid maakt tussen de onderhouds- en grove herstellingen. De eerste 
zijn ten laste van de vruchtgebruiker, de tweede ten laste van de naakte 
eigenaar, behalve wanneer de grove herstellingen noodzakelijk werden 
gemaakt door een verzuim in onderhoudsherstellingen door de vruchtge
bruiker. Artikel 606 somt de grove herstellingen op. Deze lotitere opsom
ming lijkt geen onbetwistbaar criterium meer te vormen voor de hedendaag
se betwistingen. De Vrederechter van Brussel (Vred. Brussel, (1e kanton), 
24 maart 1983, T. Vred., 1983, 289) geeft een interessante omschrijving aan 
het begrip grove herstellingen. De vrederechter oordeelde dat onder ,grove 
herstellingen" dient verstaan te worden aile herstellingswerken die, hoewel 
niet expressis verbis aangehaald in artikel 606, normaal gezien niet kunnen 
bekostigd worden met de inkomsten van het vruchtgebruik. De wet heeft 
immers aan de vruchtgebruiker niet een zodanige kost willen Iaten dragen, 
dat zijn vruchtgebruik praktisch teniet zou gedaan worden. Werken die 
even wei kunnen bekostigd worden met de inkomsten van het vruchtgebruik 
en anderzijds werken die veeleer tot doel hebben het gebouw te verbeteren 
en als hotel aantrekkelijker te maken, vallen niet onder artikel 606 B.W.; 
ook niet de werken die uitgevoerd worden in uitvoering van een wettelijke 
of reglementaire verplichting (bv. het plaatsen van brandladders). Kortom, 
de gemaakte werken dienen een uitzonderlijk karakter te hebben die betrek
king hebben op de instandhouding zelf van het gebouw en waarvan de 
kosten van het kapitaal zelf worden afgenomen (Derine, R., e.a., II B, nr. 
885, p. 474). Er dient opgemerkt te worden dat in deze casus de betwisting 
ging rond de herstellingen in verband met handelshuur. 

97. ONDERHOUDS- EN GROVE HERSTELLINGEN- B. KA.N DE VRUCHTGE
BRUIKER DE NAAKTE EIGENAAR DWINGEN TOT HET UITVOEREN VAN DE 
GROVE HERSTELLINGEN? - Dat de naakte eigenaar de vruchtgebruiker kan 
dwingen tot het uitvoeren van de onderhoudsherstellingen lijkt een gevestig
de regel te zijn. Omgekeerd blijft in de rechtspraak de regel gelden dat de 
vruchtgebruiker de naakte eigenaar niet kan dwingen tot het uitvoeren van 
de grove herstellingen. Laatstgenoemde regel wordt fel bekritiseerd in de 
rechtsleer (Derine, R., e.a., II A, nr. 888, p. 480). 

In het geval dat voorgelegd werd aan de Rechtbank te Gent (Rb. Gent, 
25 september 1984, T.G.R., 1985, 47) werd de klassieke regel gehanteerd. 
Bij hoofdeis hadden de naakte eigenaars gevorderd dat de vruchtgebruiker 
zou vervallen verklaard worden van zijn recht van vruchtgebruik wegens een 
gebrek aan onderhoud en schuldig verzuim. Bij tegeneis had de vruchtge
bruiker gevraagd dat de naakte eigenaars zouden gedwongen worden tot het 
uitvoeren van de grove herstellingen aan het onroerend goed met het oog 
op de instandhouding van het gebouw. Uit de feiten bleek dat het goed 
waarop het vruchtgebruik sloeg, reeds onderkomen was op het ogenblik van 
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de aanvang van het vruchtgebruik. De rechtbank verwees naar de vesti
gingsakte waarin de klassieke clausule (haast stijlclausule) opgenomen was 
dat de vruchtgebruiker de goederen neemt , ,in hun huidige staat wat ligging 
en herstellingen betreft''. Beide vorderingen werden als ongegrond afgewe
zen. 
Ben interessante beslissing werd genomen door de voorzitter van de Recht
bank te Verviers in kortgeding (Kg. Verviers, 1 oktober 1981, Ann. Fac. 
Dr. Liege, 1986, 65, Jur. Liege, 1982, 7). In casu had de vruchtgebruiker 
aan de voorzitter gevraagd een deskundige aan te duiden teneinde nate gaan 
of de grove herstellingen inderdaad noodzakelijk waren aan het goed. De 
naakte eigenaars haalden aan dat dergelijke aanstelling weinig zin had, 
vermits ze toch niet konden gedwongen worden tot het uitvoeren van de 
grove herstellingen, krachtens de klassieke regel. De voorzitter bevestigt 
deze regel, maar voegt eraan toe dat de vruchtgebruiker die de werken op 
zijn kosten uitvoert, toch een vordering heeft op de naakte eigenaars, hetzij 
onmiddellijk, tot betaling van de gemaakte kosten, hetzij op het einde van 
het vruchtgebruik, tot betaling van de meerwaarde die het goed bekomen 
heeft door de uitgevoerde werken. De voorzitter was van mening dat, zelfs 
in de meest restrictieve hypothese, de aanstelling van een deskundige altijd 
nuttig was met het oog op een latere vordering van de vruchtgebruiker tegen 
de naakte eigenaars. 
De deskundige besloot dat de grove herstellingen dringend noodzakelijk 
waren; de vruchtgebruiker liet ze uitvoeren en de zaak kwam uiteindelijk 
voor het Hofvan Beroep te Luik (Luik, 28 juni 1985, Ann. Fac. Dr. Liege, 
1986, 67, noot Hansenne, J.). Het Hof houdt het bij de klassieke regel, 
met name dat de vruchtgebruiker de naakte eigenaar niet kan dwingen 
tot het uitvoeren van de grove herstellingen, noch het betalen van de 
uitgaven die de vruchtgebruiker zou gedaan hebben voor de uitvoering 
van de grove herstellingen. Heeft de vruchtgebruiker de herstellingen op 
zijn kosten uitgevoerd, dan kan hij bij het einde van het vruchtgebruik, 
van de naakte eigenaars een vergoeding bekomen gelijk aan de meerwaarde 
die het gebouw bekwam dank zij de herstellingen, uitgevoerd door de 
vruchtgebruiker, overeenkomstig de theorie van de verrijking zonder oor
zaak. 

98. VRUCHTGEBRUIK EN PACHT- Klassiek is het probleem van de collusie 
tussen de duur van het vruchtgebruik en de duur van de pachtovereenkomst 
of de eventuele tegenstrijdigheid tussen de regels die het vruchtgebruik 
beheersen en de bijzondere regels die de pacht beheersen. Men weet dat 
krachtens artikel595 B. W. de verhuring toegestaan door de vruchtgebruiker 
aileen, ingeval het vruchtgebruik ophoudt, t.a.v. de blote eigenaar slechts 
verbindend is voor het resterende deel van de lopende periode van negen 
jaar. Voor de blote eigenaar die voile eigenaar geworden is na het ophouden 
van het vruchtgebruik, kan dan een probleem rijzen wanneer de vruchtge
bruiker een pacht had toegestaan. 
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Aangenomen wordt dat artikel595 B. W. blijft gelden, ondanks de dwingen
de bepalingen van de pachtwet. 

Met andere woorden, na afloop van de negenjarige periode, herneemt de 
(ondertussen voile eigenaar geworden) blote eigenaar al zijn rechten met 
betrekking tot het goed (Vred. Beringen, 30 maart 1979, R. W., 1979-80, 
171l,Rec. Gen. Enreg., 1980, nr. 22.544, p. 402, nootDonnay, M.; Derine, 
R., e.a., II A, nr. 875, p. 444). 

In de noot onderaan het vonnis wordt door Donnay een andere stelling 
verdedigd. Wanneer aan de vruchtgebruiker de mogelijkheid wordt toege
staan om een pachtovereenkomst te sluiten, zijn de regels betreffende de 
pachtovereenkomsten van toepassing. Bij het sluiten van de pachtovereen
komst weet men immers nog niet of er een verlenging zal zijn hoven de 
oorspronkelijk toegestane negen jaar. Volgens deze auteur bindt de pacht
overeenkomst de blote eigenaar met aile gevolgen die de pachtwet aan deze 
overeenkomst als dusdanig toekent. In casu had de blote eigenaar die 
ondertussen voile eigenaar geworden was aan de pachter Iaten weten dat het 
pachtgoed na afloop van de lopende negenjarige periode ter zijner beschik
king diende gesteld te worden. De pachter haalde de dwingende bepalingen 
uit de pachtwet aan, o.m. dat de opzegging niet in de door de pachtwet 
voorgeschreven vorm gegeven was. De vrederechter gaf de eigenaar gelijk. 
Ben eventuele kennisgeving door de naakte eigenaar dat hij voile eigenaar 
geworden is en dat de pachter dienvolgens het goed na afloop van de 
negenjarige periode ter zijner beschikking dient te steilen, is aan geen enkele 
vorm gebonden. 

99. VRUCHTGEBRUIKER EN AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE 

DAAD - De vruchtgebruiker dient beschouwd te worden als de bewaker van 
de zaak waarvan hij het vruchtgebruik heeft. Wie het recht bezit om van 
een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben zoals 
de eigenaar zelf, onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden, is 
de bewaarder van die zaak (Gent, 16 december 1985, T. Agr. R., 1986, 
30). 

Ben canada-populier was omgewaaid en hierdoor werd schade veroorzaakt. 
Zelfs indien de baten van de canada-populier voor de vruchtgebruiker zeer 
gering zijn, en rnisschien zelfs krachtens artikel 592 B. W. onbestaande zijn 
(zie hiervoor het vorige overzicht, T.P.R., 1981, 135, nr. 65), toch dient de 
vruchtgebruiker beschouwd te worden als de bewaarder ervan. Hij heeft er 
toezicht op en hij moet zo nodig hun vervanging signaleren. Kortom, hij 
dient ten aanzien van de bomen, de zorgen van een goed huisvader te 
betonen. Indien evenwel de vruchtgebruiker, zoals dit het geval was, het 
goed had verpacht, dient de pachter aanzien te worden als de bewaarder van 
de bomen. Hij dient in voorkomend geval de ouderdom of de ziekte van 
de bomen aan de vruchtgebruiker te melden die dit op zijn beurt aan de 
naakte eigenaar dient door te geven. 
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100. VRUCHTGEBRUIK EN CONCUBINAAT- Als twee personen een eigen
dom kopen, de ene voor de volledige naakte eigendom en de andere voor 
het volledige vruchtgebruik, dan hoeft de laatste de eerste niet per.sei~.het 
goed te Iaten inwonen. Is dit toch gebeurd, dan mag de vruchtgebruiker de 
naakte eigenaar ten allen tijde uit het goed Iaten uitzetten (Vred. La 
Louviere, 17 juni 1987, Jur. Liege, 1987, 1578). Deze formule van aankoop 
is dus duidelijk geen goede formule, zoals ze in casu werd toegepast om een 
eigendom te Iaten aankopen door twee concubinerenden. Degene die im
mers de naakte eigendom koopt, heeft geen enkel genotsrecht op het 
aangekochte goed. 

101. INHOUD VAN HET RECHT VAN BEWONING - De feiten die aanleiding 
gaven tot het vonnis van de Rechtbank te Hasselt (Rb. Hasselt, 9 december 
1985,Limb. Rechts/., 1986,205, noot VanDeurzen, J.), warendevolgende. 
Een echtpaar verkocht een huis aan de Cera. In de akte werd aan de 
verkopers een recht van ,gratis bewoning" (sic) toegekend op de verdieping 
van het gebouw. Er werden aparte tellers geplaatst voor water- en electrici
teitsverbruik. Na dertien jaar bleek dat de verwarmingskosten van het 
appartement dat bewoond werd door de verkopers, veel hoger lagen dan 
voor de andere appartementen in het gebouw. Cera vorderde deze kosten 
terug, doch kreeg van de vrederechter geen gelijk. De vrederechter te 
Sint-Truiden meende dat het recht van bewoning ook het recht op gratis 
verwarming inhield, rekening gehouden met de marrier van bewonen 
die thans bij ons gebruikelijk is. Cera ging in beroep. De Rechtbank te 
Hasselt besliste dat het recht van bewoning krachtens artikel 629 B.W. 
niet de verwarming omvat. Het was niet bewezen dat door het gebruik 
van het woord ,gratis" partijen hier hadden willen van afwijken. Daaren
boven werden kosten van electriciteit en water wei door de bewoners 
betaald. De rechtbank oordeelde evenwel dat door het jarenlang stilzitten 
van de Cera er rechtsverwerking was opgetreden en dat de bewoners 
dienvolgens gerechtigd waren op kosteloze verwarming van hun apparte
ment. De regel dat de overeenkomsten te goeder trouw dienen uitgevoerd 
te worden, moet hen echter beletten hier een verspillend gebruik van te 
maken. 

102. EINDE VAN HET RECHT VAN BEWONING - Het recht van bewoning, 
evenals het vruchtgebruik, kan eindigen door vervallenverklaring (Derine, 
R., e.a., II B, nr. 913, p. 570). Artikel618 B.W. is van toepassing, zij het 
met een zekere betwisting voor wat het derde lid betreft (Derine, R., e.a., 
II A, nr. 913, p. 571). Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening tegen 
een vonnis van de Recht bank van Oudenaarde, waarin de rechtbank besliste 
dat het uitbreken van een vals plafond en een aluminium vaatwasbak in een 
achterkeuken, voorwerp van een recht van bewoning, een ernstig misbruik 
uitmaakte, dat in casu het verval van het recht van bewoning tot gevolg had 
(Cass., 22 februari 1985, J. T., 1986, 395, Arr. Cass., 1984-85, 859 en Pas., 
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1985, I, 770). Men dient niet aileen een bepaald vergrijp in overweging te 
nemen, maar aile omstandigheden in de zaak. 
Het recht van bewoning kan ook eindigen door de vrijwillige afstand door 
de titularis ervan. In een verkoopsakte hadden de ouders-verkopers zich een 
recht van bewoning voorbehouden in bepaalde lokalen van het huis dat zij 
aan hun zoon verkochten. Na het overlijden van de moeder verliet de vader 
uit eigen beweging het huis. Het Hofvan Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 
19 juni 1984, Rec. Gen. Enreg., 1985, nr. 23.231, p. 355) achtte het niet 
bewezen dat de zoon tekortgekomen was aan zijn verplichtingen; er kon dan 
ook geen sprake zijn van enige schadevergoeding. 

103. HYPOTHECAIRE FORMALITEITEN MET BETREKKING TOT VRUCHTGE

BRUIK EN BEWONING. OVERSCHRIJVING VAN DE VESTIGING VAN EEN RECHT 

VAN BEWONING - RANDMELDING VAN EEN EIS TOT HERROEPING VAN EEN 

VRUCHTGEBRUIK - In de zaak Cera tegen Marting hadden bepaalde 
personen een onroerend goed aan hun kinderen verkocht. Bij afzonderlijke 
akte stonden de kinderen een recht van bewoning toe aan hun ouders 
betreffende enkele lokalen in het verkochte huis. Deze laatste akte werd niet 
overgeschreven. Het huis werd op uitvoerend beslag verkocht. De kopers 
op beslag meenden terecht dat het toegestane recht van bewoning hen niet 
tegenstelbaar was. De Vrederechter te Aarlen (Vred. Aarlen, 20 juni 1980, 
Jur. Liege, 1981, 158), leidde nog verder uit de feiten af dat de kopers ook 
niet konden beschouwd worden als te kwader trouw, in de zin van artikel 
1 van de Hypotheekwet, vermits zij helemaal geen weet hadden van het 
bewuste recht van bewoning. Het loutere feit dat de kopers het huis v66r 
de verkoop bezochten en constateerden dat de ouders van de beslagenen er 
woonden, volstond niet om te kunnen besluiten tot hun kwade trouw. 
Krachtens artikel 3 van de Hypotheekwet, dient elke eis, strekkende tot 
vernietiging of herroeping van rechten voortvloeiende uit akten onderwor
pen aan de overschrijving, de publiciteit van de randmelding te ondergaan. 
Dit artikel is van toepassing op een eis, strekkende tot herroeping van 
vruchtgebruik (Bergen, 23 mei 1980, Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.844, 
p. 60, noot A. C., Pas., 1980, II, 124). In de noot onderaan het vonnis werd 
de analyse van de gegevens van de zaak verder gedreven dan in de argumen
tatie van het Hof. Het bleek dat het vruchtgebruik gevestigd was bij 
overeenkomst, bij wijze van retentie. Enkel de naakte eigendom was overge
dragen, terwijl de vervreemders zich het vruchtgebruik hadden voorbehou
den. De voile eigenaar die aldus zijn naakte eigendom vervreemdt, en het 
vruchtgebruik voorbehoudt, vindt in deze overdrachtsakte niet zijn titel van 
vruchtgebruik. Hij behoudt immers zijn vruchtgebruik, krachtens zijn eigen 
(vorige) titel. De naakte eigenaar had dus eigenlijk niet de nietigverklaring 
of de herroeping van het vruchtgebruik op het oog, doch wei een loutere 
toepassing van de concrete voorwaarden van de vervreemding van de naakte 
eigendom. Deze voorwaarden luidden in casu dat het vruchtgebruik verviel 
als de vruchtgebruiker het goed niet meer zelf bewoonde. Er wordt evenwel 
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tach aangeraden, gelet op de houding van het Hof, de randmelding van de 
eis te vragen op het bevoegde hypotheekkantoor. 

104. GEBRUIK EN BEWONING EN ONROERENDE VOORHEFFING - Artikel 
155 W.I.B. bepaalt: ,De onroerende voorheffing is verschuldigd door de 
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker der belast
bare goederen, volgens de regelen bepaald door de Koning". Dit artikel 
vermeldt dus niet met name de gebruiker of de bewoner. 
In een geval voorgelegd aan het Hof van Beroep te Gent (Gent, 7 oktober 
1980, J.D.F., 1982, 57) waren eisers oorspronkelijk eigenaars van een 
gebouw, dat zij later inbrachten in een vennootschap, doch met voorbehoud 
van het recht van bewoning in het goed. De administratie vestigde de 
onroerende voorheffing ten name van de eisers. Deze aanslag werd betwist 
omdat het recht van gebruik of bewoning niet vermeld wordt in artikel155 
W.I.B .. Het Hof oordeelde dat de titularis van een recht van gebruik of 
bewoning bezitter is in de volwaardige juridische betekenis van het woord 
(Derine, R., e.a., I A, nr. 130, p. 255), als houder van een zakelijk recht. 
De werkelijke schuldenaar van de onroerende voorheffing is degene die het 
nuttig bezit heeft, krachtens een zakelijk recht. Deze stelling komt overeen 
met de bedoeling van de wetgever, die onder artikel155 W.I.B., eveneens 
de bezitter vermeldt, naast de eigenaar, de erfpachter, de opstalhouder en 
de vruchtgebruiker. Zodoende heeft de wetgever een onderscheid willen 
maken tussen degenen die het wettelijk bezit hebben van een onroerend goed 
krachtens een zakelijk recht en dus schuldenaars zijn van de onroerende 
voorheffing en degenen die louter detentie hebben en dus geen schuldenaars 
zijn van de onroerende voorheffing. Deze stellingname komt overeen met 
artikel 635 B.W., dat in fine de gebruiker of bewoner verplicht tot bet 
dragen van de belastingen. 

HOOFDSTUK VI 

OPSTAL 

105. OPSTALENAFSTANDVANRECHTVANNATREKKING-Indebesproken 
periode werd door de rechtspraak aandacht besteed aan het onderscheid 
tussen de afstand van bet recht van natrekking en het verlenen van een recht 
van opstal. 
Men weet dat de clausule van het verzaken aan het recht van natrekking 
in de notariele praktijk erg ingeworteld is. Deze clausule wordt voorname
lijk in twee gevallen en om twee redenen gebruikt. 
Om het tijdelijk karakter van het opstalrecht te weren, doet de grondeige
naar afstand van zijn recht van natrekking met toelating tot bouwen. 
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Dergelijke afstand zou, in tegenstelling tot het opstalrecht, niet vervallen 
na verloop van tijd. Wanneer echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeen
schapsstelsel en een van beide echtgenoten is persoonlijk eigenaar van een 
stuk grond, wordt door deze echtgenoot nogal eens afstand gedaan van zijn 
recht van natrekking ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen. 

Het Hof van Beroep te Bergen (Bergen, 7 februari 1978, R.C.J.B., 1980, 
5, noot Renard, C., ,La renonciation a I' accession", Rec. Gen. Enreg., 
1980, 182), formuleerde zijn standpunt zeer duidelijk. Een overeenkomst 
die een verzaking inhoudt van het recht van natrekking door de eigenaar 
van de ondergrond en de erkenning door hem dat de opgerichte gebouwen 
toebehoren aan degenen in wiens voordeel aan de natrekking werd verzaakt, 
is wezenlijk een overeenkomst die een opstalrecht vestigt. De eigendom van 
het gebouw opgericht op de grond van iemand anders is in wezen een opstal. 
De overeenkomst die een recht van opstal toestaat, dient overgeschreven te 
worden conform artikel 1 van de Hypotheekwet. Een dergelijke overeen
komst dient, teneinde de overschrijving mogelijk te maken, overeenkomstig 
artikel 2 van de Hypotheekwet in authentieke vorm opgesteld te zijn. 

Is dit niet het geval, dan is het opstalrecht niet tegenstelbaar aan derden, 
en kan dienvolgens beslag gelegd worden op het volledige erf (zowel op de 
grondeigendom als de opgerichte opstallen). 

106. Het Hof van Cassatie had zich reeds in 1970 (Cass., 13 mei 1970, T. 
Not., 1971, 134; Pas., 1970, I, 801, R.C.J.B., 1980, 13) uit te spreken over 
een gelijkaardig geval en velde een minder duidelijk arrest. Het Hof had 
gewoon verwezen naar de regel van de artikelen 552 en 553 B.W. waardoor 
de toestand beheerst wordt die voortvloeit uit het oprichten van gebouwen, 
beplantingen en werken op de grond van een erf. Maar deze regel is niet 
van toepassing op het geval waar een erf, waarop de tot stand gekomen 
gebouwen, beplantingen en werken zich bevinden, vervreemd wordt (Deri
ne, R., e.a., II B, nr. 1023, p. 913). 

107. OPSTAL EN APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM - De afstand van het 
recht van natrekking (en dus het verlenen van een opstalrecht) kan samen
gaan met het plaatsen van een onroerend goed onder het stelsel van de 
appartementsmedeeigendom (conform artikel 577bis, § 9 tot 11 B.W.). 

In zijn arrest van 8 januari 1986 (Brussel, 8 januari 1986, J.L.M.B., 1987, 
17), onderzocht het Hof van Beroep te Brussel volgend geval. X had 
verzaakt aan haar recht van natrekking en toelating gegeven aan Y om te 
bouwen op Y's kosten op X's eigendom. In een basisakte hadden heiden 
het gebouw en de grond geplaatst onder het stelsel van de appartementsme
deeigendom en gedwongen onverdeeldheid. In de basisakte werd de grond 
vermeld als een deel van de gedwongen onverdeeldheid, hoewel de grond 
in feite eigendom gebleven was van X. 

Het Hof oordeelde dat de wettelijke mogelijkheid die het recht van opstal 
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in zich houdt, met name dat de gebouwen voor de duur van het opstalrecht 
kunnen vervreemd worden zonder de grond, kan tegengehouden worden 
als, door de wil van de partijen, het geheel geplaatst werd onder het stelsel 
van de medeeigendom met gedwongen onverdeeldheid overeenkomstig 
artikel 577bis, § 9, B.W .. Anderzijds, wanneer een goed geplaatst is onder 
het stelsel van de gedwongen onverdeeldheid, kunnen de quotiteiten van 
elke medeeigenaar slechts in beslag genomen worden samen met het erf 
waarvan zij een bijzaak zijn. Dit principe werkt even wei ook in tegenoverge
stelde zin, zodat het beslag op de hoofdzaak in beginsel het beslag op de 
quotiteit van de medeeigenaar in de gedwongen onverdeeldheid met zich 
meebrengt. Wanneer nu echter blijkt dat de grond krachtens het toekennen 
van het opstalrecht zelf, eigendom gebleven is van iemand anders dan de 
beslagen schuldenaar, is het beslag op de onverdeelde quotiteit onmogelijk. 
Dienvolgens lijkt het beslag op de hoofdzaak eveneens onmogelijk. In een 
korte noot onderaan het arrest wordt de vraag gesteld of de beginselen die 
door dit arrest opgesomd worden, geen nieuw geval creeren van onbeslag
baarheid. Het besproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel werd 
door het Hof van Cassatie op 19 mei 1988 (Cass., 19 mei 1988, Rev. Not. 
B., 1988, 473) vernietigd. Het Hof oordeelde dat door middel van de 
verzaking aan het recht van natrekking, X in het voordeel van Y een recht 
van opstal toestond, maar aileen eigenaar bleef van de quotiteiten in de 
grond, waarop de gebouwen opgericht werden. Beide partijen konden onder 
elkaar geen gedwongen onverdeeldheid creeren die aileen zijn rechtvaardi
ging zou vinden in de gemeenschappelijke bestemming gegeven aan hoofd
zaak en bijzaak (zie ook de uitvoerige bespreking van dit arrest bij: 
Hansenne, J. en De Leval, G., ,L'indissociabilite du bien privatif et de Ia 
quote-part dans les biens communs en matiere de copropriete forcee (art. 
577bis, § 9, C. civ.), Rev. Not. B., 1988, 450). 

Bij wijze van obiter dictum stelde het Hof van Beroep zeer duidelijk en werd 
hierin wei gevolgd door het Hof van Cassatie, dat een clausule van verzaking 
aan het recht van natrekking aanleiding geeft tot het ontstaan van een recht 
van opstal waarvan de duur dwingend beperkt is tot vijftig jaar. 

108. DE VESTIGING VAN HET OPSTALRECHT EN DE ONDERLIGGENDE OVER

EENKOMST - In zijn arrest van 21 januari 1986 (Antwerpen, 21 januari 
1986, R. W., 1986-87, 1488, noot Deli, D. en reaktie Vandenberghe, H., 
R. W., 1986-87, 2056-2058), somde het Hof van Beroep te Antwerpen enkele 
rechten van de opstalhouder op. De opstaller heeft een tijdelijk eigendoms
recht over de gebouwen die hij oprichtte en mag die verhuren tegen de prijs 
die hij aanvaardbaar acht. Die huurprijs is volkomen irrelevant voor de 
beoordeling van de eventuele benadeling van de grondeigenaar bij het 
bepalen van de huurprijs ten tijde van het verlenen van het opstalrecht. Het 
Hof stelde eveneens dat indien tussen partijen geen veranderlijkheid in de 
prijs van het opstalrecht werd afgesproken, de rechter ook onbevoegd is om 
een eventuele veranderlijkheid aan de partijen op te dringen. In 
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voorkomend geval is een wetgevend optreden noodzakelijk. Een groat deel 
van de discussie omtrent dit arrest ging over de vraag of de rechter in een 
overeenkomst tot het verlenen van een recht van opstal, de leer van de 
gekwalificeerde benadeling en de imprivisieleer kan toepassen. De relevantie 
van de hoogte en de (on)veranderlijkheid van de vergoeding ten aanzien van 
de twee vermelde leerstukken werd onderzocht. In de reaktie op de noot 
onderaan het arrest werd door Vandenberghe gesteld dat de zakenrechtelij
ke relaties tussen partijen vastliggen bij het sluiten van de overeenkomst die 
het ontstaan geeft aan het opstalrecht. Het zakelijk recht gaat daarbij zijn 
eigen Ieven lei den met de kenmerken die de wet of de overeenkomst daaraan 
heeft gegeven (Vandenberghe, H., art. cit., (2056), 2048). 

HOOFDSTUK VII 

ERFPACHT 

109. ERFPACHT EN HET VOORRECHT VAN ARTIKEL 20/4° HYPOTHEEKWET 

- Het voorrecht bepaald in artikel 20/4 van de Hypotheekwet, met name 
het voorrecht voor de kosten gemaakt tot behoud van de zaak kan niet 
ingeroepen worden tegen de erfpachter. De GMBH Thyssen Aufziige had 
nog belangrijke onderhoudswerken gedaan aan de roltrappen in de Galeries 
Anspach in Namen. Op grand van artikel 20/4 van de Hypotheekwet vroeg 
zij opname van haar schuldvordering in het bevoorrecht passief van het 
faillissement. Dit werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel (Kh. 
Brussel, 26 juni 1984, T.B.H., 1985, 312), afgewezen op grand van de 
overweging dat de ,Galeries Anspach" geen eigenaars waren van de rol
trappen en het gebouw, maar slechts erfpachter. Terloops merkte de recht
bank op dat het voorrecht van artikel 20/4 Hypotheekwet slechts kan slaan 
op roerende goederen, terwijl roltrappen dienen beschouwd te worden als 
onroerend door incorporatie. 

110. ERFPACHT EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM- Een erfpacht belast 
dermate een eigendom dat ze de overdracht van de voile eigendom volledig 
belet (Rb. Antwerpen, 6 november 1980, Pas., 1982, III, 16). Een verkoops
overeenkomst die nalaat te wijzen op het feit dat het verkochte goed belast 
is met een erfpacht, kan nietig verklaard worden wegens gebrek aan 
wilsovereenstemming over het voorwerp van de overeenkomst. 

111. ERFPACHT EN BURENHINDER- In de theorie van de burenhinder, 
gegrondvest op artikel 544 B.W. heeft de gelredeerde partij een vordering 
zowel tegen de eigenaar van het naburige erf als tegen de erfpachter ervan, 
als tegen elke titularis van een eigendoms- of genotsrecht op het erf (Luik, 
30 januari 1980, Jur. Liege, 1980, 81). 
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112. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ERFPACHTER- De N.V. I. huurde een 
lokaal, dat aangewend werd als transformatiecabine voor electrische ener
gie, voor een termijn van negenennegentig jaar. Dit huurcontract van 
negenennegentig jaar werd door de Rechtbank van Mechelen (Rb. Meche
len, 18 januari 1983, R. W., 1986-87, 548), gekwalificeerd als een contract 
van erfpacht. 
De erfpachter werd beschouwd als bewaker van de zaak en aansprakelijk 
geacht voor de schade door die zaak veroorzaakt. In casu was er een ongeluk 
gebeurd door de gebrekkige toestand van het dak van de electriciteitscabine. 

113. DE ERFPACHTER HEEFT EEN RECHTSTREEKS BELANG OM EEN VORDE

RING IN TE STELLEN TEGEN DE NABUUR - Een erfpachter kan als nabuur 
van een erf waarvan de eigenaar een woning gebouwd had en in stand 
gehouden zonder vergunning, daardoor schade lijden en zich bijgevolg 
burgerlijke partij stellen in het strafproces tegen de nabuur. 
In de zaak M. tegen vzw Belgische Natuur- en Vogelreservaten (Antwerpen, 
13 januari 1984, R. W., 1984-85, 908) had de vzw Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten het grootste deel van het Natuurreservaat ,De Maten" te 
Genk in erfpacht van de gemeente. Als dusdanig had zij als direkte nabuur 
van de beklaagde een rechtstreeks materieel en moreel belang. De erfpachter 
heeft immers het recht op een volledig genot van zijn deel en kan hiervoor 
dezelfde rechten doen gelden als de eigenaar. 

114. HET STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING IN DE ERFPACHTOVEREEN

KOMST - Een van de wijzen tot vestiging van het recht van erfpacht is de 
titel. De overeenkomst vormt dan, gelet op het grotendeels suppletief 
karakter van de wet,. de basis van het erfpachtrecht. 
Een hangende vraag is of de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing blijven op het erfpachtcontract; met andere woor
den kan een van beide partijen, voor het geval de andere zijn verbintenissen 
niet nakomt, de ontbinding van de overeenkomst vorderen en dus ook het 
verval van het recht van erfpacht als zodanig? 
De problematiek van het al of niet inroepen van het stilzwijgend ontbindend 
beding heeft dus zowel te maken met de rechten en plichten van de 
erfpachter en de erfverpachter als met de gronden tot vervallenverklaring 
van het recht van erfpacht. 
Het Hof van Brussel (Brussel, 19 februari 1986, Rev. Not. B., 1986, 536, 
noot Sterckx, D.), had te oordelen over het volgende geval. De gemeente 
Sint-Joost-ten-Node had een erfpacht toegestaan aan de financiele groep 
,Levy" met betrekking tot een hotel op het Rogierplein. Levy verbond er 
zich toe aan de gemeente een canon te betalen gelijk aan de financiele 
verbintenissen die de gemeente had aangegaan om het complex te bouwen 
en af te werken. Levy ging echter failliet en de gemeente vroeg aan de borg 
om de vervallen canons te betalen. 
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De borg wierp op dat er een verschil bestond tussen het oorspronkelijke 
ontwerp van overeenkomst dat door de voogdijoverheden was aangenomen 
en de Iatere ondertekende overeenkomst. In deze laatste kwam de clausule 
voor dat ingeval van wanbetaling van de canon, de gerechtelijke ontbinding 
van de overeenkomst kon gevraagd worden. Aangezien de laatste, definitief 
ondertekende overeenkomst, niet onderworpen was geweest aan de goed
keuring van de voogdijoverheid, achtte de borg de clausule nietig. De 
rechtbank en het Hof waren de mening toegedaan dat de ingevoegde 
clausule geen enkele draagwijdte had, vermits artikel 1184, B.W., toch 
steeds onderverstaan is in wederkerige contracten. 
Het Hof redeneerde dat het niet de wil was geweest van de wetgever van 
1824 om artikel 1184 uit te sluiten. De algemene rechtsbeginselen blijven 
van kracht. Het Hof was eveneens de mening toegedaan dat de wet van 
14 mei 1955, betreffende de aanpassing van de canon, hoewel ze alleen 
spreekt van vervallenverklaring en niet van ontbinding, eigenlijk slechts een 
toepassing is van het gemeen recht op de erfpachtcontracten. 
Het Hof volgde hierbij de klassieke oplossing die vorige eeuw praktisch 
unaniem door rechtspraak en rechtsleer werd benaamd (zie de verwijzingen 
inDerine,R.,e.a.,II B,nr.1017,p. 885,zieook:Lambert,M., ,Emphytheo
se et condition resolutoire tacite", Rev. Not. B., 1988, 314-333). De 
rechtsleer is de mening toegedaan dat artikel 1184 B.W. geldt voor aile 
tekortkomingen van de erfpachter, andere dan de betaling van de canon. 
Eens de erfpacht gevestigd, is de erfpachtovereenkomst uitgevoerd, con
form de theorie van de kwalitatieve verbintenis. Met de mogelijkheid van 
het stilzwijgend ontbindend beding omzeilt men in feite de limitatieve 
interpretatie van de vervallenverklaring van artikel 15 van de erfpachtwet. 

115. HET UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING IN DE ERFPACHTOVEREEN

KOMST - Het opnemen van een uitdrukkelijk ontbindend beding in het 
erfpachtcontract waarbij de tussenkomst van de rechter steeds mogelijk 
blijft, kan beschouwd worden als een toelaatbare uitbreiding van de verval
lenverklaring van het recht van erfpacht (Derine, R., e.a., II B, nr. 1017, 
p. 888). In een erfpachtcontract tussen de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen en de Naamloze Vennootschap ,Promotion et En
treprise'', op 29 juni 1973, was onder artikel11, het volgende uitdrukkelijk 
ontbindend beding opgenomen: ,Chacune des parties aura la faculte de 
resilier le contract si, aux termes d'un delai de dix mois a compter de la date 
du present acte, les services competents n'ont pas accorde l'autorisation de 
batir definitive et sans reserve ainsi que le permis d'exploiter le parking". 
Op 5 september 1979 bleken de vereiste vergunningen nog niet afgeleverd 
en maakte de NMBS van haar recht gebruik om aan de tegenpartij de 
ontbinding van het erfpachtcontract te notificeren. Na een lange admi
nistratieve weg was de tegenpartij, de naamloze vennootschap , ,Promo
tion et Entreprise" er op 1 juli 1980 toch in geslaagd een bouwvergun
ning te bekomen. De rechter in beroep (Luik, 22 september 1983, Pas., 
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1984, II, 7), oordeelde dat het erfpachtcontract definitief ontbonden 
was. 

HOOFDSTUK VIII 

ERFDIENSTBAARHEDEN 

NATUURLIJKE AFLOOP VAN WATER 

116. VERSCHILLENDE EIGENAARS - Een allereerste vereiste voor de toepas
selijkheid van artikel640 B.W. is degene die geldt voor elke erfdienstbaar
heid: er moet een heersend en een dienend erf zijn, toebehorend aan 
verschillende eigenaars. Artikel640 B.W. kan dus niet ingeroepen worden 
door een aannemer die waterschade ondervond aan door hem opgerichte 
sociale woningen en daarvoor een andere aannemer aansprak die op een 
ander deel van hetzelfde terrein werken moest uitvoeren voor dezelfde 
bouwheer (Brussel, 25 februari 1988, J. T., 1988, 302). 

117. TOEP ASSELIJKHEID OP OVERHEID - Artikel640 B. W. is ook toepasse
lijk indien de overheid de normale afvloeiing van water belet door de 
uitvoering van werken, bv. het aanleggen van een autostrade waarbij niet 
aileen de draineerbuizen werden stuk gereden maar ook a. h. w. een buffer 
werd opgeworpen waardoor de normale afvloeiing van een akker belet werd 
en het water zich onderaan de helling ophoopte (Vred. Grace-Hollogne, 
31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143). 
De R.W.P. die bij het oprichten van een gebouw de waterhuishouding 
verstoort zodat een gebuur meer water te verwerken krijgt, begaat een fout 
(Rb. Gent, 8 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 577). 

118. ENKEL NATUURLIJK WATER. RIOLERINGEN- Artikel 640 B.W. ver
plicht enkel de afvloeiing van natuurlijk water te dulden. De gemeente die 
ongezuiverd rioolwater loost in een gracht die het erf van een particulier 
doorsnijdt, schendt artikel640 B.W. (Rb. Turnhout, 3 juni 1985, Res Jura 
Imm., 1985, 181). Huishoudelijk afvalwater mag men niet lozen op het erf 
van de gebuur. Regenwater via een goot lozen betekent principieel een 
verboden verzwaring maar zo deze situatie 30 jaar geduurd heeft, is verja
ring ingetreden (Vred. Gosselies, 28 juni 1978, J. T., 1980, 296). 

119. STEENVAL- Onder de toepassing van artikel640 B.W. wordt ook de 
situatie gebracht waarbij de eigenaar van een lager gelegen erf onaangenaam 
verrast wordt door stenen die van een hoger gelegen erf op zijn eigendom 
neerstorten (Vred. Hoei, 9 juli 1987, T. Agr. R., 1988, 70, Ann. Dr. Liege, 
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1988, 430, noot Hubert, M.-F., verkort weergegeven door Delvaux, E. en 
De Briey, ,lnedits de droit des biens", J.M.L.B., 1987, 1094, nr. 6). 

120. DAKDROP- De regeling van artikel 681 B.W. is niet van openbare 
orde. Een afwijkende regeling op grond van een overeenkomst, verjaring 
of bestemming door de huisvader is dus mogelijk. Dat is bv. het geval indien 
al meer dan dertig jaar geen dakgoot aanwezig is zodat het regenwater 
afloopt op het erfvan de gebuur (Vred. Anderlecht, 21 mei 1981, T. Vred., 
1981, 237), of een akte bepaalt dat een erf ,osievrij" is: dergelijke bepaling 
is immers overbodig indien de dakdrop op eigen grond moet gebeuren 
(Vred. Poperinge, 21 februari 1983, R. W., 1986-87, 1413). 

NOODWEG 

121. INGESLOTENHEID. BEGRIP- De wetswijziging van 1 maart 1979 heeft 
geen wijziging gebracht aan het begrip ingeslotenheid. lntegendeel, in de 
huidige tekst van het artikel682 B. W. wordt een definitie van ingeslotenheid 
gehanteerd die voorheen reeds lang verworven was in de rechtspraak. Er 
is ingeslotenheid zo het erf geen voldoende toegang heeft tot de openbare 
weg en die toegang niet kan ingericht worden zonder overdreven kosten of 
ongemakken. 

Het criterium van de relatieve ingeslotenheid kan ingeroepen worden door 
de eigenaar van een erf dat slechts toegang had tot de openbare weg via 
een trap omdat, rekening houdend met de vereisten van het actuele Ieven 
een normaal gebruik van het erf een toegangsmogelijkheid met een auto 
impliceert (Vred. Etterbeek, 19 maart 1979, Res Jura Imm., 1983, nr. 
5964). 

Er is alleszins geen ingeslotenheid zo een hoeve centraal gelegen is tussen 
weiden die onderling verbonden zijn en via een goed berijdbare weg, die de 
meest logische is voor haar uitbating, toegang heeft tot de openbare weg 
(Vred. Herve, 19 mei 1985, Ann. Dr. Liege, 1986, 375, noot Hubert, 
M.-F.). 

Artikel 682 B.W. werd tevergeefs ingeroepen door een landbouwer die 
meende dat voor een perceel van 68 a 51 ca groot materieel moest kunnen 
ingezet worden zodat hij over een meer dan drie meter brede weg moest 
kunnen beschikken. Zijn enige argument was dat hij tot in 1976, moment 
waarop de tegenpartij een afsluiting had geplaatst, wei met een pikdorser 
en modern landbouwmaterieel doorgang had gehad. Het Hof van Cassatie 
meende dat de bestreden beslissing duidelijk genoeg had aangegeven dat het 
gebruik van dergelijk materieel niet als noodzakelijk te beschouwen vie! 
voor de behoeften van normale exploitatie van dit perceel. Er was dan ook 
wettig beslist dat de gevorderde verbreding door wegneming van de afslui
ting niet noodzakelijk was voor de normale aanwending van het goed 
volgens zijn bestemming (Cass., 26 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 268). 
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122. EIGEN FOUT OF NALATIGHEID - lndien de ingeslotenheid door de 
eigen daad of die van zijn rechtsvoorganger veroorzaakt is en men door de 
aard van de gebouwen die men op zijn erf oprichtte de toegang tot de 
openbare weg onmogelijk maakte is een beroep op artikel 682 B.W. 
onmogelijk. Dit kan aileen indien de ingeslotenheid het gevolg is van de 
natuur der zaken of omstandigheden vreemd aan de eigenaar, niet wanneer 
ze veroorzaakt wordt door eigen schuld of nalatigheid (Rb. Mechelen, 
19 oktober 1982, Pas., 1983, Ill, 42). 

123. BUITENSPORIGE KOSTEN - De uitbaters van een handelspand hadden 
bij de uitbreiding van hun zaak een voorheen bestaande garage afgebroken 
en vervangen door een superette met uitstalraam. Zij ondervonden echter 
moeilijkheden bij de bevoorrading van de zaak en vroegen om een noodweg 
waardoor het laden en lossen van de vrachtwagens aan de achterkant van 
de zaak zou kunnen gebeuren. De Rechtbank van Hasselt verwierp de eis. 
Zij betwijfelde niet dat de uitbaters inderdaad moeilijkheden ondervonden 
bij het laden en lossen van de vrachtwagens maar naar haar mening was 
dit geen gevolg van de ligging van hun erf maar veeleer van de verbouwings
werken waarbij niet de minste aandacht was besteed aan enige toegang naar 
de achterzijde van het erf. 

In een cassatiemiddel opgesplitst in twee onderdelen voerden de uitbaters 
van de handelszaak aan dat de rechtbank het begrip ingeslotenheid geschon
den zou hebben omdat niet ontkend werd door de rechtbank dat de 
eigendom van de eisers, zoals hij actueel ingericht was, behoefte had aan 
deze toegang voor zijn normale uitbating en dater ook geen sprake was van 
insluiting door eigen fout. Het Hof van Cassatie verwierp met een enkele 
overweging de argumentatie van eisers. Naar de mening van het Hof had 
de rechtbank met zijn motivering stilzwijgend maar ondubbelzinnig beslist 
dat de eisers zonder buitensporige kosten of ongemakken een uitweg 
konden aanleggen (Cass., 14 juni 1985, Pas., 1985, I, 1320; Arr. Cass., 
1984-85, 1428). Op het eerste gezicht wordt blijkbaar niet zo uitdrukkelijk 
ingegaan op de vraag of de insluiting aan eigen schuld te wijten was. Toch 
getuigt het arrest van een strikte logica die wij enkel kunnen onderschrijven. 
Enerzijds wordt de vraag of er insluiting is door eigen toedoen zonder 
voorwerp zodra vastgesteld is dat er geen insluiting is in de zin van de wet. 
De vraag of er al dan niet insluiting is, is dus prealabel. Anderzijds 
impliceert de vaststelling dat zonder buitensporige ongemakken of kosten 
een verbinding naar de openbare weg kon gemaakt worden meteen dat een 
gebeurlijke insluiting te wijten is aan eigen moedwil of ondoordacht optre
den. In zulke situatie kan men geen noodweg vorderen (zie hierboven 
nr. 122). 

Quid indien de insluiting weliswaar door eigen toedoen en bewust gebeurde 
maar het aanleggen van de uitweg op eigen terrein zeer duur of lastig zou 
zijn? In dat geval is er (relatieve) ingeslotenheid maar blijft nog de vraag 
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of men te maken heeft met een normaal gebruik van de eigendom overeen
komstig zijn bestemming. 

124. NORMAAL GEBRUIK - Drie bescheiden woningen, zonder garage of 
enig comfort waren door stedelingen aangekocht blijkbaar met de bedoeling 
af en toe de drukte van de stad te ontsnappen. Vermits zij met hun auto 
niet tot aan de huisjes konden geraken vorderden zij prompt een noodweg 
over de eigendom van een autochtoon. Het Hof van Cassatie was van 
mening dat de rechter hun verzoek terecht had afgewezen, niet omdat zij 
stedelingen waren, maar omdat de rechtbank op grond van de feitelijke 
elementen van de zaak kon beslissen dat een normaal gebruik van deze 
huisjes overeenkomstig hun bestemming geen toegang met een wagen 
impliceerde (Cass., 1 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 827; Pas., 1984, I, 
759, noot). 

In 1981 zette het Hof van Cassatie nog eens een aantal beginselen op een 
rij. Ben noodweg kan maar gevorderd worden voor een normaal gebruik 
van de eigendom volgens zijn bestemming. Alle doeleinden waarvoor het 
erf normaal gebruikt kan worden komen in aanmerking. Artikel682 B.W. 
mag dus ook ingeroepen worden bij een wijziging van exploitatie waardoor 
de toegang tot de openbare weg onvoldoende wordt, mits deze nieuwe 
exploitatie maar strookt met een normaal gebruik van het erf volgens zijn 
bestemming. De rechter ten gronde van wie de eiser via artikel 682 B. W. 
een verbreding van een bestaand recht van overgang wou bekomen voor de 
uitbating van een garagebedrijf op een erf dat voorheen als woonhuis werd 
gebruikt, schendt artikel 682 B.W. niet wanneer hij die eis afwijst omdat 
naar zijn mening de normale bestemming van het erf is, te fungeren als 
woonhuis (Cass., 12 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 775, Pas., 1981, I, 
756, R. W., 1981-82, 1761, T. Not., 1982, 105, Rev. Not. B., 1983, 56 noot 
R.D.V., Res Jura Imm., 1982, 321 noot Glineur, P., Rec. Gen. Enreg., 
1983, nr. 22.910). 

Wie achter zijn huis een bescheiden tuin van 175 ca heeft, kan niet beweren 
dat hij voor het gebruik van die tuin een noodweg behoeft. Dit soort tuinen 
een noodweg toekennen zou half Belgie naar het instituut van de noodweg 
doen grijpen (Vred. Hamoir, 21 mei 1987, T. Vred., 1987, 302). 

Huizen gebouwd langsheen de openbare weg hebben niet als normale 
bestemming dat via een noodweg met een wagen een garage op de binnen
plaats van dergelijke huizen kan bereikt worden. De vrederechter wees erop 
dat er heel wat huizen zonder garage zijn en niets de eisers belette die garage 
dan maar aan te brengen op het gelijkvloers van hun woning, indien zij ze 
toch zo noodzakelijk achtten (Vred. Grace-Hollogne, 7 maart 1978, Jur. 
Liege, 1980, 135). 

125. NORMAAL GEBRUIK. LEIDINGEN- Volgens de Rechtbank van Namen 
is aan de noodweg op grond van artikel682 B.W. ten bijkomstige titel het 
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recht verbonden om ondergrondse leidingen (in casu een riool) aan te leggen 
zodat het heersend erf op een normale en moderne wijze kan gebruikt 
worden. Doel van de noodweg is immers het heersend erf een zekere 
meerwaarde te geven (Rb. Namen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 
150). 

126. BEDDING, MODALITEITEN, VERJARING- Men weet dat de rechtspraak 
in het verleden aanvaard heeft dat bezitsvorderingen, zowel i.v.m. het 
conventionele recht van overgang als i.v.m. de noodweg mogelijk waren. 
Men ging ervan uit dat inderdaad het recht zelf niet door verjaring kon 
verworven worden, vermits het om een niet voortdurende erfdienstbaarheid 
gaat, doch dat bedding en modaliteiten wei door verjaring verworven 
konden worden eens de titel aangetoond was. 
Reeds eerder hebben we op het ongerijmde van deze zienswijze gewezen 
i.v.m. door de mens gevestigde erfdienstbaarheden (Kokelenberg, J., ,De 
privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 116 e.v.). 
Sedert de wetswijziging van 1 maart 1978 stelt zich de vraag of artikel 684, 
§2 B.W. dit soort redenering onmogelijk heeft gemaakt. 
De Vrederechter van Diest kreeg dit probleem voorgelegd. Naar zijn mening 
hield artikel 684, § 2 B.W. aileen in, dat de eigenaar van het heersend erf 
zich niet tegen opheffing of veri egging zou kunnen verzetten door zich op 
verjaring te beroepen. 
In beroep oordeelde de Recht bank van Leuven er anders over. Zij meende 
dat, alhoewel deze alinea ingeschreven was in een artikel dat hoofdzakelijk 
het tenietgaan van de noodweg behandelde, de voorbereidende werken 
duidelijk aantonen dat de erfdienstbaarheid en de ligging niet door verjaring 
verworven kunnen worden. 
Toch werd de bezitsvordering in casu toegelaten omdat de wet van 1 maart 
1978 geen terugwerkende kracht heeft zodat rechten verworven voor haar 
inwerkingtreding, geeerbiedigd moesten worden (Vred. Diest, 6 februari 
1984, T. Vred., 1985, 220; Rb. Leuven, 15 oktober 1986, R. W., 1987-88, 
87). 
De Vrederechter van Menen had terzake heel wat minder problemen. 
Artikel 684, § 2 B.W. kwam gewoon niet ter sprake en met een verwijzing 
naar de klassieke rechtspraak van het Hof van Cassatie werd geoordeeld 
dat verjaring van bedding en modaliteiten wei degelijk mogelijk was, zodat 
artikel1370 Ger. W. ingeroepen kon worden (Vred. Menen, 9 januari 1985, 
T. Vred., 1987, 234). 

127. OPHEFFING. EINDE VAN INSLUITING- De wet verleent het recht van 
noodweg maar om te verhelpen aan een toestand van insluiting. Het 
verdwijnen van de insluiting ontneemt de noodweg zijn bestaansreden zodat 
artikel 684 B.W. toelaat de opheffing te vorderen (Vred. Hamoir, 21 mei 
1987, T. Vred., 1987, 302). 

1778 



De Recht bank van Brugge besliste dat de omstandigheid dat de eigenaar van 
een ingesloten erf tevens medeeigenaar is van een aanpalend erf dat aan de 
openbare weg grenst of dat een van de medeeigenaars van een ingesloten 
erf tevens de eigenaar is van een aanpalend perceel dat aan de open bare weg 
grenst, de insluiting niet doet ophouden wanneer er geen eenheid van 
exploitatie tussen de erven bestaat. Dergelijke eenheid is niet voorhanden 
indien zich op het ene erf een fermette bevindt die als dusdanig wordt 
verhuurd en het ander erf voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt of 
verpacht (Rb. Brugge, 21 februari 1983, R. W., 1983-84, 1717, noot Bru
neel, M.). 

De eigenaar van een ingesloten perceel had een recht van noodweg toegewe
zen gekregen. Achteraf huurde hij een perceel dat via een bedongen recht 
van overgang toegang had tot de openbare weg. De eigenaar van het erf 
waarop de noodweg was gelegd vorderde prompt de opheffing. In een 
vonnis dat het niet erg nauw nam met het onderscheid tussen de noodweg 
en het recht van overgang (zo werden o.a. de artt. 710bis en 705 B.W. in 
de motivering betrokken) wees de Vrederechter van Edingen het verzoek tot 
opheffing af. 

Enerzijds bleek dat het leggen van de noodweg op het gepachte perceel meer 
bezwarend zou zijn dan de bestaande noodweg. Anderzijds zou dit leiden 
tot een verzwaring van de bedongen overgang ten gunste van het gepacht 
perceel (Vred. Edingen, 7 oktober 1987, T. Agr. R., 1988, 75). Het resultaat 
van het vonnis is juist, maar de motivering is allesbehalve vlekkeloos. 
Uiteraard moest artikel 684 B.W. en niet artikel 710bis B.W. ter sprake 
gebracht worden. 

Bovendien ging het niet om een verzwaring van de bedongen erfdienstbaar
heid maar veeleer om een gebruik buiten de grenzen van de titel (art. 702 
B.W.), vermits de stelling van de eiser tot gevolg zou gehad hebben dat het 
recht van overgang gebruikt zou worden voor een ander erf dan hetgene 
waarvoor het gevestigd was (Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erf
dienstbaarheden", T.P.R., 1983, 143). 

128. KORT GEDING- In een geval waar de N.M.B.S. een weg had afgeslo
ten waarvan volgens haar de tegenpartij geen gebruik meer mocht maken, 
oordeelde de voorzitter van de Rechtbank van Brussel dat het voorlopig 
karakter van maatregelen in kort geding hem niet toeliet zich uit te spreken 
over het bestaan van een (recht op) noodweg (Rb. Brussel, 4 december 1987, 
J. T., 1988, 210). 

OVER GANG 

129. VESTIGING DOOR TITEL. BEDROG- De eigenaars van een lijdend erf 
beweerden dat hun rechtsvoorgangers maar in de vestiging van een erf
dienstbaarheid van overgang hadden toegestaan tengevolge van bedrog. De 
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instrumenterende notaris kwam verklaren dat hij op het moment van het 
verlijden van de akte niet wist dat het heersend erf niet ingesloten was. De 
vrederechter meende geen bedrog te kunnen aannemen en wees erop dat 
insluiting geen voorwaarde is voor een conventioneel recht van overgang 
(Vred. Torhout, 4 maart 1986, T. Not., 1986, 124). 

130. BEGRIP ERFDIENSTBAARHEID. INTERPRETATIE- In feite komt een 
erfdienstbaarheid steeds personen ten goede. Determinerend is echter dat 
de last steeds op een bepaald erf zal wegen en het voordeel aan een bepaald 
erf verbonden zijn, ongeacht wie de eigenaars zijn. 
Aldus besloot de Vrederechter van Namen dat er wei degelijk sprake was 
van het zakelijk recht erfdienstbaarheid indien een overgang bedongen was 
voor de actuele eigenaar, zijn rechtsopvolgers onder welke titel ook en ieder 
die op bezoek komt (Vred. Namen, 2 februari 1982, T. Vred., 1982, 290). 
W anneer een testa trice een goed schenkt met beding dat de legataris er niet 
mag op bouwen, kan de rechter ten gronde beslissen dat dit een !outer 
persoonlijke last betreft en de loutere verwijzing in latere koopakten geen 
erkenning van erfdienstbaarheid inhoudt (Cass., 27 november 1980, T. 
Aann., 1983, 183, noot Godfroid, M.). 
Zo ook besliste de Rechtbank van Turnhout overeenkomstig artikel 1145 
B.W. dat in de haar voorgelegde zaak geen sprake was van een erfdienst
baarheid, ook al werd die term in de akte gebruikt, doch enkel van een recht 
intuitu personae. In casu was de akte afgesloten tussen twee broers, waarbij 
de begunstigde met naam en voornaam werd vernoemd. Het feit dat hij 
doorgang mocht nemen dwars door het bebouwd pand van zijn broer en 
verder schuin over zijn koer of tuin, leek de rechtbank een puur familiale 
faciliteit die men niet aan eender welke eigenaar van het erf zou toestaan 
(Rb. Turnhout, 26 mei 1986, Turnh. Rechts/., 1988, 51). 

131. VERJARING - Het recht van overgang is een niet voortdurende erf
dienstbaarheid (art. 688 B.W.). Ze kan dus niet door verjaring doch enkel 
door titel gevestigd worden (Vred. Etterbeek, 19 maart 1979, Res Jura 
Imm., 1983,217; Cass., 13 juni 1980,Arr. Cass., 1979-80, 1280;Pas., 1980, 
I, 246; J. T., 1981, 44; Vred. Herve, 15 juni 1982, Ann. Dr. Liege, 1986, 
371, noot Hubert, M.). 
Wat voor de erfdienstbaarheid als dusdanig geldt, geldt ook voor haar 
modaliteiten. In de vestigingsakte van een recht van overgang werd voor 
de ligging uitdrukkelijk verwezen naar een bij de akte gevoegd plan. De 
titularis van de erfdienstbaarheid had de weg echter op een andere plaats 
aangelegd. Vruchteloos beriep hij zich op verjaring. Hij werd door de 
rechtbank veroordeeld om de weg te leggen op de plaats en breedte aangege
ven in het plan (Rb. Mechelen, 10 januari 1984, Pas., 1984, III, 41). 

132. BEZITSVORDERING - Uit de onmogelijkheid om het recht van over-
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gang of zijn modaliteiten door verjaring te verkrijgen zou logischerwijze 
moeten besloten worden dat een beroep op artikel 1370 Ger. W. onmogelijk 
is. 
De Vrederechter van Herve werd met dit probleem geconfronteerd toen op 
een beweerde overgang een paal geplaatst was. Terecht wees hij erop dat 
een beroep op artikel 1370 Ger. W. niet mogelijk was vermits men niet te 
doen had met een erfdienstbaarheid die door verjaring verworven kon 
worden. 
Minder gelukkig was zijn overweging dat de Franse rechtspraak - die 
volgens hem geen navolging genoot in Belgie - de bezitsvordering tach 
toeliet indien het bezit gebaseerd was op een wettelijke of bedongen titel 
(Vred. Herve, 15 juni 1982, bevestigd door Rb. Verviers, 19 oktober 1983, 
Ann. Dr. Liege, 1986, 371-374). 
Het Belgische Hof van Cassatie heeft deze redeneertrant al lang tot de zijne 
gemaakt (Cass., 18 oktober 1984, Pas., 1984, I, 304; Cass., 1 maart 1962, 
Pas., 1962, I, 737 met advies Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt, 
inzonderheid 743, 1° kol., Pas., 1962, I, 143, 1° kol.). Dat belet niet dat 
we onze mening dat deze rechtspraak de zaken op hun kop zet, handhaven 
(Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 
1983, 116 e.v.). 
Het Cassatiearrest van 13 juni 1980 (J. T., 1981, 44, Pas., 1980, I, 246) gaat 
in die richting waar het beslist dat een recht van overgang niet vatbaar is 
voor verjaring en artikel 1370.1 Ger.W. uitsluit dat een bezitsvordering 
wordt ingesteld tegen de eigenaar van het Iijdend erf die een weg terug tot 
de bedongen breedte had herleid. 

133. BESTEMMING DOOR DE HUISVADER - In een elders besproken gevaJ 
(zie nr. 123), waarbij de uitbaters van een handelszaak in hoofdorde de 
toekenning van een noodweg vorderden, poogden zij in ondergeschikte orde 
de erkenning te bekomen dat door bestemming van de huisvader een recht 
van overgang was gevestigd. 
Zij werden afgewezen omdat aan de basisvereiste dat beide erven aan 
dezelfde eigenaar moesten toebehoren op het moment van het scheppen van 
de toestand van dienstbaarheid niet voldaan was (Cass., 14 juni 1985, Arr. 
Cass., 1984-85, 1428, arrest gedeeltelijk gepubliceerd in Pas., 1985, I, 1320 
dit gedeelte werd niet opgenomen). 
Naar onze mening had de afwijzing principieel moeten geschieden op de 

· overweging dat het recht van overgang niet voortdurend is, zodat vestiging 
door bestemming van de huisvader a priori was uitgesloten (art. 692 B. W.). 
De vraag of era! dan niet bestemming door de huisvader was (art. 693, 694 
B. W .), stelt zich immers enkel als mente maken heeft met een erfdienstbaar
heid die op dergelijke wijze gevestigd kan worden. 

De basisvereisten inzake vestiging door bestemming van de huisvader wer
den nog eens herhaald in een vonnis van de Vrederechter van Hoei. De 
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eigenaar van een terrein had bij de bouw van een garage het risico op 
beschadiging door naar beneden stortende stenen zelf verhoogd. Later 
splitste hij zijn eigendom en de koper van de garage werd uitgelegd dat het 
feit dat een rotsblok in zijn garage was binnengerold een gevolg was van 
de erfdienstbaarheid door de huisvader gevestigd (Vred. Hoei, 9 juli 1987, 
Ann. Dr. Liege, 1988, 430, noot Hubert, M.-F.). 

134. OMVANG. VERZWARING -In artikel702B.W., dat voor alle erfdienst
baarheden geldt, wordt een dubbel beginsel gesteld. De erfdienstbaarheid 
mag niet uitgeoefend worden buiten de grenzen van de titel en een uitoefe
ning, zelfs binnen die grenzen, die de toestand van het lijdend erf verzwaart, 
is verboden. 

De vraag naar de grenzen van de titel impliceert een antwoord op de vraag 
ten gunste van welk erf met het oog op welke behoeften de erfdienstbaarheid 
werd gevestigd (Kokelenberg, J ., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarhe~ 
den", T.P.R., 1983, 143 e.v.). 

Vooral i.v.m. het erf dat gebruik mag maken van de dienstbaarheid wordt 
nogal eens in de fout gegaan. Meermaals vindt zulke situatie haar oorsprong 
in het feit dat eeri persoon verscheidene percelen verwerft waarvan er een 
een recht van overgang genoot, deze percelen tot een geheel samenvoegt 
waarop hij een nieuw gebouwencomplex of een of andere uitbating opricht 
en dan ten bate van dit geheel de erfdienstbaarheid gaat gebruiken. 

Met dergelijke uitbreiding - zonder toestemming van de eigenaar van het 
lijdend erf - ten gunste van andere erven dan het in de vestigingsakte 
aangewezen erf, wordt de verbindende kracht van de titel miskend en dus 
artikel 702 B. W. geschonden. In 1978 had het Hofvan Cassatie dit basisbe
ginsel nog duidelijk in herinnering gebracht (Cass., 3 februari 1978, Arr. 
Cass., 1978, 665; R. W., 1978-79, 795). 

Toch moest het er in 1984 en 1986 opnieuw de aandacht op vestigen. In 1984 
wees het Hof erop dat de rechter die toestond dat een bedongen erfdienst
baarheid gebruikt werd voor een erf dat in de vestigingsakte niet vermeld 
was in de lijst van heersende erven, de bindende kracht van de overeenkomst 
schond en een verzwaring van de erfdienstbaarheid teweegbracht. 
In 1986 affirmeerde het Hof de regel van de verbindende kracht van de 
vestigingsakte en verbrak op grond van artikel 97 G.W. het arrest van de 
Rechtbank van Antwerpen omdat deze met geen enkel woord op de argu
mentatie van de eigenaars van het lijdend erfhad geantwoord (Cass., 6 april 
1984, Arr. Cass., 1983-84, 1045, Pas., 1984, 987; Cass., 16 mei 1986, Arr. 
Cass., 1985-86, 1255, Pas., 1986, I, 1130, Res Jura Imm., 1987, 163, R. W., 
1986-87, 1568, J. T., 1987, 84). 

Terecht ging het Hof niet in op de argumentatie i.v.m. mogelijke verzwa
ring, vermits het overschrijden van de grenzen van de titel op zich reeds 
verboden wordt door artikel 702 B.W., ongeacht het feit of dit aldan niet 
tot verzwaring leidt. 
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Ook de Vrederechter van Diest verwarde een aantal elementaire beginselen 
in volgend geval. De bedding van een 3 m breed bedongen recht van 
overgang voor achterliggende percelen lag voor 1,5 mop perceel A en voor 
1,5 m op perceel B, die beiden, naast mekaar, aan de openbare weg 
grensden. De eigenaar van perceel B had volgens de vrederechter bet recht 
om de voile breedte van 3m (en dus 1,5 mop perceel A) te benutten en zo 
zijn garage te bereiken (Vred. Diest, 5 september 1988, T. Vred., 1988, 261). 
Daartoe steunde hij op bet beginsel dat hij de eigenaar van bet lijdend erf 
zijn erf volledig mag blijven gebruiken, ook voor hetzelfde gebruik als 
waarvoor de erfdienstbaarheid verleend werd, mits dit verenigbaar is met 
de uitoefening van de erfdienstbaarheid. Maar dat vergt natuurlijk dat men 
zijn eigen erf gebruikt. Door toe te staan dat eiser ook bet erf van zijn 
gebuur mocht betreden, waarop hij geen eigendomsrecht had, breidde de 
vrederechter de erfdienstbaarheid uit tot een erf waarvoor ze niet gevestigd 
was. De zaak had natuurlijk heel eenvoudig opgelost kunnen worden met 
een beroep op de noodweg. De feiten Iaten trouwens vermoeden dat een 
splitsing van bet oorspronkelijk lijdend erf aan de oorsprong van de 
moeilijkheden lag. 

In een vonnis van de Vrederechter van Edingen waar vooral de noodweg 
besproken wordt, werd er eveneens op gewezen dat bet leggen van een 
noodweg op een aan het ingesloten erf palend erf dat thans gehuurd werd 
door de ingesloten eigenaar en dat genoot van een bedongen recht van 
overgang, onvermijdelijk tot een verzwaring zou leiden (Vred. Edingen, 
7 oktober 1987, T. Agr. R., 1988, 75, zie ook nr. 127 van dit overzicht). 

Toch lijkt deze redenering niet helemaal juist. Dat de situatie meer bezwa
rend zou geworden zijn indien op het verzoek van de eiser ingegaan was en 
de noodweg o.m. via de bedding van de bedongen overgang had moeten 
genom en worden, is ongetwijfeld waar. 

Maar dit zou geen gevolg geweest zijn van het buiten de grenzen uitoefenen 
van een bedongen recht van overgang maar van het feit dat over eenzelfde 
bedding twee verschillende erfdienstbaarheden zouden uitgeoefend worden: 
de oorspronkelijke bedongen erfdienstbaarheid die beperkt zou blijven tot 
het oorspronkelijk aangewezen erf, en de noodweg die ten gunste van het 
andere, ingesloten erf zou gebruikt worden, via een bedding die voor een 
stuk zou samenvallen met die van de bedongen overgang. Niet artikel 702 
B.W. maar wei artikel 682 B.W. was bier aan de orde. 

De vraag naar bet gebruik waartoe de erfdienstbaarheid bestemd was en of 
een gewijzigd gebruik van het heersend erf tot een conflict met artikel 702 
B.W. leidde, werd eveneens in 1984 aan het Hof van Cassatie voorgelegd 
naar aanleiding van volgend geval. 

Een persoon die meerdere aan mekaar palende eigendommen bezat, ver
kocht hiervan een deel in 1952. In de verkoopsakte werd wederkerig een 
erfdienstbaarheid bedongen. Enerzijds stond de verkoper een recht van 
overgang toe over de eigendommen die hij behield om de koper toe te Iaten 
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zijn tuin en de straat te bereiken. Anderzijds bedong hij ten behoeve van 
de eigendommen die hij behield een recht van overgang over bet verkochte 
erf. Jaren later wendde de koper zich tot de rechtbank omdat naar zijn 
mening sprake was van ernstige verzwaring. 
Daartoe voerde hij aan dat de erfdienstbaarheid niet alleen gebruikt werd 
door de eigenaars van de heersende erven maar ook door hun huurders 
waardoor zijn rustig genot verstoord werd. 
Hij voelde zich echter blijkbaar het meest gegriefd door het feit dat naar 
zijn mening de overgang bedongen was voor de behoeften van een erf dat 
destijds slechts twee huizen met boomgaard bevatte zodat tot 1981 de 
overgang enkel te voet of met kar en paard gebruikt werd, maar sedertdien 
de verweerders drie garages hadden gebouwd en de overgang ook met auto's 
gebruikten. De Recht bank van Luik stelde vast dat de tekst van de vestigings
akte geen houvast bood om de wil der partijen vast te stellen maar be
schouwde, gelet op de concrete omstandigheden, het stilzwijgen van partij
en als betekenisvol. Vermits de verkoper rond de gemeenschappelijke 
binnenplaats een aantal eigendommen behield die door de verkoop ingeslo
ten raakten, had hij er uiteraard geen belang bij deze erven van elke toegang 
met een auto te beroven terwijl deze gemeenschappelijke binnenplaats bet 
stationeren en manreuvreren met wagens toeliet. Anderzijds zou de koper 
zeker geeist hebben dat in de akte een verbod van gebruik met auto's 
bedongen werd, indien dit voor hem zo belangrijk was, hetgeen dan 
waarschijnlijk voor gevolg zou gehad hebben dater nooit een overeenkomst 
tot stand gekomen zou zijn. Aangezien de overeenkomst wederkerig een 
recht van overgang vestigde en daaraan geen beperkingen had gesteld zou 
het stellen van beperkingen aan dit recht van overgang iets toevoegen aan 
de overeenkomst en voor gevolg hebben dat de normale exploitatie van een 
stedelijk onroerend geheel belet werd. 
De eiser vond dit allemaal maar erg hypothetisch en dubbelzinnig geformu
leerd en vroeg cassatie op grond van artikel 97 G. W. omdat het volgens hem 
niet mogelijk was uit te maken of de rechtbank zo een zekere mening of 
,une opinion dubitative" had willen uitdrukken. Het Hofvan Cassatie gaf 
hem nul op bet request. Volgens het Hof drukten de bewoordingen van het 
vonnis, in hun context geplaatst, helemaal geen twijfelende mening uit. Uit 
het geheel van de overwegingen en vaststellingen bleek dat omwille van het 
belang van een toegang met auto voor beide ondertekenaars van de vesti
gingsakte, de rechtbank beslist had dat dezen nooit de bedoeling hadden 
gehad aan de erfdienstbaarheid de beperking aan te brengen waarop eiser 
zich beriep. 
Men kan zich wel de vraag stellen of de rechtbank het zich niet nodeloos 
moeilijk had gemaakt. Was bet niet eenvoudiger geweest zich te beperken 
tot de vaststelling dat de vestigingsakte de erfdienstbaarheid niet aan een 
welbepaald gebruik van het heersend erf verbonden had, zodat een wijziging 
in de uitbatingswijze steeds toegelaten was rnits dit tot geen verzwaring 
leidde. Het is immers sedert lang de gangbare opinie in rechtspraak en 
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rechtsleer dat een wijziging in de uitbating van het heersend erf slechts 
verboden wordt door artikel 702 B.W. indien de vestigingsakte een welbe
paalde aanwending vooropstelde (zie Kokelenberg, J., o.c., nr. 33, p. 144 
en de verwijzingen aangehaald in voetnoot 286, inzonderheid Cass., 7 de
cember 1967). 

In het tweede en derde onderdeel van zijn middel speelde eiser voluit de 
kaart van artikel 702 B. W .. Volgens eiser had de rechtbank, zelfs zo zij 
meende dat een gebruik met auto's binnen de grenzen van de titel bleef, 
tevens moeten nagaan of dit gebruik geen verzwarring betekende. Het Hof 
meende dat de Recht bank van Luik met haar vaststelling dat reeds v66r het 
bouwen van de garages de gemeenschappelijke binnenplaats het manreuvre
ren met en stationeren van voertuigen toeliet en haar overweging dat het 
aanbrengen van beperkingen zou leiden tot het beletten van de normale 
uitbating van een stedelijk onroerend complex, behoorlijk geantwoord had 
op de conclusies van eiser en haar beslissing wettig gemotiveerd had. 
Schending van artikel 702 B.W. werd dus niet weerhouden (Cass., 26 april 
1984, Arr. Cass., 1983-84, 624, Pas., 1984, I, 582). 

135. VERZWARING. VERVOLG- Uit het voorgaande arrest blijkt duidelijk 
dat het Hof van Cassatie weliswaar nagaat of de rechter ten gronde 
motiveert waarom hij een bepaalde uitoefeningswijze, ook al blijft ze 
binnen de grenzen van de titel, niet als meer bezwarend beschouwt. Maar 
vermits het om feitenkwesties gaat, berust de souvereine beoordeling bij de 
rechter ten gronde, zodat het niet uitgesloten is dat op mekaar gelijkende 
situaties verschillend beoordeeld worden. Aldus kan een feitenrechter zon
der artikel 702 B.W. te schenden van mening zijn dat indien ten tijde van 
de vestiging het heersend erf een louter agrarisch karakter had doch de 
eigenaar het nu voor uitbating van een garagebedrijf aanwendt er een 
intrinsieke uitbreiding van de erfdienstbaarheid is en een abnormale verzwa
ring. 

Het Hof van Cassatie weigerde verbreking. De feitenrechter die op basis van 
de verhoogde frequentie tot merkelijke verzwaring had besloten had artikel 
702 B.W. correct toegepast (Cass., 3 november 1980, Arr. Cass., 1980-81, 
244, Pas., 1981, I, 271). 

Dit arrest illustreert trouwens ook dat zodra duidelijk is dat er verzwaring 
is niet eens nagegaan moet worden of de grenzen van de titel niet overschre
den waren. Voor het Hof was de overweging van de rechter ten gronde dat 
de interpretatie van de vestigingsakte overeenkomstig artikel 1162 B.W. 
beperkend moest geschieden, overbodig vermits de verzwaring vastgesteld 
was. 

De Vrederechter van Gent stelde vast dat een recht van overgang in feite 
bedongen was voor een perceel waarop woningen gebouwd zouden worden. 
Het was een ontoelaatbare verzwaring of uitbreiding het nit te breiden tot 
een andere bestemming, nl. de stockage van azaleaplanten in op te richten 
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tuinbouwserren. Hij beschouwde het tevens als een misbruik van recht dat 
verweerders hun nieuwbouw moesten afbreken om de weg terug open te 
maken tot de bedongen breedte van 3 m, die volstrekt niet nodig was voor 
het beoogde prive-gebruik (Vred. Gent, 21 juni 1984, T. Not., 1986, 361). 

De Vrederechter van Turnhout die vaststelde dat een recht van overgang 
bedongen was voor een gewone landbouwgrond waarop eisers achteraf een 
woning met hondenkennel hadden opgericht wees hun eis af om in de 
ondergrond van de weg leidingen voor water en telefoon te mogen aanleg
gen. 

Dit zou een verzwaring betekenen die ook niet op grond van artikel 696 
B.W. verantwoord kon worden. Hij gaf eisers wei de wenk dat ze de zaak 
beter op grond van artikel682 B.W. konden aanpakken (Vred. Turnhout, 
15 januari 1982, Turnh. Rechtsl., 1982, afl. 3, 9, noot Keuleneer, M. en 
Cuypers, D.). 

In de bestudeerde periode heeft het Hof van Cassatie die draagwijdte van 
artikel 702 B.W. toegelicht. Allereerst- aldus het Hof- bepaalt artikel 
702 B.W. dat enkel een gebruik overeenkomstig de titel toegelaten is. 
Daarmee worden die gevallen bedoeld waarin geen wijziging aan de erven 
werd aangebracht of de wijziging besloten ligt in de titel. Die titel is vatbaar 
voor interpretatie, waarbij gebeurlijk artikel1162 B.W. zal moeten in acht 
genomen worden. Blijft men aldus binnen de grenzen van de titel, dan kan 
de eigenaar van het lijdend erf zich enkel tegen een gevoelige verzwaring 
verzetten. 

De tweede regel is die van het verbod om aan heersend of dienend erf een 
wijziging aan te brengen waardoor de toestand van het dienend erf wordt 
verzwaard. In deze hypothese gaat het om een verandering waaromtrent de 
titel geen uitsluitsel verschaft. Ook hier geldt dat verweer enkel mogelijk 
is als het om een gevoelige verzwaring gaat. 

In casu werd geoordeeld dat de rechter ten gronde artikel 702 B.W. juist 
toegepast had. Hij had immers vastgesteld dat een overgang enkel bedoeld 
was voor de bewoners van twee huizen en niet voor een zelfstandige entiteit, 
los van deze woningen. Toen dus de eigenaar van het heersend erf daar twee 
hangars bouwde, een stal omvormde tot garage, een plastieken afdak en een 
mazouttank plaatste en zo de koer van de woningen ging gebruiken als 
garage voor zwaar verkeer van vuilniswagens, besloot de rechtbank volgens 
het Hof van Cassatie terecht tot schending van de eerste regel van artikel 
702 B.W. (gebruik buiten de titel). Dat daarbij ook op de verzwaring 
gewezen werd, was volgens het Hof enkel om te voldoen aan de vereiste dat 
ook bij de eerste regel de verzwaring gevoelig moet zijn. 

De eiser in cassatie had zich beroepen op het feit dat volgens hem artikel 
702 B.W. enkel veranderingswerken aan het heersend erf in verband met 
de uitoefening van de erfdienstbaarheid verbood, maar niet het aanbrengen 
van gebouwen of verbouwingen die op zichzelf niet tot verzwaring van de 
erfdienstbaarheid leidden doch enkel tot een verhoogde frekwentie, wat in 
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casu niet verboden was gezien de titel terzake geen beperking inhield. 
Daarmee had hij volgens het Hof ten onrechte de tweede regel van artikel 
702 B.W. ingeroepen. De voorziening in cassatie werd dus afgewezen 
(Cass., 30 mei 1980, Arr. Cass., 1980, 1212, Pas., 1980, I, 1202). 
Dit arrest roept onmiddellijk herinneringen op aan het fameuze kruiwagen
arrest van 1967 (Cass., 7 december 1967, Arr. Cass., 1967, 505: het gebruik 
van motorfiets met afgezette motor werd niet als meer bezwarend be
schouwd). 
Anderzijds rijst de vraag of met deze beslissing het Hof op exhaustieve wijze 
de draagwijdte van artikel 702 B. W. heeft willen bepalen. Meer bepaald kan 
men zich afvragen of het aspekt verzwaring hier niet overmatig benadrukt 
werd doordat het Hof voor het gegeven stond dat de rechter ten gronde zich 
niet beperkt had tot de vaststelling dat de erfdienstbaarheid gebruikt werd 
voor een andere aanwending dan door de titel voorzien, doch tevens 
beklemtoond had dat deze nieuwe gebruikswijze meer bezwarend was. Men 
kan moeili]k aannemen dat het Hof de reactiemogelijkheid van de eigenaar 
van het lijdend erf uiteindelijk heeft willen afhankelijk stellen van een 
enkele voorwaarde: de aanwezigheid van een gevoelige verzwaring. Niet 
aileen zou zo een constante, eensgezinde interpretatie van artikel 702 B.W. 
op de helling gezet worden; bovendien wordt het dan ook moeilijk in te zien 
hoe de regel van het gebruik overeenkomstig de titel zich nog onderscheidt 
van de regel van verbod van (merkelijke) verzwaring. 

136. VERBREDING - Indien een bestaande, bedongen uitweg later onvol
doende breed blijkt, kunnen partijen zich tot de vrederechter wenden om 
gebeurlijk een verbreding te bekomen. In feite gaat het om een toepassing 
van artikel 682 B. W .. 
Dat het gebruik van steeds grotere landbouwmachines herhaaldelijk voor 
betwistingen omtrent de vereiste breedte van een weg gezorgd heeft is 
bekend. De Recht bank van Leuven zette een enigszins megalomane landbou
wer op zijn nummer. Ze wees hem erop dat K.B. 15 maart 1968 in artikel 
31 en 32bis uitdrukkelijk bepaalt dat de maximale toegelaten breedte voor 
landbouwvoertuigen 3 m bedraagt en de beweegbare delen zo mogelijk 
moeten worden opgeklapt. Aan de gemakzucht van sommige personen moet 
paal en perk gesteld worden. De vraag om een bestaande overgang van 
3,5 m naar 4 m uit te breiden werd afgewezen (Rb. Leuven, 29 juni 1988, 
R. W., 1988-89, 342). In een vonnis van de Vrederechter van St.-Truiden, 
waarnaar de Recht bank van Leuven verwees, werd terzake zo mogelijk nog 
duidelijker taal gesproken (Vred. St.-Truiden, 26 mei 1981, R. W., 1981-82, 
1843). 
De Vrederechter van Torhout achtte het niet overdreven een bestaande 
overgang van 1,5 m te verbreden tot 3 m om toe te Iaten dat de heersende 
erven met de wagen konden bereikt worden. Dat was een aanpassing aan 
de technische evolutie (Vred. Torhout, 11 december 1979, T. Not., 1980, 
181). 

1787 



137. VERLEGGING- Krachtens artikel 701.3° B.W., kan de vrederechter 
de verlegging van een overgang (o.a. met auto's), toestaan zo dit de 
veiligheid op en de waarde van bet lijdend erf verhoogt en dit voor de 
heersende erven geen nadeel meebrengt (Vred. Torhout, 11 december 1979, 
T. Not., 1980, 181). 

138. KORT GEDING- Tussen de N.M.B.S. en een private firma kwam geen 
akkoord tot stand over de vernieuwing van een overeenkomst welke de 
firma toeliet terreinen van de N.M.B.S. te gebruiken en haar toegang 
verleende tot haar achterliggende eigendom. Blijkbaar was de N.M.B.S. bet 
getalm beu en zij sloot de toegang af. De voorzitter van de Rechtbank van 
Brussel beschouwde dit als een feitelijkheid waaraan ten titel van bewarende 
maatregel een einde moest gesteld worden tot er uitspraak was over bet 
bodemgeschil (Kg. Brussel, 4 december 1987, J. T., 1988, 210). 

BUURTWEGEN 

139. VERJARING- Kan bet recht van overgang niet door verjaring verwor
ven worden wegens zijn niet-voortdurend karakter, dan neemt de recht
spraak een totaal andere houding aan i.v .m. de publiekrechtelijke erfdienst
baarheid van buurtweg. 

In de besproken periode had de rechtspraak zich bezig te houden met vragen 
i.v.m. de termijn, bet belang van bet aldan niet inschrijven op de atlas der 
buurtwegen en wie deze erfdienstbaarheid kan inroepen. 

140. BELANG - De buurtweg is een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid 
van openbaar nut. Het gaat om een openbare weg, die tot bet openbaar 
domein behoort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in menig geval de 
individuele burger ten strijde trok om bet bestaan van de buurtweg in rechte 
te doen erkennen tegen snoodaards die op allerlei wijzen hun medeburgers 
de pas poogden af te snijden. 

De Vrederechter van Turnhout erkende uitdrukkelijk bet recht van de 
individuele burger om ,ut singulus" de erkenning van de buurtweg te 
vorderen (Vred. Turnhout, 22 februari 1982, T. Vred., 1986, 136). 

In een zaak waarbij ter gelegenheid van een ruil, in een ruilingsakte een recht 
van overgang , voor een ieder" was bedongen had de feitenrechter beslist 
dat alleszins de enkele individuele eisers niet ,ut singuli" de erkenning van 
dergelijk recht of de wegruiming van hindernissen konden vorderen. 

De eisers beschouwden dit als een schending van artikel17 en 18 Ger. W .. 
Het Hof van Cassatie gaf hen gelijk met de overweging dat alle belangheb
benden, daarin begrepen de aangelanden, in rechte de eerbiediging van 
dergelijke openbare erfdienstbaarheid kunnen vervolgen (Cass., 23 mei 
1986, Arr. Cass., 1985-86, 1286, Pas., 1986, I, 1155). 
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Tach valt op dat het Hof nergens de term buurtweg gebruikt. Men ziet ook 
moeilijk in hoe dergelijk recht bij overeenkomst gevestigd kan worden. 

In andere zaken - uitzondering gemaakt voor een cassatie-arrest van 
20 mei 1983- speelden de geschillen zich eveneens af tussen particulieren, 
en werd soms op het stilzitten van de gemeente gewezen om te bewijzen dat 
er geen sprake (meer) was van een buurtweg. Het feit dat de zaken behan
deld werden kan als een impliciete erkenning van het individuele vorderings
recht van de burger beschouwd worden (Cass., 20 mei 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 1161, Pas., 1983, I, 1057; Vred. Marchienne-au-Pont, 10 juni 
1983, deels hervormd door Rb. Charleroi, 6 februari en 23 oktober 1986, 
T. Vred., 1987,232, Cass., 22 apri11983, Arr. Cass., 1982-83, 1031, R. W., 
1983-84, 862, Pas., 1983, I, 948). 

Dat is trouwens de vaste mening in rechtspraak en rechtsleer. Het individu 
treedt in dergelijke hypothese niet op ter bescherming van een recht van de 
gemeente, maar wil in eigen naam met het oog op zijn eigen belang een aan 
hem persoonlijk recht afdwingen (Cass., 19 december 1895, Pas., 1896, I, 
48, inzonderheid 55, 1° kol. en conclusie procureur-generaal Mesdach de 
ter Kiele, p. 53, 2° kol.; Cass., 1 april 1884, Pas., 1884, I, 156 op advies 
van procureur-generaal Faider; Genot, ,De la voirie par terre", Brussel 
1964, nr. 127; Wastiels, F., in Administratief Lexicon, v0 ,Openbare 
Wegen- Handboek Wegenrecht", nr. 146). 

141. INSCHRIJVING. TERMIJN- Nog steeds komt de vraag naar voren of 
het recht van buurtweg kan ingeroepen worden indien geen inschrijving op 
de atlas gebeurde. Die vraag is allesbehalve nieuw en kreeg sedert lang haar 
oplossing in rechtspraak en rechtsleer. 

De door de bestendige deputatie goedgekeurde plannen gelden als een 
wettige titel voor tien- of twintigjarige verjaring (art. 10, Wet 10 april1841 
op de buurtwegen), overeenkomstig het onderscheid van artikel2265 B.W., 
mits er een deugdelijk bezit is in de zin van artikel2229 B.W. (Genot, V., 
o.c., nr. 91 en 110; Wastiels, F., o.c., nr. 139; Cass., 7 november 1907, 
Pas., 1908, I, 27; Vred. Marchienne-au-Pont, 10 juni 1983 en Rb. Charle
roi, 6 februari 1986 en 23 oktober 1986, T. Vred., 1987, 232; Rb. Hoei, 
30 maart 1983, Pas., 1984, III, 24). 

De titel gevormd door de inschrijving op de atlas ontzenuwt het vermoeden 
van precariteit. Is er geen inschrijving, dan zal men enerzijds bezitsdaden 
moeten aantonen die elke idee van precariteit uitsluiten. Anderzijds zal bij 
gebreke aan inschrijving en dus aan titel een dertigjarig bezit vereist zijn. 
Sedert vorige eeuw neemt het Hof van Cassatie aan dat de bestemming van 
openbaar nut (art. 650 B.W.) de notie van erfdienstbaarheid in de zin van 
artikel 637 B.W. en de toepassing van artikel 691 B.W. uitsluit m.b.t. dit 
recht sui generis (Genot, V., o.c., nr. 115; Cass., 19 december 1895, reeds 
geciteerd; Cass., 20 juni 1938, Arr. Cass., 1938, 136 en Pas., 1938, I, 221; 
zie ook Cass., 18 maart 1971, Arr. Cass., 1971, 695). 
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Om een weg bij de categorie der buurtwegen te rangschikken maakt de wet 
van 10 apri11841 geen enkel onderscheid naargelang de bedding van de weg 
eigendom is van de gemeente of van een particulier. 

Aldus nam het Hof van Cassatie in 1980 de vestiging door dertigjarig 
gebruik aan in een zaak waar de gemeente electriciteit had laten plaatsen 
en betaalde, zorgde voor riolering en onderhoud van de weg, straatnaam
borden plaatste, de greppels ruimde en vuil ophaalde, oak al bleek dit niet 
steeds met devereiste zorgte gebeuren (Cass., 6 maart 1980, R. W., 1980-81, 
916; T. Not., 1981, 48, Rev. Not. B., 1982, 58, noot R.D.V.). 

In het kader van deze wet is er geen sprake van een erfdienstbaarheid in 
de zin van het Burgerlijk Wetboek (Cass., 23 april 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 1031, Pas., 1983, I, 948, arrest dat beklemtoont dat inschrijving 
op de atlas der buurtwegen volgens de wet volstaat om het karakter van de 
weg te bepalen zodat geen onderzoek naar een inzicht vereist is eens de 
inschrijving en een langdurig bezit vastgesteld is). 
Eens dat vastgesteld is dat het publiek gedurende dertig jaar of meer 
overgang genomen heeft over de grand van een particulier met de bedoeling 
deze strook grand voor het openbaar verkeer te gebruiken en het vanwege 
de grondeigenaar niet om een louter gedogen gaat, ontstaat een wettelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut ten gunste van de inwoners van de 
gemeente en van alle belanghebbenden. 

Er is in dergelijk geval dus geen formele handeling van de gemeente nodig, 
zoals inschrijving op de atlas of onderhoud van de weg, al kan zulke 
handeling mee de bedoeling bewijzen (Cass., 20 mei 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 1161, Pas., 1983, I, 1057). Oak de Vrederechter van Turnhout 
vonniste in die zin (Vred. Turnhout, 22 februari 1982, T. Vred., 1986, 136; 
Vred. Turnhout, 13 juni 1979, T. Vred., 1986, 133). 

142. BEWIJS VAN ERFDIENSTBAARHEDEN. TITEL. OMVANG- Een VOOr
beeld hoe misschien tengevolge van de bedoeling om met vaderlijke wijsheid 
een einde te maken aan geschillen tussen buren in een enkele zaak eens 
duchtig de vloer werd aangeveegd met een aantal juridische basisprincipes 
wordt geleverd door een vonnis van de Vrederechter van Louveigne (Vred. 
Louveigne, 10 juli 1984, T. Vred., 1986, 20). 

In een verkavelingsakte werd een toegangsweg in onverdeeldheid toegewe
zen aan andere eigenaars dan de verweerder. Zowel m.b.t. deze toegangs
weg als m. b. t. een losweg welke wel betrekking had op het erf van verweer
der werd bepaald dat deze steeds volledig vrij moesten blijven. Enkel op de 
toegangsweg mochten voertuigen halt houden maar gold een principieel 
stationeerverbod. Tevens legde de akte van verdeling op dat de gebouwen 
slechts op een welbepaalde plaats mochten ingeplant worden, hetgeen 
m.a.w. de vestiging van een erfdienstbaarheid non redificandi betekende 
m.b.t. de andere gedeelten van de grand. 

De verweerder stoorde zich aan geen van deze voorschriften. Hij bouwde 
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zijn inrichting, waar hij zich als traiteur-restaurantuitbater vestigde, waar 
het niet mocht en gebruikte de toegangsweg, waarop hij geen enkel recht 
had, niet alleen op de meest ruime wijze voor zichzelf en zijn gezin, maar 
ook om het klienteel naar zijn inrichting te loodsen, dat daarbij regelmatig 
zijn wagen parkeerde op deze weg. 

Bovendien legde hij rioolleidingen dwars door deze weg en de eigendo:rh van 
eisers. 

De vrederechter stelde deze inbreuken vast en besliste vervolgens dat ver
weerder en zijn familie rustig verder de hen niet toebehorende toegangsweg 
mochten blijven gebruiken, dat ook het klienteel dit mocht doen, mits het 
te voet kwam, en dat de rioolleidingen gerust mochten blijven waar ze lagen 
maar dat gebeurlijke herstellingskosten wei ten laste van verweerder zouden 
zijn. 

Deze op zijn zachtst geformuleerd verbazingwekkende uitspraak werd op 
twee overwegingen gebaseerd. Eisers hadden zich pas na vier jaar tot de 
rechtbank gewend en verweerder zou zijn beroep niet meer kunnen 
uitoefenen indien men hem verbood de toegangsweg te gebruiken. 

Ret merkwaardige is dat het vonnis eerst een hele bladzijde wijdt aan de 
theorie van het misbruik van recht en daarbij besluit dat die niet kan 
ingeroepen worden door wie zich niet voorzichtig en met respect voor de 
rechten van anderen heeft gedragen. Artikel 544 en 1134 B.W. lijken de 
vrederechter totaal onbekend. Verder slaagt hij erin een recht van overgang 
en een rioolrecht (beide niet voortdurende erfdienstbaarheden die enkel bij 
titel gevestigd kunnen worden), op een totaal onbestaande wijze in het lev en 
te roepen: bij vonnis. 

Ben beroep op artikel 682 B.W. zou ook niet mogelijk geweest zijn. 
Verweerder had zichzelf door elders te bouwen dan toegelaten zelf ingeslo
ten. Welke voorschriften door de bouwvergunning- materie van openbare 
orde - werden opgelegd i.v.m. riolering werd niet eens nagegaan. Dat 
verweerder gans de structuur van zijn gebouw zou moeten wijzigen indien 
men hem het gebruik van de toegangsweg ontzegde is irrelevant. Wie wetens 
en willens een erfdienstbaarheid non redificandi miskent mag zich verwach
ten aan een sanctie bestaande in een verplichting tot afbraak al dan niet 
gecombineerd met dwangsom (zie Kokelenberg, J., o.c., I.e., p. 153 en de 
in voetnoot 337 aangehaalde rechtspraak). 

Dat eisers zich pas na vier jaar tot de rechtbank gewend hadden kon 
gebeurlijk nog in aanmerking genomen worden als een indicatie voor 
rechtsverwerking of een tekortkoming aan de verplichting om de schade te 
beperken. Maar dan verliest men uit het oog dat omwiiie van de lieve vrede 
heel wat mensen erg veel water bij hun wijn doen, en dat er nog steeds 
gemeentebesturen zijn die het met het toezicht op de bouwreglementering 
niet al te nauw nemen en de doorsnee burger slechts in uiterste nood zich 
in het pijnlijke avontuur van de gerechtelijke procedure stort. 

Gelet op de handelswijze van verweerder in casu is dit vonnis niet aileen 
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juridisch een spijtige vergissing, het is ook een premie voor brutaliteit en 
kwade trouw. 

143. BEWIJS. BEDING TEN BEHOEVE VAN DERDEN- lndien in een schen
kingsakte van 1978 een beding wordt herhaald uit een vroegere akte van 
1922 waarbij een erfdienstbaarheid werd gevestigd betekent dit niet dat de 
titularis van het vroegere heersende erf kan beweren dat er een beding ten 
behoeve van derden is dat hem toelaat deze erfdienstbaarheid terug op haar 
voile breedte op te eisen, indien tegelijkertijd in deze akte van 1978 werd 
bedongen dat de begiftigde zich op eigen risico tegen elke erfdienstbaarheid 
kon verzetten en het beding niemand meer rechten kon geven dan hij reeds 
bezat. De begiftigde beriep zich dus met succes op de verjaring en van een 
hervestiging door beding ten behoeve van derden was geen sprake (Cass., 
7 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, Pas., 1986, I, 271, T. Not., 1986, 
166, noot Van Acker, M.). 

144. ERFDIENSTBAARHEID NON AEDIFICANDI. BOUWVERGUNNING - Prin
cipieel zijn erfdienstbaarheden eeuwigdurend. Ben erfdienstbaarheid non 
redificandi gevestigd in een splitsingsakte van 1865, waarvan geenszins 
bewezen was dat ze tenietgegaan was op een van de door de wet voorziene 
wijzen, gold nog steeds in 1985. Dat ze niet vermeld was in de ver krijgingsak
te van de aktuele eigenaar van het lijdend erf was irrelevant. 
Evenmin wordt dergelijke erfdienstbaarheid aangetast door het feit dat de 
eigenaar van het lijdend erf in het bezit was van een bouwvergunning. De 
werken die hij had uitgevoerd (o.a. een hangar), moesten verwijderd 
worden (Vred. Hannuit, 24 maart 1987, T. Vred., 1987, 299, zie Kokelen
berg, J ., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 
p. 104-106, 153 in fine en voetnoot nr. 337). 

145. TENIETGAAN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DOOR DERTIGJARIG ON

BRUIK - Het tenietgaan van erfdienstbaarheden door dertigjarig onbruik 
wordt geregeld door artikel 706-707 B.W .. Bij niet voortdurende erfdienst
baarheden draagt degene die, om de uitoefening van een bedongen recht 
van overgang te vorderen, zich beroept op een meer dan dertig jaar oude 
titel, de bewijslast dat minder dan 30 jaar geleden de erfdienstbaarheid werd 
uitgeoefend indien de tegenpartij de bevrijdende verjaring opwerpt (Cass., 
18 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 325; R. W., 1983-84, 1980, J. T., 
1985, 96, Pas., 1984, I, 305, met noot). 
Slaagt men erin dergelijk bewijs te leveren, dan wordt de bevrijdende 
verjaring gestuit. Daarbij is het irrelevant of de uitoefening door de eigenaar 
dan wei door eender welke derde gebeurde. 
Wei is het belangrijk dat de uitoefening betrekking heeft op de erfdienst
baarheid waarvan men de verjaring wil beletten. Worden dus in een en 
dezelfde akte en in een en hetzelfde beding, weliswaar voor verschillende 
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erven, twee erfdienstbaarheden van overgang gevestigd doch waarvan de 
bedding voiledig samenvalt, dan brengt de uitoefening van de ene erfdienst
baarheid geen stuiting van de verjaring van de andere erfdienstbaarheid mee 
(Cass., 19 november 1982, Arr. Cass., 1982-83, 385, J. T., 1984, 316, Pas., 
1983, I, 340, Rev. Not. B., 1982, 266). 

146. TENIETGAAN. VERLIES VAN IEDER NUT (art. 710bis B.W.) - In 
verband met het tenietgaan van erfdienstbaarheden bracht de Wet van 
22 februari 1983 een belangrijke vernieuwing. In het B.W. werd een artikel 
701bis ingelast krachtens hetwelk de rechter op verzoek van de eigenaar van 
het lijdend erf de afschaffing van een erfdienstbaarheid kan bevelen wan
neer die ieder nut voor het -heersend erf verloren heeft. Deze vernieuwing 
is niet door aile auteurs even enthousiast onthaald. De rechter krijgt in feite 
een bevoegdheid die aan het arbitraire grenst (Hansenne, J., ,Le droit des 
servitudes dans la jurisprudence recente", T. Agr. R., 1984, 105 e.v., nr. 
16). Op hem wordt de last gelegd in concreto uit te maken of een erfdienst
baarheid aile nut verloren heeft. 

Dat werd door de Vrederechter van Gent al snel ingezien (Vred. Gent, 
8 oktober 1984, T.G.R., 1985, 78, die meende dat het aan de eigenaar van 
het heersend erf was om te bewijzen dat er nog nut was en meent dat artikel 
701bis B. W. alle betekenis zou verliezen indien het zo strikt gei:nterpreteerd 
werd dat de nadruk aileen op het nut van het heersend erf gelegd werd. De 
tekst van de wet lijkt dit o.i. nochtans tegen te spreken). 

Nog bedenkelijker is dat artikel 710bis B.W. geen enkele vergoeding voor
ziet. Nochtans had zelfs de indiener van het wetsvoorstel, senator Linde
mans, dergelijke mogelijkheid wei voorzien, o.a. omdat het mogelijk was 
dat een erfdienstbaarheid toch nog niet alle nut verloren had of in de 
toekomst misschien opnieuw zijn nut zou bewijzen (waarmee van meet af 
aan al het zwakke punt van het systeem werd aangewezen: hoe bepalen of 
een erfdienstbaarheid aile nut verloren heeft en of dit definitief is- zie over 
dit alles Hubert, M.-F., ,A propos de !'article 710bis nouveau du Code 
Civil, la servitude inutile", J.T., 1983, 657 e.v.; Dermagne, J., ,Un 
nouveau mode d'extinction des servitudes; la suppression judiciaire", Rev. 
Not. B., 1983, 452). 

Wat te verwachten was, is gebeurd. De nieuwe tekst heeft allerminst de 
rechtszekerheid gediend. Somrnige rechters gingen er nogal met de grove 
borstel door en meenden zeer snel dat alle nut verdwenen was, anderen 
stelden zich heel wat voorzichtiger op. 

De kernvraag daarbij lijkt o.i. wat onder ,nut" verstaan moet worden. 
Voor sommige rechters lijkt dit nut een !outer economisch karakter te 
hebben. Dat lijkt ons verkeerd. Door de erfdienstbaarheid krijgt het beer
send erf inderdaad economisch gezien een zekere meerwaarde. Maar die 
hoeft niet noodzakelijk een actueel of materieel karakter te hebben, maar 
kan ook van geestelijk intellectuele aard zijn en het mag gaan om een 
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toekomstig voordeel (zie Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erf
dienstbaarheden", T.P.R., 1983, 91, nr. 4, en de daar aangehaalde verwij
zingen). 

Het allereerste gepubliceerde vonnis leert ons weinig over de draagwijdte 
van artikel 710bis B.W .. Er wordt enkel gezegd dat men zich niet kan 
beroepen op de kracht van gewijsde van een vonnis dat de vordering tot 
opheffing van een conventionele erfdienstbaarheid van over gang onontvan
kelijk verklaarde, vermits sedertdien dergelijke vordering precies het voor
werp van artikel 710bis B.W. uitmaakt (Rb. Luik, 24 november 1983, Jur. 
Liege, 1984, 68, met kritische noot Hubert, M.-F., i.v.m. de gevolgde 
procedure. Het vonnis lijkt het overigens niet erg nauw te nemen met het 
verschil tussen het recht van noodweg (art. 682 B.W.), en een bedongen 
recht van overgang. In een later vonnis van dezelfde rechtbank wordt met 
dit onderscheid wel degelijk rekening gehouden en gesteld dat de procedure 
van artikel 1371bis Ger.W. enkel gold voor de noodweg, niet voor de 
conventionele erfdienstbaarheid van overgang (Rb. Luik, 7 november 1987, 
aangehaald door Delvaux, E. en De Briey, R., ,Inedits de droit des biens", 
J.L.M.B., 1987, 1093, nr. 3). 

Voor de Vrederechter van Sint-Truiden vormt artikel 710bis B.W. de 
aanvulling van het nieuwe artikel684 B. W .. Kan de openbare weg gemakke
lijk bereikt worden zonder de erfdienstbaarheid in kwestie, dan moet ze 
opgeheven worden (Vred. St.-Truiden, 7 februari 1985, T. Vred., 1985, 
143; Vred. St.-Truiden, 12 juni 1986, T. Agr. R., 1986, 179, T. Not., 1987, 
192). 

Het argument van de even gerieflijke of niet noemenswaardig moeilijkere 
toegankelijkheid werd ook door andere rechtbanken gehanteerd (Rb. Gent, 
2 januari 1987, T. Agr. R., 1987, 50; Rb. Hoei, 3 april 1985, J. T., 1985, 
406, Pas., 1985, III, 48, Res Jura Imm., 1985, 325, een supplementaire 
afstand van 5 a 6 meter is te verwaarlozen; Rb. Leuven, 28 januari 1987, 
T.B.B.R., 1988, 135, aanleg nieuwe weg die elk economisch voordeel aan 
bestaande erfdienstbaarheid ontneemt; Vred. Torhout, 4 maart 1986, T. 
Not., 1986, 124, afschaffing omdat het heersend erf in feite een geheel 
vormde met andere kavels die gemakkelijk te bereiken waren via bestaande 
straten en de erfdienstbaarheid landbouweconomisch geen nut had; Vred. 
Gent, 8 oktober 1984, T.G.R., 1985, 78, volslagen wijziging van urbanis
tische situatie). 

In die gedachtengang kan men ook het vonnis van de Vrederechter van 
Herentals situeren die het verzoek tot opheffing afwees vermits niet alleen 
de erfdienstbaarheid duidelijk nog regelmatig gebruikt werd maar boven
dien slechts een afstand tot de openbare weg moest afgelegd worden van 
200 meter, terwijl dit in het gebeurlijke alternatief 900 meter bedroeg (Vred. 
Herentals, 17 september 1985, T. Vred., 1987, 100, vonnis dat bovendien 
o.i. het begrip nut genuanceerder en juister beoordeelt dan andere uitspra
ken). 
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Diezelfde vrederechter hanteerde dezelfde gedachtengang toen hij in concre
to vaststelde dat opheffing betekende dat een nieuwe weg moest aangelegd 
worden, die iets Ianger zou zijn en tevens de andere erven van verweerder 
een waardevermindering zou doen ondergaan door vermindering van bruik
bare oppervlakte en bezwaring met de weg en bovendien de bestaande 
erfdienstbaarheid oak een potentieel nut vertoonde omdat bij gebeurlijke 
vervreemding van het heersend erf de venale waarde hager zou liggen 
doordat het een rechtstreekse en kortst mogelijke uitweg naar de openbare 
weg had (Vred. Herentals, 8 januari 1985, T. Vred., 1987, 293). 

Een afwijzing van het verzoek tot opheffing was er oak voor een eiser die 
zelf partij was bij de vestigingsakte. Hij kreeg te horen dat niet aileen elk 
nut verdwenen moest zijn en een beperking niet volstond, maar bovendien 
dat volgens artikel 1134 B.W. de overeenkomst de partijen tot wet strekt 
(Vred. Westerlo, 26 november 1986, R. W., 1986-87, 2178). Oak Hubert, 
M.-F., had daar reeds op gewezen (Hubert, M.-F., o.c., I.e., nr. 15). 

Een eis tot opheffing van een erfdienstbaarheid die aanleiding gaf tot 
overschrijving zal slechts ontvankelijk zijn na kantmelding overeenkomstig 
artikel 3 Hyp. W .. Desgevallend wordt de procedure geschorst (Rb. Gent, 
19 september 1986, T. Agr. R., 1987, 47). Uiteraard zal oak de uitspraak 
in de rand van de overschrijving vermeld moeten worden. 

' Al bij allijkt de innovatie van artikel 710bis B.W. niet zo gelukkig. Stellen 
dat artikel 710bis B.W. de aanvulling is van artikel 684 B.W., zoals d~ 
Vrederechter van St.-Truiden meent, lijkt te ongenuanceerd. 

De situatie inzake noodweg en een door de mens gevestigd recht van 
overgang is wezenlijk verschillend. Niet aileen is er ingeval van noodweg 
nooit sprake van wilsovereenstemming, terwijl voor bedongen erfdienst
baarheden zich onmiskenbaar bet probleem van de eerbiediging van vrij 
aangegane overeenkomsten stelt. Artikel 710bis B.W. leidt tevens tot een 
definitief verlies van rechten, oak al zou later ooit blijken dat de erfdienst
baarheid tach nag nut kon hebben. Artikel684 B.W. heeft dergelijk gevolg 
niet: vermits de titel van een noodweg in de wet ligt kan de titularis van een 
noodweg die opgeheven wordt en die later opnieuw geconfronteerd wordt 
met een situatie van ingeslotenheid dadelijk opnieuw beroep doen op artikel 
682 B.W .. 

Terecht heeft o.i. het Franse Hof van Cassatie deze problematiek totaal 
anders benaderd (Cass. Fr., 3 november 1981, J.C.P., 1982, II, 19.909, 
noot Barbieri, J.F., D., 1982, IR, 301). 

Het recht van overgang dat misschien jaren onbenut blijft omdat er inder
daad een nieuwe gerieflijke weg werd aangelegd, kan plots terug actueel en 
nuttig worden de dag dat aan deze weg werken worden uitgevoerd of een 
of ander nutsbedrijf aan de leidingen begint te werken en dan voor ettelijke 
dagen de typische tentjes opslaat ... In dat geval kan men geen beroep doen 
op artikel 682 B. W., trouwens eer er een uitspraak komt is de situatie 
misschien al terug genormaliseerd. 
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Men kan zich inbeelden hoe dankbaar de betrokkene zal terugdenken aan 
de rechter die beslist heeft dat de erfdienstbaarheid opgeheven moest 
worden. In feite heeft de wetgever de rechter verplicht te oordelen over het 
onvoorzienbare. Reeds bij het indienen van zijn wetsvoorstel was senator 
Lindemans zich van dit gevaar bewust en had daarom dan maar een tweede 
lid voorzien waarin naar het klassieke lapmiddel werd gegrepen: schadever
goeding indien de rechter in concreto oordeelt dat een mogelijk toekomstig 
nut enige waarde heeft die vergoed moet worden (Toelichting door Senator 
Lindemans, Par/. St. Senaat, 1977-78, nr. 314-1, p. 4, nr. 4). 
De Senaat stemde in met deze principes en voegde er nog de mogelijkheid 
van een gedeeltelijke opheffing aan toe. De Kamer wenste echter alleen de 
hypothese van een volledige afschaffing, zonder schadevergoeding, bij 
verlies van aile nut, omdat dan uiteenlopende rechtspraak zou vermeden 
worden. 
De Senaatscommissie heeft zich daarbij neergelegd, ook al achtte zij haar 
systeem beter, uit vrees dat er anders helemaal geen nieuwe regeling tot 
stand zou komen (Amendement Van Cauwenbergh, Verantwoording, Par/. 
St. Kamer, 1979-80, nr. 464-2; Verslag Dejardin namens de Kamercommis
sie voor Justitie, Par/. St. Kamer, 1980-81, nr. 464-3, p. 3, nr. 3 en p. 5-6; 
Verslag Cooreman namens de Senaatscommissie voor Justitie, Par/. St. 
Senaat, 1982-83, nr. 403-2). 
M.a.w. een tekst waarvan men bij het indienen reeds wist dat hij tot 
problemen kon aanleiding geven, wordt door de wetgever nog slechter 
afgeleverd dan hij in zijn beginfase was. 
Men had veel beter niet gelegifereerd. Het beste bewijs van de nutteloosheid 
van een erfdienstbaarheid wordt geleverd door haar onbruik. Heeft dit lang 
genoeg geduurd dan gaat ze teniet op grond van artikel 703 B.W .. 
Het argument dat sommige erfdienstbaarheden enkel nog gebruikt worden 
om zijn medemens te sarren (cfr. toelichting Senator Lindemans en Vred. 
St.-Truiden, 12 juni 1986) is o.i. evenmin relevant. Net zoals voor ieder 
ander recht geldt terzake de rechterlijke correctie i. v .m. misbruik van recht 
(voor toepassingen i.v.m. erfdienstbaarheden: zie nr. 151 en 153). 

147. AFPALING- De afpaling kan minnelijk of gerechtelijk geschieden. 
Indien partijen voor de vrederechter hun akkoord doen acteren om tot 
minnelijke afpaling over te gaan, en daartoe een landmeter aanstellen, kan 
op dergelijke overeenkomst achteraf niet teruggekomen worden en een 
gerechtelijke afpaling gevorderd worden, tenzij ingeval van nietigheid van 
de overeenkomst of zo achteraf nieuwe feiten worden ontdekt. 
Bij minnelijke afpaling is de landmeter mandataris van beide partijen. In 
tegenstelling tot wat bet geval is bij gerechtelijke afpaling treedt hij dus niet 
op als deskundige en zijn de desbetreffende pleegvormen niet toepasselijk 
(Vred. Gent, 28 november 1984, T. Vred., 1985, 257). 
Wordt in notariele akten een muur als gemeenschappelijk bestempeld, dan 
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is de vordering tot afpaling onontvankelijk. De gemeenheid impliceert 
immers dat de muur op de scheidingslijn staat (Vred. Poperinge, 21 februari 
1983, R. W., 1986-87, 1413). 

Is herplaatsing van een paal nodig dan zullen de kosten van opmeting en 
de gerechtskosten volledig ten laste vallen van degene die door eigen fout 
of die van zijn aangestelde de paal verwijderd heeft (Rb. Mechelen, 6 mei 
1987, T.B.B.R., 1988, 572). 

148. AFPALING. REVINDICATIE- De afpaling strekt tot de veruitwendiging 
van de grenzen tussen tw~e eigendommen, de revindicatie tot het opeisen 
van het eigendomsrecht op een welbepaald stuk grond. Rijst in de loop van 
de procedure tot afpaling bij wijze van incident een geschil omtrent de 
concrete omvang van de eigendom van beide partijen, dan blijft de vrede
rechter bevoegd. Blijkt echter dat van meetafaan beoogd werd het eigen
domsrecht op een welbepaalde strook op te eisen, dan is de vrederechter 
ratione materire niet meer bevoegd wanneer de verweerder in limine litis 
opwerpt dat het in werkelijkheid om een revindicatie gaat en het in artikel 
592 Ger.W. bepaalde bedrag overschreden werd (Derine, R., e.a., I B, nr. 
509-511). De Vrederechter van Brugge die vaststelde dat alle door de eiser 
in afpaling overgelegde stukken betrekking hadden op een geschil omtrent 
het eigendomsrecht verklaarde zich dan ook onbevoegd omdat de vordering 
tot afpaling slechts een vermomde revindicatie was die de 50.000 BF over
schreed (Vred. Brugge, 10 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2282). 

Overigens sluit een gerechtelijke afpaling waarbij geen eigendomsvraag 
werd opgeworpen, niet uit dat bij latere procedure een revindicatie wordt 
ingesteld. De revindicant zal echter moeten bewijzen dat zijn eigendoms
recht verder strekt dan de gerechtelijk vastgestelde scheidingslijn. Kadastra
le gegevens bieden terzake onvoldoende garanties van nauwkeurigheid en 
kunnen dus geen voldoende bewijs leveren (Antwerpen, 16 maart 1988, 
Turnh. Rechtsl., 1988, 132). 

149. AFPALING. REVINDICATIE IN HOGER BEROEP- In het kader van een 
geding tot afpaling had een der partijen pas voor het eerst in zijn conclusies 
in boger beroep bij tegeneis aangevoerd dat hij door verkrijgende verjaring 
eigenaar was geworden van een stuk grond gelegen tussen een lijn Y Z, welke 
volgens de vrederechter de grenslijn was, en een lijn A B. De rechtbank in 
boger beroep meende dat het beginsel van dubbele aanleg haar onbevoegd 
maakte om kennis te nemen van een tegeneis die niet voor de eerste rechter 
geformuleerd was. Het Hof van Cassatie zag hierin een schending van 
artikel807-810 en 1042 Ger.W. omdat het bestreden vonnis tot onbevoegd
heid had besloten zonder na te gaan of deze vordering berustte op een feit 
of handeling, in de dagvaarding aangehaald, dan wel een verweer tegen de 
hoofdvordering uitmaakte (Cass., 10 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 
55, Pas., 1983, I, 52, R. W., 1983-84, 524). 
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150. AFSLUITING - Of men al dan niet met een stad of voorstad in de zin 
van artikel663 B.W. te maken heeft, hangt niet afvan een administratieve 
beslissing doch is een feitenkwestie, soeverein te beoordelen door de rechter. 
Landelijk gebied valt niet onder deze begrippen (Vred. Turnhout, 28 april 
1982, Turnh. Rechtsl., 1982, afl. 3, 5). 
Omtrent de materialen waaruit de afsluiting moet bestaan waartoe men in 
steden en voorsteden zijn buurman tot bijdrage in de kosten van oprichting 
en onderhoud kan dwingen overeenkomstig artikel 663 B.W., werd in de 
besproken periode genuanceerd maar duidelijk stelling genomen door de 
rechtspraak. Het door artikel663 B. W. verleende recht moet op zorgvuldige 
en bedachtzame wijze uitgeoefend worden. Wie een volle stenen muur van 
20 em eist, die overdreven duur en buiten verhouding tot de waarde van het 
goed is, terwijl met verschillende goedkopere technische middelen het 
beoogde resultaat bereikt kan worden, zonder de gebuur onnodige schade 
toe te brengen, begaat rechtsmisbruik (Cass., 10 maart 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 847, Pas., 1983, I, 756, J. T., 1983,716, R. W., 1983-84, 1234, Rec. 
Gen. Enreg., 1984, 143). 
Ook in een vonnis van de rechtbank van Mechelen werd terloops aan die 
stedebouwkundige voorschriften herinnerd. Met verwijzing naar bet Cassa
tie-arrest van 8 februari 1968 (Arr. Cass., 1967-68, 754; R. W., 1968-69, 
1231) werd er door genoemde rechtbank op gewezen dat de hoofdzakelijke 
bedoeling van artikel 663 B.W. is, een afsluiting tot stand te brengen. 
Vordert men een muur in baksteen niet alleen met bet oog op afsluiting doch 
hoofdzakelijk om redenen die persoonlijk zijn aan de eiser en waaruit blijkt 
dat alleen hij voordeel uit de verrichting zal halen, dan kan de gebuur niet 
verplicht worden om bij te dragen in de oprichting van dergelijke afsluiting 
(Rb. Mechelen, 19 oktober 1982, Pas., 1983, III, 42). Toch lijkt een 
oplossing die in zulk geval de nabuur steeds volledig vrijstelt van bijdrage 
niet helemaal correct. Ze komt erop neer dat een der buren ontsnapt aan 
een bijdrage die hij normaal had moeten leveren indien de andere buur zijn 
aanspraken binnen aanvaardbare perken had gehouden. Is het dan niet 
redelijker deze buur te doen bijdragen ten belope van wat hij bij een normale 
afsluiting had moeten inbrengen, terwijl de andere buur die een zwaardere 
muur wenst om te gebruiken als steun voor een stedebouwkundig geoor
loofd bouwwerk, dan de kosten moet dragen van wat het normale over
stijgt? 

Artikel 663 B.W. is immers een van de ontstaanswijzen van de gemene 
muur, welke als functie heeft te dienen tot steun en tot afsluiting (Cass., 
15 maart 1962, R. W., 1962-63, 1575). Daarmee blijft nog steeds de moge
lijkheid over om beroep te doen op misbruik van recht, indien de eiser geen 
redelijk belang kan aanvoeren om een muur te bouwen, zwaarder dan 
normaal. 
De bijdrage moet gevorderd worden vooraleer de muur gebouwd wordt. 
Aan deze vaststaande regel werd herinnerd door de Rechtbank van Meche
len. Ze wees daarbij de eis tot bijdrage af van de gebuur die een gedeelte 
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van een bestaande gemene scheidingsmuur in betonplaten had afgebroken 
en vervangen door een muur in bakstenen, zodat hij een veranda kon 
bouwen (Rb. Mechelen, 14 mei 1985, Pas., 1985, III, 68). Dat de bijdrage 
voor het bouwen van een afsluiting vooraf moet gevraagd worden is juist. 
Maar in casu werd ten onrechte beroep gedaan op dit beginsel. In casu moest 
artikel 659 B.W. toegepast worden: wie een bestaande, gemene muur wil 
gebruiken voor doeleinden waarvoor hij niet stevig genoeg is dient zelf aile 
kosten te dragen van de nieuwe muur en de meerdere dikte van de grond 
moet langs zijn kant afgenomen worden. Ook op dit laatste punt ging de 
rechtbank in de fout, ze zag er geen been in dat de nieuwe muur nog steeds 
schrijlings op de scheiding was geplaatst zodat de andere buur ten onrechte 
een strook grond werd ontnomen. 

151. AFSLUITING. APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM- Artikel 647 en 663 
B.W. zijn niet van openbare orde. Er kan dus van afgeweken worden 
ingeval van appartementsmedeeigendom die een specifieke samenlevings
vorm is waar de rechten van de medeeigenaars vastgelegd worden in de 
basisakte en het reglement van medeeigendom die de wet van partijen 
vormen. 
Met die overweging besloot de Vrederechter van Antwerpen dat het niet 
geoorloofd was een scheidingsmuur aan te brengen tussen twee autostaan
plaatsen in de kelderverdieping van een appartementsgebouw (Vred. Ant
werpen, 19 februari 1985, T. Not., 1986, 244; Rev. Not. B., 1987, 287). 

152. BEPLANTINGEN - Omtrent de vraag op welke afstand bomen en 
hagen van de scheidingslijn moeten staan hebben de rechtbanken zich vrij 
frequent moeten uitspreken. Ben groeiend ecologisch bewustzijn en drang 
naar privacy zijn daaraan misschien niet helemaal vreemd. 

Kwam men niet steeds tot hetzelfde resultaat - in die zin dat in het ene 
geval wei, in het andere geen rooiing of inkorting werd toegestaan - dan 
blijken in de motivering heel wat constanten voor te komen. 

Allereerst werd herhaaldelijk beklemtoond dat de door de artikelen 30 en 
35 VeldW. bepaalde afstanden slechts gelden indien geen afwijkende plaat
selijke gebruiken bestaan (Rb. Hasselt, 14 december 1981, R. W., 1982-83, 
1334, Limb. Rechts/., 1982, 122; Vred. St.-Truiden, 26 september 1985, T. 
Vred., 1986, 148; Rb. Dendermonde, 30 juni 1987, R. W., 1988-89, 616; T. 
Vred., 1988, 90; Rb. Hoei, 6 november 1985, Jur. Liege, 1986, 88, waarbij 
beklemtoond wordt dat niet aileen bewezen moet worden dat dergelijk vast 
en algemeen gebruik voorheen bestond maar dat dit ook nog zo is op het 
moment van de vordering; Vred. Brugge, 2 maart 1984, T. Vred., 1984, 
240). 

Of men al dan niet met hoogstammige bomen te maken heeft wordt 
souverein door de rechter beoordeeld. Men weet dat daartoe verschillende 
criteria worden naar voren geschoven (aard van de boom, actuele toestand, 
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te verwachten ontwikkeling, uitzondering voor bomen in een boomkwekerij 
of bestemming voor kerstverkoop ). Daaraan wordt herinnerd in de uitvoe
rige motivatie van het vonnis van de Rechtbank van Dendermonde die 
echter meent dat tengevolge van de evolutie in veredelingstechnieken en 
plantculturen de aard of soort van de boom niet langer als bepalend kan 
beschouwd worden (Rb. Dendermonde, 30 juni 1987, reeds geciteerd. Zie 
ook Rb. Hasselt, 14 december 1981, R. W., 1982-83, 1334, Limb. Rechtsl., 
1982, 122 i.v.m. kriekebomen). De Vrederechter van Ath hield de zaak 
bondig door te beslissen dat populieren toch als laagstammig beschouwd 
moesten worden wanneer ze van meetafaan als een haag geplant waren en 
op dergelijke hoogte gehouden (Vred. Ath, 19 april1982, T. Agr. R., 1983, 
68). Uitgaande van de idee dat de regeling van het VeldW., daarin begrepen 
de vordering tot rooiing, beoogt preventief hinder door beplantingen te 
vermijden besloot de Recht bank van Dendermonde dat om uit te maken of 
men al dan niet met hoogstammige bomen te maken heeft, rekening 
gehouden moet worden met de hinderverwekkende eigenschappen (hoogte, 
kroon- en wortelvorming, plantontwikkeling bij voile wasdom), gelet op 
hun soort, varieteit en plantwijze (aldan niet in haagvorm), en dit niet aileen 
op het ogenblik van de vordering maar ook op hetgene waarop de normaal 
te verwachten ontwikkeling zal ingetreden zijn. 

Dit criterium van (gebeurlijke) hinder is bijzonder handzaam. Het verklaart 
waarom menigmaal bij de beantwoording van de vraag tot rooiing of 
inkorting beroep werd gedaan op de regels inzake burenhinder (Vred. 
Etterbeek, 4 december 1984, Res Jura Imm., 1985, 75 verstopping dakgoot 
van gebuur door bladeren; Vred. Ouderghem, 25 maart 1983, T. Vred., 
1984, 174, geen abnormale hinder, wie zich in een bosrijke streek vestigt 
moet rekening houden met de aanwezigheid van soortgelijke beplantingen; 
Rb. Bergen, 9 mei 1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11.109, weigering snoeien van 
haag te bevelen die hoogte van verkavelingsvergunning overschreed vermits 
gebuur hiervan geen hinder ondervond en snoeien gebuur zou blootstellen 
aan binnenkijken van voorbijgangers. Men kan zich nochtans afvragen of 
het karakter van openbare orde van de Stedebouwwet de rechter nog toeliet 
zulke beslissing te nemen en of wie zich ondanks een (toegelaten) haag van 
1 ,5 m nog in zijn privacy bedreigd voelt, dit niet grotendeels aan de door 
hem gekozen bouwstijl te wijten is; Vred. Lens, 1 juni 1984, T. Agr. R., 
1986, 48 inkorting tot op 2,5 m toegestaan omdat de gebuur in sterke mate 
van licht beroofd werd). 

Toch mag men het probleem van hoogstam-laagstam en de daaraan gebeur
lijk verbonden sanctie van rooiing niet beperken tot het aspect van buren
hinder. Aldus besliste het Hof van Cassatie dat het vonnis dat in casu 
populieren niet als hoogstammige bomen te beschouwen waren op de enige 
grand dat zij geen burenhinder veroorzaakten, daardoor aannam dat de 
eisers artikel 36 VeldW. (rooiing) slechts konden inroepen indien zij aan
toonden dat de populieren burenhinder veroorzaakten. Daardoor voegde 
het vonnis een voorwaarde toe aan artikel 36 V eldW., zodat het vonnis 
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verbroken werd op deze grand (Cass., 30 apri11981, Arr. Cass., 1980-81, 
990, R. W., 1981-82, 2410, Pas., 1981, I, 995). Belangrijk lijkt ons dat het 
Hof verwijt aan de bestreden beslissing alleen burenhinder als argument 
gebruikt te hebben. Indien dus oak naar andere criteria wordt uitgekeken 
en (vooral) zo er op gewezen wordt dat de eisers hun recht op rooiing niet 
misbruiken doch een redelijk belang aantonen, lijkt het (nag) steeds verant
woord dat de feitenrechter bij zijn oordeelsvorming een ruime plaats 
inruimt voor de hinderlijke aspecten van de aanplanting. 
In de lijn van dit Cassatie-arrest ligt de beslissing van de Vrederechter van 
Gembloers die verklaarde met spijt in het hart de rooiing van een aantal 
hoge bomen, op minder dan de wettelijke afstand geplant, te moeten 
bevelen, oak al stonden ze daar al20 jaar. De eiser moest geen enkel nadeel 
bewijzen (Vred. Gembloers, 9 november 1982, T. Agr. R., 1983, 108). 

153. HOOGSTAMMIGE BOMEN. HAAG. VERVOLG- Het zoeven aangehaalde 
vonnis van de Vrederechter van Lens began met te stellen dat ongeacht de 
aangewende criteria bomen van 5 tot 6 meter hoogte in alle geval hoogstam
mig waren. Dat is juist, maar in feite zullen in dergelijk geval zich alle 
vormen van hinder voordoen die onder het vorig nummer werden vermeld. 
In dit vonnis werd tevens een definitie van het begrip , ,haag'' gegeven. De 
haag heeft als functie een afsluiting te vormen en te beletten dat men van 
de ene eigendom op de andere kan treden. Wanneer - zoals in casu -
vastgesteld werd dat een aaneengesloten bomenrij diende om zich te be
schermen tegen wind en onbescheiden blikken en op 1,2 m van de schei
dingslijn was ingeplant, gaat het duidelijk niet om een haag. 
Overigens, eens dat vastgesteld is dat een boom hoogstammig is, is het 
irrelevant dat dergelijke bomen in haagvorm worden geplant of in een haag 
voorkomen (zie Rb. Dendermonde, 30 juni 1987, R. W., 1988-89, 616, 
inzonderheid 618, 2° kol.; T. Vred., 1988, 90; Derveaux, R. en Capelle, L., 
,De afstand van beplantingen", Reule 1975, nr. 20, p. 27; Derine, R., e.a., 
I B, nr. 324). 
Merken we op dat de vrederechter van St.-Truiden enerzijds aannam dat 
in haagvorm geplante coniferen hun karakter van hoogstam behielden, 
maar anderzijds dat zij tengevolge van het plaatselijke gebruik op een 
afstand van 50 a 80 em van de scheidingslijn mochten staan indien de hoogte 
beperkt werd tot 2,5 a 3 m (Vred. St.-Truiden, 26 september 1985, T. Vred., 
1986, 148). 
De Vrederechter van Namen meende dat de Thuya occidentalis duidelijk 
hoogstammig waren en rooiing moest bevolen worden ten laste van de 
eigenaar die zich gedurende 10 jaar niet om hun ontwikkeling had bekom
merd (Vred. Namen, 28 september 1981, T. Agr. R., 1982, 237). 

154. ROOIING. RECHTSMISBRUIK- Werd hierboven beklemtoond dat het 
criterium van de mogelijke hinder o.i. een zeer belangrijk criterium is, dan 
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werd door twee rechtbanken tach de rooiing bevolen (Rb. Hoei, 6 novem
ber 1985, Jur. Liege, 1986, 88; Rb. Gent, 14 januari 1986, T. Agr. R., 1986, 
154). De Rechtbank van Hoei verwierp uitdrukkelijk het argument van 
misbruik van recht. Ze wees erop dat niet aileen het recht om de rooiing 
te vorderen uitdrukkelijk door artikel 36 VeldW. werd gegeven maar dat 
zo oak het onbetwistbaar recht te beletten dat verjaring intrad, werd 
uitgeoefend. 
In het reeds meermaals aangehaalde vonnis van de Rechtbank van Dender
monde werd overigens oak herinnerd aan het algemeen aanvaarde beginsel 
dat artikel 36 VeldW. beoogt moeilijkheden te voorkomen vooraleer zij 
effectief tot stand komen, zodat de vordering kan ingesteld worden zonder 
dat enige actuele schade of hinder moet aangetoond worden (De Page, VI, 
nr. 555). 
Dat valt volkomen te rijmen met het criterium van te voorziene, mogelijke 
hinder. Men kan moeilijk eisen dat de buur moet wachten tot hij daadwerke
lijk met ongemakken geconfronteerd wordt. Wellijkt het redelijk rooiing 
te weigeren indien - a! dan niet mits aangepaste maatregelen - voorzien
baar is dat geen vorm van hinder zich zal voordoen. 
De Vrederechter van Tubize die vaststelde dat een gebuur de rooiing vroeg 
van een aanplanting die de plaatselijk aanvaarde hoogte niet oversteeg en 
geen enkel nadeel berokkende, kwam tot de vaststelling dat de werkelijke 
bedoeling van eiser het uitvechten van een vete was. Hij wees de eis af (Vred. 
Tubize, 14 april 1987, T. Vred., 1988, 274). 

155. AFSTAND. AFWIJKINGEN - De afwijkingen op de wettelijke voor
schriften inzake afstand van beplantingen worden klassiek in de rechtsleer 
opgesomd: erfdienstbaarheid door titel, bestemming van de huisvader of 
verjaring (Kluyskens, A., V, nr. 350). 
Oak in de hierboven vermelde vonnissen van Hoei en Gent werden deze 
mogelijkheden aangestipt, maar in concreto bleken de voorwaarden daartoe 
niet vervuld. De rechtbank van Gent wees tevens het argument van de hand 
dat men niet tot rooiing kon overgaan omdat artikel 44 Stedebouwwet dit 
belette. Deze bepaling was volgens de rechtbank enkel van toepassing op 
bomen die overeenkomstig de wettelijke voorschriften werden geplant en 
behouden. Dit lijkt te algemeen geformuleerd vermits artikel44, § 1, al. 3, 
Stedebouwwet de vergunning enkel oplegt als het gaat om (alleenstaande) 
hoogstammige bomen binnen de groene ruimten van een bij K.B. goedge
keurd plan van aanleg of bomen staande in een goed waarvoor een verkave
lingsvergunning werd afgegeven. 

GEMENE MUUR 

156. GEMENE MUUR. STEUNFUNCTIE - De begripsomschrijving dat de 
gemene muur diegene is die dient tot steun en afsluiting doet de vraag rijzen 
hoe ver die steunfunctie gaat en op welke wettelijke grondslag ze steunt. 
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In een geval waar een gebouw beschadigingen vertoonde nadat het aanpa
lende gebouw afgebroken was met het oog op nieuwe werken had het Hof 
van Antwerpen de oorzaak daarvan volledig gezocht in de afbraak van dit 
aanpalende gebouw. Daartoe steunde het op de overweging dat ingeval van 
aaneengebouwde constructies de gebouwen mekaar wederzijds steunen, 
hetgeen geoorloofd is overeenkomstig artikel 661 B.W .. 

In een arrest van 8 september 1978 besliste het Hof van Cassatie dat het 
gebruik van de gemene muur dat artikel657 B. W. de medeeigenaars toelaat, 
weliswaar veronderstelt dat de gemene muur een zekere steun biedt aan de 
constructies, maar dat dit niet zo ver gaat dat een constructie opgericht mag 
worden die, wanneer geen rekening werd gehouden met de steun door de 
gemene muur geleverd, slechts overeind zou blijven dank zij het feit dat het 
belendende gebouw in stand werd gehouden. 
Tevens werd beslist dat artikel 661 B.W. niet de draagwijdte had die het 
bestreden arrest eraan toekende. De eiser had o.i. terecht aangevoerd dat 
artikel 661 B. W. alleen een recht op gemeenmaking verschafte ( Cass., 
8 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 29, Pas., 1979, I, 25). 

157. ONTSTAAN MANDELIGHEID. VERPLICHTE AFSLUITING- De zgn. ver
plichte afsluiting van artikel663 B. W. is een van de belangrijkste ontstaans
wijzen van muurgemeenheid. Volledigheidshalve verwijzen we hier dus nog 
even naar de nrs. 149-150. 

158. GEMENE MUUR EN APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM- Reeds in nr. 
150 kwam een vonnis van de Vrederechter van Antwerpen ter sprake i.v.m. 
de oprichting van een scheidingsmuur tussen twee autostaanplaatsen in de 
kelderverdieping van een appartementsgebouw. De bouwer van de muur 
riep o.m. artikel 663 B.W. in. De vrederechter achtte dit o.a. ongegrond 
omdat dit artikel, dat tot muurgemeenheid leidt, normaal impliceert dat 
iedere gebuur de helft van de grond, nodig voor de oprichting van de muur 
in gemeenheid brengt. lngeval van appartementsmedeeigendom is dit on
mogelijk, aldus de vrederechter, vermits de grond onverdeelde medeeigen
dom is van alle appartementsmedeeigenaars en niet van twee onder hen 
(Vred. Antwerpen, 19 februari 1985, T. Vred., 1986, 244, Rev. Not. B., 
1987, 287). 

159. OVERNAME- Zodra een partij zijn wil tot overname duidelijk heeft 
laten kennen is er volgens de Vrederechter van Herentals sprake van 
overname en moet niet nagegaan worden of er al dan niet gebruik gemaakt 
is van de muur. Tegelijkertijd besliste hij dat de muureigenaar die een 
gunstige overnameprijs geweigerd had deze achteraf niet meer kon eisen 
wanneer bleek dat de deskundige een beduidend lagere prijs had geraamd 
(Vred. Herentals, 12 februari 1985, Turnh. Rechtsl., 1987, afl. 3, 7). Het 
verder geciteerde vonnis van Rb. Luik, 4 september 1986 (Jur. Liege, 1986, 
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560), daarentegen beschouwde muurovername als een verkoop die slechts 
definitief is als er overeenkomst is over voorwerp en prijs. 
Dat overname van muurgemeenheid niet aileen een recht is, maar gebeurlijk 
oak de vorm van een verplichting kan aannemen, werd door het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 2 juni 1977 duidelijk gesteld (Arr. Cass., 1977, 
1020, R. W., 1977-78, kol. 1611, noot Vereycken, L., Pas., 1977, I, 1012). 
In 1985 heeft het Hof zijn principiele stellingname nog eens herhaald. De 
eigenaar van de muur kan zijn gebuur slechts tot gemeenmaking dwingen 
indien deze overgaat tot een toeeigening of een feitelijkheid begaat die als 
een inbezitname geldt en waartegen de eigenaar zich kan verzetten. Mate
rieel contact is vereist. Het enkele feit dat de muur enig voordeel biedt voor 
de gebuur volstaat niet om hem tot overname van de muurgemeenheid te 
kunnen verplichten (Cass., 22 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 862, Pas., 
1985, I, 772, Res Jura Imm., 1987, 123, R. W., 1985-86, 2273, J.T., 1986, 
234). In casu had de gebuur op 3 em van een bestaande muur een een-steense 
muur opgericht waarbij hij duidelijk profiteerde van de akoestische en 
thermische isolatie en de bescherming tegen vocht die de bestaande muur 
hem bood. Vermits er echter nergens enige aanhechting of verbinding tot 
stand werd gebracht, kon de eigenaar van de bestaande muur geen enkele 
aanspraak jegens hem formuleren. 
De Rechtbank van Nijvel volgde deze zienswijze en meende dat het loutere 
dichten van de voeg tussen de muren met cement of een isolatiestrip geen 
vorm van toeeigening was die tot overname verplichtte (Rb. Nijvel, 
29 maart 1988, J. T., 1988, 365). 
De Vrederechter van Ukkel meende dat de ,bezitsaanmatiging" tach enige 
ernst moest vertonen. Aldus kon de eigenaar van een weinig frisse muur niet 
als voorwaarde stellen dat zijn gebuur de gemeenheid zou overnemen 
vooraleer hij langs zijn kant de muur van een laagje verf voorzag (Vred. 
Ukkel, 18 november 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 273, noot Coppens, Ph.). 
De reeds meermaals geciteerde Vrederechter van Herentals meende daaren
tegen dat er wel effectieve ingebruikname was zo men een poort met bouten 
bevestigde in de muur en de draagconstructie van een afdak af en toe de 
muur raakte (Vred. Herentals, 9 september 1986, Turnh. Rechtsl., 1987, 
afl. 3, 10). 
Kart voor deze bevestiging van zijn vroegere stellingname door het Hof in 
1985 had de Vrederechter van Herentals in een identieke situatie (lichte 
muur, op slechts twee em van een bestaande muur) geoordeeld dat het 
werkelijk voordeel dat de gebuur uit de voorafbestaande muur haalde, een 
gebruik was dat de grondslag vormde voor zijn verplichting tot overname 
van de gemeenheid (Vred. Herentals, 12 februari 1985, T. Vred., 1987, 99, 
Turnh. Rechtsl., 1987, afl. 3, 6). Daarbij werd duidelijk over bet hoofd 
gezien dat het recht op betaling van overnameprijs slechts ontstaat zodra 
vermoed mag worden dat de gebuur de gemeenheid wil overnemen omdat 
hij geen einde stelt aan een feitelijkheid waartegen de eigenaar van de muur 
zich kan verzetten omdat inbreuk wordt gemaakt op zijn eigendomsrecht. 
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In een arrest van 18 februari 1983 wijst het Hof van Cassatie er overigens 
op dat de toeeigeningsdaden niet noodzakelijk de gemeenheid tot gevolg 
hebben, maar dat het de muureigenaar vrij staat stopzetting en gebeurlijk 
schadevergoedingtevorderen(Cass., 18 februari 1983,Arr. Cass., 1982-83, 
774, conclusie procureur-generaal Krings, Pas., 1983, I, 693, T. Not., 1983, 
362, conclusie procureur-generaal Krings, afgedrukt op p. 353-361). 
Zolang een gebuur op zijn eigendom blijft en op geen enkele wijze aan de 
eigendom van de muureigenaar raakt kan deze geen enkele klacht op basis 
van zijn eigendomsrecht formuleren. 
De Recht bank van Luik volgde wei het stand punt van het Hof van Cassatie. 
In casu ging het om een bouwpromotor die bij de oprichting van een 
flatgebouw tegen de muur van een belendend gebouw had gebouwd. Voor
aleer de overname van de muur definitief geregeld was, werd de promotor 
failliet verklaard. De kopers van de appartementen kregen er nog een 
kopzorg bij toen de rechtbank inging · op de eis van de muureigenaar en 
besliste dat deze van hen betaling kon vorderen. De kopers, bijzondere 
rechtverkrijgenden van de promotor, hadden immers de incorporatie van 
hun rechtsvoorganger tot de hunne gemaakt doordat zij tot eigen voordeel 
het gebruik van de muur bleven behouden. Toch was er geluk bij het 
ongeluk. De kopers konden met succes de financH~Ie instelling die in het 
kader van de Wet Breyne tot de uitvoeringswaarborg gehouden was, tot 
vrijwaring aanspreken (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560). 

160. VERMOEDEN VAN GEMEENHEID- Toen de eigenaar van een schuurtje 
dit afbrak, waarbij hij de hoogte van de achtergevel herleidde van 4,5 m 
tot 2, 7 m, vorderde zijn gebuur dat deze muur die hun tuinen scheidde, zou 
heropgebouwd worden tot op een hoogte van 4,5 m. 
Bij zijn plaatsbezoek stelde de vrederechter vast dat de muur feitelijk uit 
twee delen bestond: een oorspronkelijk deel met een koplaag op 1,8 m 
hoogte en een achteraf bovengebouwd deel. Bij gebreke aan enig strijdig 
gegeven leidde hij hieruit af dat overeenkomstig artikel 653 B.W. moest 
aangenomen worden dat de muur gemeen was tot op de hoogte van 1,8 m. 
Op het hoger gebouwde deel kon de gebuur geen aanspraak maken, vermits 
hij niet het bewijs leverde dat hij of zijn rechtsvoorgangers overeenkomstig 
artikel660 B.W. hadden bijgedragen in de kosten van de verhoging (Vred. 
Brugge, 11 januari 1980, T. Vred., 1981, 114). Had de Vrederechter zijn 
vonnis vollediger willen motiveren dan was een verwijzing naar artikel 658 
B. W. en naar artikel 1 Hyp. W. niet misplaatst geweest. De vrederechter van 
Grace-Hollogne bracht dit aspect wei ter sprake (Vred. Grace-Hollogne, 
22 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 440). 
Overigens was de bijkomende overweging, dat voor het hoger gebouwde 
deel eisers zich ten onrechte op het vermoeden van artikel 653 B.W. 
beriepen, hetwelk volgens de vrederechter niet gold voor een scheidings
muur tussen een gebouw enerzijds en een tuin anderzijds, beter achterwege 
gelaten. 
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Omtrent de bewijsregeling door vermoedens inzake muurgemeenheid kreeg 
de Vrederechter van Namen een erg ingewikkelde zaak voorgeschoteld, 
waarin oak heel wat problemen van hypothecaire publiciteit, authentieke 
bewijskracht van notariele akten en daaraan gevoegde plannen en bijlagen 
aan bod kwamen. Oorzaak van dit alles was een eigenaar van twee aanpa
lende huizen die deze met een tussenperiode van bijna zestien jaar aan 
verschillende kopers verkocht. Bij de eerste verkoop had hij de bedoeling 
zich de muurgemeenheid voor te behouden, en dit moest a.m. blijken uit 
een plan gevoegd bij de eerste verkoopsakte. 

Jaren later ontstond betwisting tussen de nieuwe eigenaars omtrent bet al 
dan niet mandelig karakter van de muur. De vrederechter zette in een stevig 
gedocumenteerd vonnis de principes uiteen die hem deden beslissen dat de 
muur niet gemeen was. 

Allereerst stelde hij vast dat de titel volgens hem enkel in de betekenis van 
instrumentum begrepen kon worden, dat in beide koopakten met geen 
woord over de mandeligheid werd gerept en dat er geen titel was die gemeen 
was aan beide partijen, zodat hun titels enkel de bewijswaarde van een 
feitelijk vermoeden opleverden. Vermits geen zekere titel kon voorgelegd 
worden schakelde hij over op bet vermoeden van artikel653 B.W .. Artikel 
653 B.W. is, zoals elke bepaling die een vermoeden vestigt, van enge 
interpretatie. Daarbij wees hij erop dat er wel bedongen was dat de haag 
gemeen zou zijn maar dat aangenomen mocht worden dat deze bedoeling 
niet voorzat m.b.t. de scheidingsmuur vermits daarover niets werd gezegd 
(Vred. Namen, 29 oktober 1987, Res Jura Imm., 1988, 47). 

161. BEDING VAN VOORBEHOUD VAN MUURGEMEENHEID - Het Hof van 
Cassatie heeft in 1972 duidelijk beslist dat de aannemer die bedingt dat de 
helft van de zijgevel van bet door hem opgerichte huis zijn eigendom zal 
blijven, doch geen eigenaar is van bet aanpalend erf, niet op grand van de 
regels inzake gemene muur betaling van de overnameprijs kan laten gelden 
tegen degene die later tegen deze zijgevel bouwt. Mandeligheid vereist 
immers bet bestaan van twee aan mekaar palende erven, toebehorend aan 
verschillende eigenaars. Is men dat niet dan heeft dit beding, waarvan de 
geldigheid buiten kijf staat, enkel de waarde van de overdracht van een 
toekomstige schuldvordering (Cass., 7 september 1972, Arr. Cass., 1973, 
24, Pas., 1978, I, 22, J. T., 1973, 194, noot De Page, Ph., R.C.J.B., 1974, 
5, noot Hansenne, J.). 

Met toepassing van deze beginselen besliste het Hof van Luik dat de 
eigenaar van het nieuwe gebouw geldig aan zijn buur betaald had, vermits 
de formaliteiten van artikel1690 B.W. niet vervuld waren. Dat deed echter 
geen afbreuk aan de geldigheid van bet beding inter partes zodat de 
aannemer zijn vroegere bouwheer kon aanspreken tot naleving van zijn 
verplichtingen voortvloeiend uit de overdracht van schuldvordering. Vruch
teloos riep de bouwheer in dat hij op grand van dertigjarige verjaring de 
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enige eigenaar was van de muur. Het Hof stelde terecht dat hij dat van meet 
af aan was, vermits het beding van voorbehoud van muurgemeenheid geen 
enkel zakelijk recht had overgedragen, doch enkel een toekomstige schuld
vordering. Evenmin kon hij aanvoeren dat de schuldvordering van de 
aannemer was uitgedoofd door dertigjarig onbruik. Het ging immers om 
de overdracht van een toekomstige schuldvordering die pas ontstaan was 
toen de gebuur de gemeenheid overnam. Dat dit meer dan dertig jaar na 
datum van het betrokken beding gebeurde, was dus irrelevant (Luik, 17 juni 
1986, Jur. Liege, 1986, 556). 

162. ONDERHOUD. BIJDRAGE - Krachtens artikel 655 B.W. dient elke 
medeeigenaar in verhouding tot zijn aandeel bij te dragen in de heropbouw 
of herstelling van de gemene muur. Die verplichting betreft echter enkel de 
werken die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de muur of die 
tenietgaan of bouwvalligheid moeten verhelpen. Werken die een medeeige
naar onderneemt met het oog op een betere geluidsisolatie vallen volledig 
te zijnen laste (Cass., 6 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 116, Pas., 
1980, I, 14, Res Jura Imm., 1980, 65). 

Indien een gemene afsluitingsmuur tengevolge van ouderdom scheurt en 
verzakt moet het herstel door beide eigenaars, op gemene kosten, gebeuren 
(Vred. Etterbeek, 4 december 1984, Res Jura Imm., 1985, 75). 

163. SCHOORSTENEN - Men herinnert zich dat het Hof van Cassatie in 
1976 stelde dat de gemene muur een uitzonderlijke vorm van medeeigendom 
is, zodat muren die tot scheiding dienen tussen gebouwen enkel tot doel 
hebben de erven af te sluiten en tot steun te dienen voor werken die er 
overeenkomstig de wet tegenaan leunen. Daaruit besloot het Hof dat de 
muurgemeenheid, zoals ze door de wet is ingesteld, niet uit zichzelf iedere 
medeeigenaar het recht verleende om gebruik te maken van een in de gemene 
muur gebouwde schouwpijp. Daarom werd het vonnis verbroken, waarin 
een eiser, die beweerde dat een schouw in de gemene muur zijn exclusieve 
eigendom was, zodat de gebuur er geen werken mocht aan uitvoeren, 
wandelen werd gestuurd met de loutere motivering dat, in een gemene muur 
aangebrachte schouwpijpen ongetwijfeld deel uitmaken van die muur en 
dus gemeen zijn, (Cass., 9 september 1976, Arr. Cass., 1977, 31, R. W., 
1976-77, 1809, daarbij letterlijk een deel van de motivering her hal end van 
Cass., 15 maart 1962, Pas., 1962, I, 780). 

In 1983 kreeg het Hof een op het eerste gezicht gelijkaardige zaak voorge
schoteld (Cass., 1 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 388, Pas., 1984, I, 
361, Rev. Not. B., 1984, 80, noot Godefroid, M.). Een medeeigenaar van 
een scheidingsmuur werd door zijn buurman gedagvaard omdat hij begon
nen was met de afbraak van schoorsteenschachten die een uitsprong vorm
den in zijn woning. De buurman eiste herstel van de oorspronkelijke 
toestand. De Rechtbank van Bergen ging in op die eis. Daarop stelde de 
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afbraaklustige medeeigenaar een voorziening in cassatie in waarbij het 
eerste onderdeel van het middel in zeer grote mate een herhaling was van 
de motivering van het arrest van 1976. Die captatio benevolentiae mocht 
niet baten. Het Hof maakte eiser er opmerkzaam op dat de rechter ten 
gronde een feitelijke situatie had vastgesteld die totaal afweek van die van 
het in 1976 voorgelegde geval. In casu waren de twee aanpalende woningen 
ontstaan uit een enkel huis dat door de oorspronkelijke eigenaar later in 
twee huizen was verdeeld. Daartoe had hij een scheidingsmuur opgericht 
waarin de schoorsteenpijpen verwerkt waren. Het merkwaardige daarbij 
was dat op elke verdieping van het huis van verweerder een aansluiting en 
een trekschuif voorzien was, maar dat de schoorsteenpijp vanaf de eerste 
verdieping eigenlijk een bocht maakte zodat het schouwlichaam een uit
sprong maakte in de woning van eiser. 

De feitenrechter die beslist had dat op het moment van gemeenmaking van 
de muur, nl. toen beide woningen voor het eerst een verschillende eigenaar 
hadden, de gemene muur de schoorsteenpijpen bevatte, kon dan ook geen 
schending van de artikelen 653, 661 en 662 B.W. verweten worden, volgens 
het Hof van Cassatie. In dit geval was de mandeligheid immers niet ontstaan 
krachtens het wettelijk vermoeden van artikel 653 B.W. en evenmin door 
de gedwongen verkoop bedoeld in artikel 661 B.W .. Vermits in dit geval 
de schoorsteenpijpen wel tot de gemeenheid behoorden had eiser in cassatie 
dan ook niet met zijn werkzaamheden kunnen beginnen zonder de vereisten 
van artikel 662 B.W. nate leven. 

Het Hof lijkt ons dus duidelijk een onderscheid te hebben will en maken wat 
betreft de aard van de gemeenheid en de omvang van de rechten van elke 
medeeigenaar naargelang de wijze waarop het medeeigendomsrecht op de 
muur ontstaan is. 

Terzake delen wij volledig de mening door Godefroid, M. geformuleerd in 
zijn noot bij het arrest van 1983 (Godefroid, M., ,Le droit d'usage d'un 
mur mitoyen", noot bij Cass., 1 december 1983, Rev. Not. B., 1984, 80, 
inzonderheid p. 92, nr. 13 en p. 95, nr. 17). Heeft mente maken met een 
gedwongen afstand door de oorspronkelijke exclusieve eigenaar, gegrond 
op de idee van de wetgever, zo tot besparing van bouwmaterialen te komen 
(Locre, IV, p. 180, nr. 11 en p. 195, nr. H), dan lijkt het logisch dat die 
verplichte afstand op niet meer betrekking heeft dan nodig om de doelstel
lingen van de wetgever te realiseren, nl. de overnemer op een zo economisch 
mogelijke wijze aan een zijgevel van zijn woning te helpen. In die optiek 
kan men stellen dat de functie van dergelijke muur beperkt is tot verlenen 
van steun en afsluiting zodat al wat buiten dit toepassingsveld valt meteen 
ontsnapt aan de verplichte gemeenmaking. Dat laat anderzijds ook toe te 
verklaren dat de nieuwkomer van alles kan vragen wat niet verenigbaar is 
met deze functie en door de oorspronkelijke, exclusieve eigenaar was 
aangebracht op een moment dat de nieuwkomer uiteraard geen enkele stem 
in het kapittel had om te bepalen hoe de muur eruit zou zien. Per slot van 
rekening is dit recht niets anders dan het spiegelbeeld voor het verleden 
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van het recht dat artikel 662 B.W. voor de toekomst, na gemeenmaking, 
biedt. 

Voor die opvatting vindt men trouwens steun in het advies van advokaat
generaal Mesdach deter Kiele bij het basisarrest van 1883, waar hij de regel 
van artikel 661 bestempelt als ,une exception a toutes Ies regles, une 
veritable expropriation et, a ce titre, revet un caractere necessairement 
restrictif" (advies advokaat-generaal Mesdach deter Kiele bij Cass., 18 ok
tober 1883, Pas., 1883, I, 361, inzonderheid 362, 1° kol.). In het arrest zelf 
is de belangrijkste zinsnede misschien wei , ... que s'il en etait autrement, 
le but d'utilite generale et d'interet prive qui a dicte les regles de la 
mitoyennete ne serait qu'imparfaitement atteint" (Cass., 18 oktober 1883, 
o.c., I.e., inzonderheid p. 364, 1° kol.). 

In het arrest van 1962 dat nauw aansluit bij het hier besproken arrest van 
1983 ging het om een situatie waarbij de muur reeds v66r er twee verschillen
de eigenaars waren, twee aanpalende gebouwen scheidde en de schoorsteen 
ten behoeve van slechts een van deze gebouwen bestond en in de muur was 
ingebouwd. In dit arrest wordt uitdrukkelijk gesteld dat het doe! van de 
uitzonderlijke vorm van medeeigendom, zoals hij door de wet ingesteld is, 
bestaat uit het verlenen van steun en afsluiting en het gebruik van een in 
de muur aangebrachte schouw valt niet onder deze doelstellingen. 

In heel deze problematiek lijkt het Hof eigenlijk nooit iets anders gezegd 
te hebben dan dat de gemene muur zoals hij door het B.W. geregeld wordt 
als uitzonderlijke vorm van medeeigendom restrictief moet opgevat worden 
maar dat niets partijen belet overeen te komen dat die medeeigendom en 
de daaruit voortvloeiende rechten van de respectieve medeeigenaars ruimer 
of enger opgevat zullen worden dan in de regeling van het B.W .. 

Indien de gemeenheid echter op vrijwillige basis ontstaat heeft men te 
maken met een heel andere situatie. Partijen kunnen dan vrij en op voet 
van gelijkheid bepalen of ze medeeigenaar willen zijn, hoe omvangrijk deze 
medeeigendom zal zijn en welke rechten en plichten elke medeeigenaar zal 
hebben. 

Op die vrij aanvaarde situatie is artikel1134 B. W. volledig toepasselijk. Zo 
zal de medeeigenaar van een muur die overeenkomstig artikel 663 B.W. 
opgericht werd en waarbij hij vooraf volledig inspraak had omtrent om
vang, materialen en uitzicht van de muur achteraf niet kunnen eisen dat een 
schoorsteen verwijderd wordt, waarvan oorspronkelijk overeengekomen 
was dat hij in deze muur opgenomen zou worden. 

Het Hof lijkt sedert 1883 trouw gebleven te zijn aan die basisprincipes: het 
uitzonderlijke karakter van de muurgemeenheid verworven krachtens arti
kel 661 B.W. verantwoordt een beperkte opvatting zodat het medeeigen
domsrecht niet ruimer kan zijn dan door de wettelijke doelstellingen verant
woord. Honderd jaar later heeft het Hof de kans gekregen om zijn visie te 
geven omtrent de omvang van de medeeigendom van een muur die niet op 
grond van artikel 661 B.W. verworven was. 
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164. BEVOEGDE RECHTER - Een medeeigenaar van een gemene muur 
bekloeg zich erover dat hij deze muur niet op normale wijze kon gebruiken 
om er zijn gebouw tegen te doen steunen. Hij weet dit aan een slechte 
conceptie van de muur. De andere medeeigenaar stelde een tegeneis in tot 
betaling van het saldo van de overnameprijs. 

Dergelijk geschil, dat de medeeigendom betreft, behoort tot de bevoegdheid 
van de vrederechter krachtens artikel 591 Ger. W. (Rb. Nijvel, 1 maart 
1983, J. T., 1984, 413). 

165. LICHTEN EN UITZICHTEN- De Vrederechter van Grace-Hollogne had 
gepoogd een einde te stellen aan een burenruzie. Een der geburen die in de 
zijgevel van zijn huis op de bovenverdieping twee vensters had aangebracht 
die niet aan de wettelijke voorschriften voldeden had zich bij P. V. van 
verzoening verbonden deze dicht te metsen met glastegels. Vijf jaar later 
stonden dezelfde partijen opnii:mw voor hem. In zijn dagvaarding bekloeg 
de eiser zich erover dat de vensters nog steeds niet dichtgemaakt waren en 
zijn gebuur bovendien nog een lichtopening had aangebracht op minder dan 
2,6 m boven de vloer van het gelijkvloers, door een aantal bakstenen door 
glastegels te vervangen. 
De vrederechter bracht de ratio legis van artikel 676 en 677 B.W. in 
herinnering: beletten dat men de eigendom van zijn gebuur kan betreden 
of er voorwerpen op werpen, binnenlaten van Iicht maar niet van Iucht 
mogelijk maken. Deze wetsbepalingen zijn niet toepasselijk zo de genots
stoornis die zij willen beletten, niet te vrezen valt. De glastegels op het 
gelijkvloers die wellicht doorlieten maar niet doorzichtbaar waren, moesten 
dus niet verwijderd worden. 

De vensters op de bovenverdieping waren pas enkele maanden na de 
dagvaarding dichtgemetst met glastegels. Op het moment van de uitspraak 
beantwoordde de situatie dus aan de wettelijke voorschriften. Dat nam niet 
weg dat gedurende meerdere jaren een onwettige toestand had bestaan 
waardoor eiser een genotsstoornis had ondervonden. Hij kreeg dus schade
vergoeding toegewezen (Vred. Grace-Hollogne, 22 februari 1983, Jur. Lie
ge, 1983, 440). 
De glastegels lijken inderdaad een oplossing om aan de vereisten van artikel 
676-677 B.W. en artikel 678-679 B.W. te voldoen. Ben andere vraag is 
natuurlijk of zij bij gemeenmaking van de muur niet verwijderd zullen 
moeten worden. 

Vensters op minder dan 1,9 m van de scheidingslijn en die een recht uitzicht 
bieden moeten verwijderd worden. Vervanging door vaststaand glasraam 
met traliewerk zoals in artikel676 B. W. beschreven, volstaat niet indien niet 
tegelijkertijd voldaan wordt aan de door artikel677 B.W. vereiste hoogte 
(Rb. Namen, 17 mei 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 215). 

In hetzelfde vonnis werd geoordeeld dat een afdak dat niet toegankelijk was 
en van waarop geen uitzicht genomen kon worden niet onder toepassing van 

1810 



artikel678 B.W. valt. Toch werd de afbraak op grand van artikel552 B.W. 
bevolen. In casu had een beroep op rechtsmisbruik geen enkele zin vermits 
aile constructies met volledige miskenning van de rechten van de gebuur en 
met volledige kennis van zaken waren aangebracht. 
Dat artikel 678 B.W. toepasselijk is op platte daken van waarop uitzicht 
genomen kan worden is een gekend standpunt. 
Maar de ratio van artikel 678 B.W. is het bekampen van ongezonde 
nieuwsgierigheid en de bescherming van de privacy. Zijn die redenen niet 
voorhanden dan kan de sanctie van artikel678 B.W. niet gevraagd worden 
(Cass., 22 november 1973, R. W., 1973-74, 2207). 
Een bon dig gepubliceerd arrest van het Hof van Cassatie bevestigt die trend. 
Een vonnis dat zonder meer stelt dat een plat dak in strijd is met artikel 
678 B. W. zodra vanop dit dak (theoretisch) uitzicht mogelijk is op het erf 
van de buur, zonder andere gegevens in acht te nemen zoals bekleding van 
het dak, toegangsmogelijkheden of een eventuele ballustrade, schendt arti
kel 678 B.W. (Cass., 10 juni 1988, R. W., 1988-89, 539). 
Aan uitzicht vanop een terras in tuin en keuken van de gebuur moet een 
einde gesteld worden. De vrederechter liet het aan de betrokkene zelf over 
om te zorgen dat het beoogde doel bereikt werd bv. door geen toegang meer 
tot dit terras te voorzien (Vred. Luik, 29 juni 1979, Jur. Liege, 1980, 102). 

166. VERJARING- Wie meer dan 30 jaar gedoogd heeft dat de gebuur een 
onwettig venster op zijn erf heeft, kan geen wegruiming meer vorderen. Er 
is uitdovende verjaring ingetreden. Maar de gebuur zal niet kunnen beweren 
dat hij door verjaring een recht van uitzicht heeft verworven (Vred. Hoei, 
25 oktober 1985, T. Vred., 1985, 303). 
Het feit dat de aanwezigheid van een dergelijk venster gedurende dertig jaar 
enkel tot bevrijdende verjaring leidt, brengt ook mee dat men zich niet op 
een bouwverbod voor de gebuur kan beroepen. Dat betekent immers een 
beroep op verkrijgende verjaring en vergt een zekere aggressiviteit. Slechts 
indien en voor zover de aard van het bouwwerk materieel en noodzakelijk 
in strijd komt met het recht van de buur om vrij op zijn erfte bouwen, o.m. 
door een uitsprong hoven zijn erf, zou van zulke aanmatiging sprake 
kunnen zijn (Cass., 10 april1981, Arr. Cass., 1980-81, 930, concl. procu
reur-generaal Duman, R. W., 1981-82, 1005, concl. procureur-generaal 
Duman en noot Maes, B., Pas., 1981, I, 906, J.T., 1982, 41). 

167. BEDING VAN BURGERLIJKE BEWONING - Een beding van burgerlijke 
bewoning wordt frequent aangewend door verkavelaars. Indien het zo is 
opgesteld dat de beperking aan een of meerdere kavels opgelegd ten voor
dele strekt van een of meerdere andere kavels gaat het om een erfdienstbaar
heid, met alle gevolgen vandien (zie Kokelenberg, J., , ,De privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 93 e.v.). 
Een vervelende praktijk daarbij is dat sommige verkavelaars bij latere 
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verkopen hun voorwaarden wijzigen zodat sommige erven wei aan een 
bepaalde last onderworpen zijn en andere - die ten opzichte van hen 
heersend erf zijn - van deze beperking vrijgesteld worden (zie Gent, 
21 november 1985, T. Not., 1986, 117). 

Ben clausule die enkel bewoning toelaat sluit uit dat men zich in een gebouw 
vestigt als accountant en er 19 bedienden tewerkstelt (Rb. Hasselt, 7 maart 
1983, R. W., 1986-87, 549). 

Ben beding dat enkellandelijke bewoning toestaat met verbod van handels
of nijverheidsdoeleinden of drankslijterij is duidelijk een erfdienstbaarheid. 
Ze wordt geschonden door een gebuur die van zijn eigendom een inrichting 
voor een plaatselijk balspel had gemaakt, met aile ongemakken van geluid 
en auto-verkeer vandien (Vred. Brugge, 19 maart 1985, T. Vred., 1987, 14, 
noot Stassijns, E.). 

Wanneer in een verkaveling duidelijk bedongen werd dat enkel villa's en 
landhuizen mochten opgericht worden, gaat men duidelijk in de fout als 
men een gevaarte van 38m breed en 16 a 18m diep opricht, ook al noemt 
men bet zelf villa. De promotor die van meet af aan gewaarschuwd was, 
hoorde het onherroepelijk bevel tot afbraak uitspreken (Brussel, 16 april 
1980, Pas., 1980, II, 82, Rec. Gen. Enreg., 1981, 368). 

Het Hof van Bergen vel de een arrest dat moeilijk verenigbaar is met de leer 
van het Etrimo-arrest (verdubbeling van publiekrechtelijke erfdienstbaar
heden door privaatrechtelijke). Ben verkavelaar kreeg, nog v66r de wet van 
29 maart 1962, een vergunning van de administratie mits hij o.m. aanvaard
de dat de op te richten gebouwen enkel voor bewoning mochten dienen en 
de kopers zou aansporen deze clausule in elke akte op te nemen. Dit 
gebeurde ook, maar achteraf vestigde - met administratieve vergunning 
- iemand een herberg op een der percelen. Ben andere koper meende dat 
dit een schending van een erfdienstbaarheid was door dit beding opgelegd. 
Met een merkwaardige redenering besloot het Hof dat er helemaal geen 
sprake was van een erfdienstbaarheid. De verkavelaar zou dit beding niet 
uit eigen wil ingelast hebben doch slechts onder druk van de administratie. 
Br zou dus geen bedoeling zijn geweest een netwerk van erfdienstbaarheden 
tot stand te brengen (Bergen, 19 februari 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 79, 
noot Bouillet, Y.). 

Die redenering lijkt niet aileen moeilijk verenigbaar met de Btrimo-Ieer, 
maar stelt toch ook grote vragen op contractueel vlak. Bekeken vanuit het 
standpunt van de verkoper stond het hem vrij deze clausule niet in te lassen 
en niet te verkopen. Wanneer hij de clausule_ wei inlaste is het duidelijk dat 
hij dus wei dit voorschrift aan de kopers wou opleggen om zo zijn doel, 
de verkoop, te kunnen bereiken. Van de kant van de kopers kan er helemaal 
geen twijfel zijn. Waren zij niet akkoord om deze last te aanvaarden, dan 
zouden zij niet gekocht hebben. In hunnen hoof de - en zij waren i.v .m. 
erfdienstbaarheden de belangrijkste partij -was volstrekt geen sprake van 
,een idee van de administratie". 
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ERFDIENSTBAARHEID VAN OPENBAAR NUT 

168. ELECTRICITEIT- Met beroep op artikel17 W. 10 maart 1925 inzake 
de electriciteitsbedellng poogde een eigenaar schadevergoeding te bekomen 
omdat over zijn erf hoogspanningskabels gespannen waren. Het Hof van 
Antwerpen meende dat dit hoogstens een ongemak van esthetische aard was 
dat niet met een nadeel kon gelijkgesteld worden en weigerde vergoeding 
toe te kennen (Antwerpen, 26 februari 1985, R. W., 1985-86, 2070). 
Het Hof van Luik hield het ook op een esthetisch nadeel in een gelijkaardige 
zaak, maar omdat hier de kabels hoven een bouwgrond gespannen waren 
werd toch enige vergoeding toegekend (Luik, 31 januari 1973, Res Jura 
Imm., 1980, 336). 

169. JAAG- EN VOETPAD- Deze erfdienstbaarheid is in het belang van de 
scheepvaart gevestigd. Daarom moet de rechter zelf nagaan of een rivierarm 
bevaarbaar is, de !outer administratieve rangschikking volstaat niet om een 
waterweg bevaarbaar te verklaren en zo ten nadele van de burgerlijke 
rechten van de oevereigenaars deze erfdienstbaarheid in het Ieven te roepen 
(Cass., 26 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 775, Pas., 1980, I, 774). 

HooFDSTUK IX 

BE ZIT 

170. ALGEMENE BEZITSLEER- Daar waar de eigenaar een rechtens erkende 
zeggenschap over een zaak heeft, is het bezit een feitelijke relatie tussen een 
zaak en een persoon. De Vrederechter van Hoei omschrijft het bezit als een 
rechtsfeit dat, in tegenstelling tot de rechtshandelingen, door aile rechtsmid
delen, getuigen en vermoedens inbegrepen, kan bewezen worden (Vred. 
Hoei, 12 maart 1987, samenvattinginDelvaux, E. en De Briey, R., ,Inedits 
de droit de biens", J.L.M.B., 1987, 1093, nr. 10; zie tevens Rb. Dender
monde, 1 juni 1983, R. W., 1985-86, 1941, Rec. Gen. Enreg., 1988, 384). 

Het bezit bestaat uit twee wezenlijke elementen: het corpus possessionis en 
het animus possessionis. Onder ,corpus" verstaat men de feitelijke, exclu
sieve macht over een zaak. Terecht wijst de Vrederechter van Hoei erop dat 
dit geen permanent contact tussen de persoon en de zaak vergt (Vred. Hoei, 
12 maart 1987, gecit.). Ben cassatiearrest van 9 februari 1982 illustreert dit 
principe. Tijdens graafwerken in dienst van een burgerlijke partij werd er 
op haar erf een metalen koffertje met oude muntstukken gevonden. Dit 
koffertje was tijdens de oorlog door de burgerlijke partij verborgen, doch 
na de oorlog niet teruggevonden. Tijdens de graafwerken had de burgerlijke 
partij aan haar personeel gevraagd om uit te kijken naar het koffertje. Maar 
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intussen was dit reeds gevonden en meegenomen door eiser in cassatie. Voor 
het Hof van Cassatie beweerde deze laatste dat het Hof van Beroep te Gent 
over het hoofd zag dat burgerlijke partij geen bezitter is in de zin die door 
de wet vereist wordt. Burgerlijke partij zou baar bezit verloren hebben door 
het louter verlies van het corpus. Zij had het koffertje immers niet terugge
vonden. Het Hof van Cassatie verwerpt, o.i. terecht, deze grief. Het Hof 
van Beroep had immers vastgesteld dat het koffertje door de burgerlijke 
partij gedurende de oorlog in de grond gestopt werd en dat het tijdens 
graafwerken in dienst van de burgerlijke partij gevonden werd. Uit deze 
feitelijke vaststellingen heeft het Hof van Beroep dan ook wettig een bezit 
kunnen afleiden (Cass., 9 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 746, Pas., 
1982, I, 728). 

Recbtshandelingen volstaan op zichzelf niet om het corpus possessionis te 
bewijzen. Eerder zijn het verschillende wijzen waarop men de animus 
domini verwerkelijkt (Brussel, 18 december 1986, J.L.M.B., 1987, 185, 
J.T., 1987, 175, Rev. Not. B., 1987, 149). 

Het materieel in de macht houden van een zaak is echter niet voldoende om 
van bezit te kunnen spreken. De Voorzitter van de Rechtbank van 
Koopbandel te Brussel herinnert eraan dat men juridisch slechts van bezit 
zal kunnen spreken voor zover de houder daarbij de wil beeft de feitelijke 
macbt voor zichzelf uit te oefenen en zich te gedragen als de persoon die 
het recht heeft die macbt over de zaak uit te oefenen. M.a. w., er moet een 
animus domini zijn (Kg. Kh. Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 
1139; zie tevens Rb. Brugge, 18 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 73). Net zoals 
de corpus-vereiste, is de animus-vereiste een feitenkwestie. In een zaak voor 
de burgerlijke Rechtbank te Hasselt betwistte eiseres het materieel element 
van bet ingeroepen bezit van een kasbon niet, maar wei dat verweerster deze 
kasbon bezat als eigenaar. Dit laatste leidde eiseres af uit het feit dat 
verweerster baar de vervallen intresten overmaakte. Ben eenmalige over
dracbt van intresten is echter geen afdoende bewijs om aan te tonen dat 
eiseres niet als eigenaar bezit (Rb. Hasselt, 26 februari 1987, R. W., 1988-89, 
162). Omgekeerd zal diegene die ooit titels als eigenaar materieel bezat, docb 
later bet materieel bezit aan een ander afstond, zijn animus domini tot uiting 
brengen door de coupons van de titels te innen (Rb. Doornik, 11 maart 
1987, samenvatting in Delvaux, E. en De Briey, R., gecit., nr. 11). 

Het bezit kan ecbter corpore alieno, animo suo zijn. Zo zal de bezitter die 
een goed verbuurt zijn bezit niet verliezen. De huurder boudt de feitelijke 
macbt over bet goed als bet ware in de plaats van de bezitter (Brussel, 
18 december 1986, gecit.). 

171. VERMOEDENS- De wetgever beeft in artikel2230 B.W. een weerleg
baar vermoeden ingebouwd, namelijk dat diegene die bet corpus beeft, 
geacbt wordt als eigenaar te bezitten. In de praktijk zal het dus vooral 
belangrijk zijn om bet materieel element van bet bezit te bewijzen. W el 
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wordt, krachtens artikel2231 B. W., diegene die heeft aangevangen voor een 
ander te bezitten, steeds vermoed het bezit onder dezelfde titel voort te 
zetten, tenzij het tegendeel bewezen is. Zo zal degene die een mandaat kreeg 
om een schilderij te verkopen, behoudens titelomzetting (zie art. 2238 en 
2240 B.W.), geacht worden niet als eigenaar te bezitten (Cass., 6 november 
1986, Arr. Cass., 1986-87, 321, Pas., 1987, I, 298). Zo zal ook diegene die 
oorspronkelijk slechts een volmacht kreeg om bepaalde titels bij een bank 
af te halen geacht worden onder dezelfde titel het bezit verder te zetten 
(Bergen, 29 oktober 1979, Pas., 1979, II, 139, noot J.S., Rec. Gen. Enreg., 
1981, 217, noot A.C.). 

172. DADEN VAN LOUTER GEDOGEN- Artikel2232 B.W. bepaalt uitdruk
kelijk dat daden van !outer gedogen noch bezit, noch verjaring kunnen 
teweegbrengen. Zo werd het feit dat een eigenaar, ~onder dater sprake is 
van een overdracht, een groep jongeren toelaat om op zijn grand een 
feestzaal te bouwen als een daad van eenvoudig gedogen beschouwd (Vred. 
Namen, 13 juli 1982, T. Vred., 1985, 183). 

173. BEZIT EN DETENTIE - Ret onderscheid tussen bezitten en houden 
berust op het intentionele bestanddeel van het bezit (Derine, R., e.a., I A, 
nr. 113 A). In een vonnis van 19 maart 1986 analyseert de burgerlijke 
Rechtbank van Luik het verschil tussen beide rechtsfiguren. De bezitter is 
diegene die een feitelijke heerschappij over een zaak heeft en tevens de wil 
heeft om zich ten opzichte van de zaak te dragen als eigenaar of als titularis 
van een ander zakelijk recht. De houder daarentegen heeft de zaak materieel 
onder zich, ofwel met toestemming en voor rekening van de eigenaar, ofwel 
krachtens een bevoegdheid die hem door de wet of het gerecht wordt 
toegekend (Rb. Luik, 19 maart 1986, samenvatting in Delvaux, E. en De 
Briey, R., ,Inedits de droit des biens", J.L.M.B., 1987, 1093, nr. 13; zie 
tevens Rb. Brugge, 18 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 73). De houder heeft 
dus wei het corpus, maar voldoet niet aan de animusvereiste. 
Tach worden de begrippen bezit en houderschap in de praktijk vaak 
verkeerdelijk naast elkaar gebruikt. Zo kwalificeert de Rechtbank van 
Koophandel te Bergen het feit dat een bank als derde titels bewaart die door 
hun eigenaar in pand gegeven zijn als een , ,reeel, zichtbaar, exclusief en niet 
dubbelzinnig bezit" (Kh. Bergen, 1 september 1986, J.L.M.B., 1987, 879). 
Nochtans voldoet de bank zeker niet aan de animusvereiste, en kan er dus 
slechts sprake zijn van detentie. 

174. CONTROLE DOOR HET HOF VAN CASSATIE- In zijn arrest van 9 fe
bruari 1982 herhaalt het opperste gerechtshof het principe dat, alhoewel de 
feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waarop een beweerd 
bezit gegrond is, het Hof dient na te gaan of daaruit in rechte het bezit kan 
worden afgeleid (Cass., 9 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 746, Pas., 
1982, I, 728). 
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175. BEZITSGEBREKEN - Wil het bezit bepaalde rechtsgevolgen teweeg
brengen, dan moet het, krachtens artikel 2229 B.W ., voortdurend en 
onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet ondubbelzinnig zijn. 
Vooreerst moet het bezit voortdurend zijn, d.w.z. dat het niet mag behept 
zijn door een discontinui:teitsgebrek. We stelden reeds dat het bezit geen 
permanent contact tussen de persoon en de zaak vereist (zie onder nr. 170). 
Tach kan een langdurige afwezigheid van elke bezitsdaad wijzen op een 
discontinui:teitsgebrek (Vred. Hoei, 12 maart 1987, samenvatting in Del
vaux, E. enDeBriey, R., ,lnedits de droit de biens", J.L.M.B., 1987, 1093, 
nr. 10). 
Tevens moet het bezit openbaar zijn. Het Hof van Beroep te Bergen 
oordeelde dat het bezit van iemand die een aandelenportefeuille in zijn bezit 
had en dit verzweeg ten opzichte van de andere erfgenamen, doch deze 
laatsten later hiervan op de hoogte bracht, zonder dat zijn verklaringen 
leugenachtig, terughoudend of vals waren, niet clandestien was. Het Hof 
wijst erop dat men voorzichtig moet zijn in het beoordelen van het clandesti
niteitsgebrek wanneer het zaken betreft die men niet zomaar aan de grate 
klok hangt (Bergen, 26 november 1980, Pas., 1981, II, 19, noot, Rec. Gen. 
Enreg., 1983, 12, noot A.C., Rev. Not. B., 1983, 288, noot Sace, J.). Het 
bezit van roerende goederen zal bijna altijd in zekere mate een vertrouwelijk 
karakter hebben. Het clandestiniteitsgebrek vereist dan ook eerder buiten
gewone voorzorgen om het bezit geheim te houden (Sace, J., noot bij 
Bergen, 26 november 1980, gecit., p. 302-303). 

Het bezit mag evenmin dubbelzinnig zijn. Bezit is dubbelzinnig wanneer zijn 
precieze rechtsgrond niet kan aangeduid worden en het bijvoorbeeld kan 
voortvloeien uit verschillende rechtsfiguren als bewaargeving, mandaat, 
zaakwaarneming, gebruiksrecht, vruchtgebruik, beheer, eigendom, enz. 
(Rb. Brugge, 18 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 73, Cass., 3 mei 1984, Arr. 
Cass., 1983-84, 1147, J. T., 1985, 96, Pas., 1984, I, 1079, R. W., 1984-85, 
1646; Cass., 4 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 448, Pas., 1987, I, 415, 
R. W., 1986-87, 2147, T. Not., 1987, 128; Vred. Lens, 3 november 1987, 
T. Vred., 1987, 317; Bergen, 15 oktober 1980, Pas., 1981, II, 10, noot, Rec. 
Gen. Enreg., 1983, 31, noot). 
Zo zal het bezit van een stuk grand dubbelzinnig zijn wanneer dit ook het 
gevolg kan zijn van een precaire titel, namelijk de goede relaties tussen 
partijen (Rb. Namen, 25 oktober 1982, T. Agr. R., 1984, 130). De Recht
bank van eerste Aanleg te Mechelen oordeelde dat het bezit van iemand die 
tijdens het onderzoek beweert dat alles wat zich in zijn brandkoffer bevindt 
ofwel zijn eigendom is, ofwel van zijn dochter, dubbelzinnig is wanneer hij 
gedurende het ganse onderzoek nooit beweert de betwiste kasbons bij 
handgift te hebben ontvangen, maar dit wei doet bij conclusie voor de 
rechtbank. Bovendien had gedaagde geweigerd om onder eed te verklaren 
of zij al dan niet in het bezit was van goederen uit de betwiste nalatenschap 
(Rb. Mechelen, 1 december 1981, Rec. Gen. Enreg., 1983, 35, noot, R. W., 
1981-82, 2901). 
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In het reeds geciteerde arrest van het Hof van Beroep te Bergen oordeelt 
het Hof dat er sprake is van clandestiniteit wanneer er onzekerheid bestaat 
over de oorsprong van het bezit. In casu kon dit ook het gevolg zijn van 
een contract van lastgeving. Tegelijk wijst het Hof erop dat bezit in 
abstracto beoordeeld bijna altijd voor verschillende interpretaties zal vat
baar zijn. Men zal inderdaad aan de hand van concrete gegevens van de zaak 
moeten onderzoeken of deze verschillende interpretaties in concreto ook 
waarschijnlijk zijn (zie tevens de noot van Sace, 1., 303-304 bij dit arrest 
en Rb. Namen, 28 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 191). 

Eenzelfde redenering vinden we ook terug in een ander arrest. Appellant 
blijkt in het bezit te zijn van bijna aile aandelen van een vennootschap. Hij 
betwist niet dat zijn zoon vroeger ook een aantal aandelen bezat, maar 
beweert wel dat deze laatste ze hem na een korte tijd had teruggegeven. Deze 
bewering wordt echter tegengesproken door een proces-verbaal van de 
algemene vergadering van de vennootschap en door het feit dat de zoon na 
de beweerde teruggave nog dividenden had ontvangen. Het bezit van 
appellant werd dan ook als dubbelzinnig beoordeeld (Brussel, 7 maart 1980, 
Rev. Not. B., 1980, 191). Het volstaat echter niet om zomaar een bezitsge
brek in te roepen. Diegene die beweert dat de feiten dubbelzinnig zijn zal 
moeten aantonen op welk ander recht deze zouden kunnen steunen (Cass., 
3 mei 1984, gecit.; Bergen, 26 november 1980, gecit.). 

Tot slot moet het bezit krachtens artikel 2229 B.W., vreedzaam en onge
stoord zijn (zie Derine, R., e.a., I B, nr. 127; Renard, Cl. en Hansenne, 
1., gecit., nr. 29-32). 

176. DUBBELZINNIGHEID EN SAMENWONEN __:. Een aparte toepassing van 
het dubbelzinnigheidsgebrek vindt men vaak wanneer partijen samenwo
nen. Het samenwonen brengt nochtans op zich niet mee dat het bezit 
dubbelzinnigis (Derine, R., e. a., I B, nr. 656A; zie tevens Derine, R., e. a., 
I A, nr. 129 B; Derine en Hamelink, T.P.R., 1981, nr. 140-141; Renard, 
Cl. en Hansenne, 1., tw. ,Possession", Repertoire notarial, Tome XV -
Matieres Diverses- Livre XII, Brussel1979, nr. 38 B; Heyvaert, A., ,Bezit 
geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, nr. 30-36). Of de vorm van 
samenwonen al dan niet door de wet erkend wordt is irrelevant. Zo kan er 
sprake zijn van dubbelzinnig bezit op bepaalde goederen wanneer men een 
bejaarde en zieke vrouw bij zich in huis neemt (Beslagr. Brussel, 21 novem
ber 1977, Bull. Bel., 1988, 854), ingeval van samenwonen met de erflater 
(Cass., 4 december 1986, Arr. Cass., 1986-87,' 448, Pas., 1987, I, 415, 
R. W., 1986-87, 2147, T. Not., 1987, 128), ingeval van een langdurig 
(feitelijk) samenwonen tussen man en vrouw (Rb. Hasselt, 10 maart 1987, 
T. V.B.R., 1988, 131), en wanneer een oudere man gaat samenwonen met 
zijn huishoudster (Rb. Brugge, 18 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 73). Het te 
onderzoeken criterium blijft of het gedrag van de bezitter al dan niet voor 
een andere uitleg vatbaar is. Is het bezit hetzij in oorsprong hetzij als 
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exclusief bezit voldoende duidelijk? (Beslagr. Brussel, 21 november 1988, 
gecit.). 

In een arrest van 10 juni 1976 besliste het Hof van Cassatie dat wanneer 
concubinerenden hun goederen vermengd hebben, de schuldeiser van een 
van heiden niet verplicht is de goederen te onderscheiden. De schuldeiser 
kan dus beslag leggen op de goederen die de concubinerenden gemengd 
bezitten, tenzij wanneer diegene die geen schuldenaar is bewijst dat hij 
aileen eigenaar is van het geheel of van een deel van de goederen (Cass., 
10 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1135, J. T., 1976, 653, Rec. Gen. Enreg., 
1977, nr. 22.148, Pas., 1976, I, 1101, R. W., 1976-77, 601; zie tevens 
Beslagr. Gent, 18 juni 1984, T.G.R., 1985, 18; Rb. Brussel, 24 november 
1987, J. T., 1988, 501). Terecht besliste de burgerlijke Recht bank te Luik 
dat de schuldeiser weliswaar beslag kan leggen op het geheel van de 
gemengde goederen, maar niet v66r verdeling kan verkopen (Rb. Luik, 
17 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 560; idem Hansenne, J., ,Examen de 
Jurisprudence", R. C.J.B., 1984, 53, nr. 12 in fine). Maar het besproken 
vonnis gaat nog verder. Artikel 1468, 2 B.W. bepaalt dat de roerende 
goederen van met scheiding van goederen gehuwden, waarvan niet kan 
bewezen worden dat ze eigendom zijn van een van de echtgenoten, be
schouwd worden als onverdeeld tussen de echtgenoten (zie Beslagr. Hoei, 
1 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 7). Nu oordeelde de rechtbank dat een 
bepaling gelijkaardig aan artikel 1468,2 B.W. van toepassing is op samen
wonenden (Rb. Luik, 17 juni 1985, gecit.). Men zou echter kunnen opwer
pen dat artikel 1468 B.W. een wettelijk vermoeden is en dat wettelijke 
vermoedens strikt moeten toegepast worden. Is het echter te gedurfd om 
artikel 1468 B.W. te zien als een specifieke verwoording van het gemeen 
recht? (In dezelfde zin Heyvaert, A., gecit., nr. 33-36). 

177. BEZITSVORDERINGEN- Artikel 1370 Ger.W. maakt impliciet onder
scheid tussen twee soorten bezitsvorderingen. Een bezitsvordering beschikt 
niet over de grand van het recht: zij is ingesteld hetzij om de bezitter 
te beschermen - complainte -; hetzij om restitutie te bevelen - relnte
granda - (Vred. Kortrijk, 9 augustus 1983, T. Agr. R., 1985, 88; Vred. 
Menen, 9 januari 1985, T. Vred., 1987, 234). De complainte is a1s het ware 
gebaseerd op de feitelijke vaststelling dat de bezitter vaak tevens eigenaar 
is (Rb. Bergen, 9 maart 1982, Rev. Not. B., 1982, 302). De relntegranda 
is eerder een politiemaatregel om de open bare rust te bewaren en eigenrich
ting tegen te gaan (Vred. La Roche, 12 februari 1980, J. T., 1980, 296, Jur. 
Liege, 1980, 269, noot P.H., T. Vred., 1980, 112). Een bezitsvordering 
steunt dus in principe niet op een recht, maar op de bedenking dat de 
openbare orde zich verzet tegen feitelijkheden (Vred. Kortrijk, 9 augustus 
1983, gecit.). Een bezitsvordering is dan ook gebaseerd op de verstoring van 
het feitelijk bezit, zonder inachtneming van de rechtsgronden waarop een 
der partijen zich eventueel zou kunnen beroepen (Vred. Brugge, 5 septem
ber 1980, Pas., 1980, Ill, 70, R. W., 1981-82, 898, T. Vred., 1982, 120; Rb. 
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Brugge, 7 april 1976, T. Not., 1982, 179, noot C.D.B.; Vred. Aalst, 
10 september 1985, R. W., 1985-86, 2853, noot). 

178. COMPLAINTE OF KLACHTE - VOORWAARDEN - In zijn vonnis van 
9 januari 1985 herinnert de Vrederechter van Menen aan de voorwaarden 
waaraan de complainte moet voldoen. 

1. het moet gaan om onroerende goederen of onroerende rechten die door 
verjaring kunnen verkregen worden, 

2. de eiser moet ten minste een jaar in het bezit geweest zijn van deze 
rechten, 

3. het bezit moet voldoen aan de vereisten van artikel 2228-2235 B.W., 

4. de stoornis of de ontzetting van het bezit mag niet onder zijn dan een 
jaar (Vred. Menen, 9 januari 1985, T. Vred., 1987, 234). 

179. REINTEGRANDA- VOORWAARDEN- In tegenstelling tot de complain
te, vereist de relntegranda enkel 1° dat het gaat om onroerende goederen 
of onroerende rechten die kunnen verkregen worden door verjaring, 2° dat 
er minder dan een jaar verlopen is sinds de stoornis of de ontzetting van 
het bezit (Vred. Kontich, 29 juni 1979, Res Jura Imm., 1980, 143; Vred. 
La Roche, 12 februari 1980, J. T., 1980, 296, Jur. Liege, 1980, 269, noot 
P.H., T. Vred., 1980, 112; Vred. Genk, 24 juni 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 
129, T. Vred., 1981, 102; Vred. Menen, 9 januari 1985, T. Vred., 1987, 
234). 

Wanneer men de relntegranda inroept zal men dus geen eenjarig bezit 
moeten bewijzen (Rb. Brugge, 22 oktober 1986, R. W., 1988-89, 651) en 
evenmin een bezit overeenkomstig artikel 2228-2235 B.W. (Cass., 24 sep
tember 1987, J. T., 1987, 627, R. W., 1987-88, 814, Rev. Not. B., 1988, 139, 
adv. O.M., Pas., 1988, I, 106, adv. O.M., Arr. Cass., 1987-88, 113). Wei 
is vereist dat de stoornis of de ontzetting van het bezit veroorzaakt werd 
door feitelijkheden of geweld (zie nr. 186). 

180. VOORW AARDEN GEMEEN AAN BEIDE BEZITSVORDERINGEN: 1° ONROE

RENDE GOEDEREN OF ONROERENDE RECHTEN DIE DOOR VERJARING KUN

NEN VERKREGEN WORDEN - Een bezitsvordering kari enkel ingesteld 
worden voor onroerende goederen of onroerende rechten die door verjaring 
kunnen verkregen worden. Zo aanvaardde de Vrederechter van Aalst een 
relntegranda voor een storend reclamebord aangebracht op de gevel van een 
appartement. De buitengevel van een appartement is immers vatbaar voor 
verkrijgende verjaring (Vred. Aalst, 10 september 1985, R. W., 1985-86, 
2853). 

In de rechtsleer komt men vaak zinsneden tegen die stellen dat de recht
spraak weinig of geen rekening houdt met artikel1370, 1° Ger.W., dit om 
de houder tenminste de mogelijkheid te bezorgen de relntegranda in te 
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stellen (zie bv. Derine, R., e.a., I B, nr. 579 in fine; Derine en Hamelink, 
T.P.R., 1981, nr. 134 in fine; Hanotiau, M., ,La n!integranda, ou la 
maxime 'spoliatus ante omnia restituendus' ", noot bij Cass., 18 december 
1975, R.C.J.B., 1981, 107-108, nr. 17). Daar de rei:ntegranda eerder een 
politiemaatregel is, zou ook de huurder deze, in tegenstelling tot de com
plainte (Rb. Brugge, 22 oktober 1986, R. W., 1988-89, 651), kunnen instel
len. Ons inziens is dergelijke redenering een overtollige motivering. De 
reden waarom de houder wel de rei:ntegranda, maar niet de complainte kan 
instellen, vloeit rechtstreeks uit de wet zelf voort, en dit zonder dat men de 
toepassing van artikel1370, 1° Ger.W. moet milderen. Dit principe wordt 
correct toegepast in een vonnis van de burgerlijke Rechtbank te Brugge. De 
rechtbank wijst erop dater een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden 
tussen de voorwaarden voorzien in artikel1370, 1° Ger.W. en de voorwaar
den voorzien in artikel 1370, 3° Ger.W .. Artikel 1370, 1° Ger.W. heeft 
alleen betrekking op de natuur zelf van het onroerend goed. M.a. w., is dit 
goed, los van de hoedanigheid van diegene die er een feitelijke macht 
uitoefent, vatbaar voor verjaring. Artikel 1370, 3° Ger.W. daarentegen, 
betreft enkel de hoedanigheid waaraan dit bezit moet voldoen (Rb. Brugge, 
7 april 1976, T. Not., 1982, 179, noot C.D.B.). Een andere dan deze 
structurele lectuur van artikel1370 Ger.W. leidt tot zinloze resultaten. Men 
kan toch moeilijk stellen dat de wetgever reeds in artikel 1370, 1° Ger. W. 
een bezit als eigenaar vereist, en diezelfde voorwaarde nogmaals herhaalt 
in artikel 1370, 3° Ger. W.? Ons inziens is dit tevens de enig mogelijke 
zinvolle uitleg die aan het cassatiearrest van 18 december 1975 kan gegeven 
worden. Het Hof kent de rei:ntegranda toe aan de houder, niet omdat 
dergelijke rechtsvordering de handhaving van de openbare rust beoogt, 
maar wel omdat de reYntegranda geen bezit overeenkomstig de artikelen 
2228-2235 B.W. vereist (Cass., 18 december 1975, Arr. Cass., 1976, 483, 
Pas., 1976, I, 476, R. W., 1975-76, 2141, T. Not., 1976, 142, J. T., 1976, 
186, Rev. Not. B., 1985, 245, R.C.J.B., 1979, 69, noot Hanotiau, M., 
gecit., Res Jura Imm., 1976, 5505). De detentor zal daarentegen de 
complainte niet kunnen instellen daar dergelijke vordering niet aileen aan 
artikel 1370, 1° Ger.W., maar ook aan artikel 1370, 3° Ger.W., moet 
voldoen. 

181. RElNTEGRANDA: DE HODDER, DE BEZITTER EN DE EIGENAAR - Ge
zien de wil om eigenaar te worden voor het instellen van een rei:ntegranda 
niet vereist is, zal ook de houder deze bezitsvordering kunnen instellen 
(Cass., 24 september 1987, J.T., 1987,627, R. W., 1987-88,814, Rev. Not. 
B., 1988, 139, adv. O.M., Pas., 1988, I, 106, adv. O.M., Arr. Cass., 
1987-88, 113). Omgekeerd zal de aanwezigheid van een animus domini het 
instellen van een rei:ntegranda niet beletten (Rb. Luik, 19 maart 1986, 
samenvatting in Delvaux, E. en De Briey, R., ,Inedits de droit des biens", 
J.L.M.B., 1987, 1093, nr. 13). 

Terecht besliste de Rechtbank te Dinant dat ook de eigenaar van een 

1820 



onroerend goed de rei:ntegranda kan instellen. In dit geval is het bezit 
immers een uitoefening van het eigendomsrecht (Rb. Dinant, 13 december 
1978, J. T., 1980, 296, Res Jura Imm., 1980, 73). 

182. RElNTEGRANDA EN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN - Soms wordt 
beslist dat bezitsvorderingen niet toegelaten zijn tussen personen verbonden 
door een contract, om het niet uitvoeren van de verbintenis te sanctioneren 
(zie Derine en Hamelink, T.P.R., 1981, nr. 136). Feitelijk bestaat er geen 
enkel bezwaar om bijvoorbeeld aan de huurder of de pachter de mogelijk
heid te laten om de rei:ntegranda uit te oefenen tegen de eigenaar (Vred. 
Genk, 24 juni 1980, T. Vred., 1981, 102, Limb. Rechtsl., 1980, 129; Vred. 
Namen, 3 oktober 1985, Res Jura Imm., 1985, 319). Terecht wijst de 
burgerlijke Recht bank te Brugge erop dat de pachter, die een rei:ntegranda 
instelt, zijn recht niet put uit de pachtovereenkomst als dusdanig. Evenmin 
oefent hij deze vordering uit om in zijn persoonlijke rechten van pachter 
hersteld te worden. Zijn vordering is louter gebaseerd op de materiele 
detentie die hij over het onroerend goed heeft, ongeacht het gebeurlijk, al 
dan niet geoorloofd, pachtrecht (Rb. Brugge, 7 april 1976, T. Not., 1982, 
179, noot C.D.B.). 

Wel zal de eiser moeten bewijzen dat hij werkelijk de detentie had over het 
onroerend goed (Rb. Brugge, 22 oktober 1986, R. W., 1988-89, 651). 

183. RElNTEGRANDA EN ERFDIENSTBAARHEDEN - Bepaalde erfdienst
baarheden zijn niet door verjaring verkrijgbaar. Kan de titularis van 
dergelijke erfdienstbaarheid een rei:ntegranda instellen? We bespreken de 
wettelijke erfdienstbaarheid van noodweg en de conventionele erfdienst
baarheid van overgang. 

Voor de wet van 1 maart 1978 werd herhaaldelijk aangenomen dat de titel 
van de wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg in de wet zelf ligt en dat de 
plaats en de wijze van uitoefening door verjaring kan verkregen worden. 
Voor de conventionele erfdienstbaarheid van overgang werd aangenomen 
dat wanneer er een titel is, de modaliteiten door verjaring kunnen verkregen 
worden. Op basis van deze redenering werd dan ook vaak aangenomen dat 
een bezitsvordering, wanneer er een titel was, ontvankelijk was. Ook in de 
besproken periode ontdekken we verschillende sporen van deze zienswijze. 
Zo aanvaardde de Vrederechtervan Heist-op-den-Berg een bezitsvordering 
betreffende een wettelijke erfdienstbaarheid van noodweg, maar weigerde 
hij deze voor een conventionele erfdienstbaarheid (Vred. Heist-op-den
Berg, 14 februari 1980, T. Vred., 1981, 40). De Vrederechter van Aarlen 
aanvaardde eveneens een bezitsvordering betreffende een wettelijke erf
dienstbaarheid van noodweg (Vred. Aarlen, 20 november 1981, Jur. Liege, 
1982, 232, noot Hansenne, J.). De Vrederechter van Herve verwierp voor
zichtig een bezitsvordering voor een conventionele erfdienstbaarheid, maar 
dan wegens het ontbreken van de vereiste titel (Vred. Herve, 15 juni 1982, 
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Jur. Liege, 1982, 445). Ook de Vrederechter van Menen aanvaardde een 
bezitsvordering betreffende een erfdienstbaarheid van door gang, dit zonder 
te onderzoeken of het een wettelijke of conventionele erfdienstbaarheid 
betrof (Vred. Menen, 9 januari 1985, T. Vred., 1987, 234). De Rechtbank 
te Bergen ging echter veruit bet verst. In navolging van Hanotiau (,,La 
reintegranda, ou la maxime 'spoliatus ante omnia restituendus' ", noot bij 
Cass., 18 december 1975, R.C.J.B., 1979, 73, nr. 8 en 17), oordeelde de 
rechtbank dat de vereiste van artikel1370, 1° Ger.W., niet van toepassing 
is op de rei'ntegranda. Ben andere oplossing zou, daar de rei'ntegranda een 
loutere politiemaatregel is, indruisen tegen het gezond verstand. Ook het 
feit dat de wetgever artikel 1370, 1° Ger. W. wel van toepassing acht op de 
relntegranda kon de rechtbank niet intomen: elke wet is mensenwerk en de 
rechter moet de vergetelheden van de wetgever toedekken met de mantel der 
liefde (Rb. Bergen, 9 maart 1982, Rev. Not. B., 1982, 302, vernietigd door 
Cass., 17 maart 1983, infra). 
Wat moet men hiervan denken? Vooreerst de wettelijke erfdienstbaarheid 
van noodweg. Het huidige artikel684 B.W., ingevoerd bij wet van 1 maart 
1978, sluit elk beroep op de verjaring uit voor deze erfdienstbaarheid. Ben 
bezitsvordering kan dan ook niet meer ingesteld worden voor een dergelijke 
erfdienstbaarheid. 
Verder de conventionele erfdienstbaarheid van overgang. Sinds bet cassatie
arrest van 1977 (Cass., 18 november 1977, Pas., 1978, I, 306, noot R.A.D., 
Rec. Gen. Enreg., 1979, 269, Arr. Cass., 1978, 320), is het duidelijk dat 
men ook bier geen beroep kan doen op de verjaring. In zijn arrest van 
13 juni 1980 herhaalt bet opperste gerechtshof dit principe en stelt het 
duidelijk dat een bezitsvordering dan ook niet toegelaten is (Cass., 13 juni 
1980, Arr. Cass., 1979-80, 1280, Pas., 1980, I, 1264, J. T., 1981, 44). Ook 
de Vrederechters van Sint-Gillis en La Roche weigerden de bezitsvordering 
voor een conventionele erfdienstbaarheid van doorgang (Vred. Sint-Gillis, 
29 januari 1982, J. T., 1984, 181; Vred. La Roche, 12 februari 1980, J. T., 
1980, 296, Jur. Liege, 1980, 269, noot P .H., T. Vred., 1980, 112). Tenslotte 
vernietigde het Hof van Cassatie het boger geciteerde vonnis van de Recht
bank te Bergen daar artikel 1370 Ger. W. wordt miskend door bet vonnis 
dat beslist dat de rei'ntegranda ontvankelijk is hoewel de rechtsvordering 
kan betrekking hebben op een recht dat niet door verjaring kan worden 
verkregen (Cass., 17 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 881, J. T., 1984, 316, 
Pas., 1983, I, 785). Ook voor de conventionele erfdienstbaarheid van 
doorgang lijkt een bezitsvordering dus voortaan uitgesloten. 

184. REINTEGRANDA EN ERFDIENSTBAARHEDEN - MOGELIJKE UITWEGEN 

- De oplossing door Hanotiau voorgesteld werd uitdrukkelijk door het 
Hof van Cassatie afgewezen (zie nr. 183). Hansenne suggereert een andere· 
uitweg. Brfdienstbaarheden worden gewantrouwd door de wetgever daar 
men vermoedt dat ze op een louter gedogen berusten. Dit wantrouwen zou 
echter overbodig zijn wanneer de erfdienstbaarheden gebaseerd zijn op 
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een wettelijke of een conventionele titel. Erfdienstbaarheden gebaseerd op 
een titel zouden dan ook, voor zover als in de titel beschreven, beschermd 
worden door een bezitsvordering (Hansenne, J., noot bij Vred. Aarlen, 
20 november 1981, Jur. Liege, 1982, 235; Idem, ,Examen de jurispruden
ce", R. C.J.B., 1984, 53, nr. 83). Deze redenering lijkt ons echter eerder een 
goede reden te zijn om een wetswijziging door te voeren, dan wei een 
argument dat het Hof van Cassatie zal overtuigen. 

De burgerlijke Rechtbank te Leuven oordeelde dat artikel 684, 2 B.W., 
sedert de inwerkingtreding van de wet van 1 maart 1978, belet dat de 
modaliteiten van de noodweg door verjaring kunnen verkregen worden. 
Maar daar deze wet geen terugwerkende kracht heeft, zou de eigenaar van 
een ingesloten erf zich voor een bezitsvordering met betrekking tot de 
ligging van de uitweg kunnen beroepen op een reeds voor 1 maart 1978 
verkregen verjaring (Rb. Leuven, 15 oktober 1986, R. W., 1986-87, 87). Ons 
inziens haalt dit vonnis de reeds verkregen rechtsverhoudingen, en de 
wetgeving van toepassing op deze rechtsverhoudingen, door elkaar. Een 
nieuwe wet kan geen reeds ontstane rechtsverhoudingen, in casu het verkrij
gen van de modaliteiten van de noodweg, ongedaan maken (art. 2, B.W.). 
De nieuwe wet zal echter wei van toepassing zijn op feiten die zich voordoen 
na zijn inwerkingtreding. Met andere woorden, wanneer de wetgeving van 
toepassing op een reeds verkregen rechtsverhouding verandert, dan is deze 
onmiddellijk van toepassing. In casu waren de modaliteiten van de erf
dienstbaarheid door verjaring verkregen, maar gezien het nieuwe artikel 
684, 2 B.W. bepaalt dat men zich op geen verjaring meer kan beroepen 
(recht van toepassing op een reeds verkregen rechtsverhouding), voldoet de 
bezitsvordering niet aan artikel 1370, 1° Ger.W .. 

Voor sommigen blijft het wachten op een dringende wetswijziging. Tot dan 
blijft men botsen op een ,face nord himalayenne" (Hansenne, J., noot bij 
Vred. Aarlen, 20 november 1981, gecit.). 

185. VOORWAARDEN GEMEEN AAN BEIDE BEZITSVORDERINGEN: 2° ER 

MOET MINDER DAN EEN JAAR VERLOPEN ZIJN SINDS DE STOORNIS OF DE 

OMZETTING VAN HET BEZIT - In een recent arrest oordeelde het Hof van 
Cassatie dat artikel1370, 4° Ger. W. geschonden wordt door het vonnis dat, 
hoewel bet niet ontkent dat de bezitsvordering is ingesteld binnen de termijn 
van een jaar sinds de stoornis of ontzetting van het bezit, niettemin beslist 
dat de rechtsvordering te laat is ingesteld en dit wegens het bestaan van 
vroegere daden die het bezit gestoord hebben en het feit dat het geschil 
tussen partijen reeds tientallen jaren aansleept (Cass., 24 september 1987, 
J.T., 1987, 627, R. W., 1987-88, 814, Rev. Not. B., 1988, 139, adv. O.M., 
Pas., 1988, I, 106, adv. O.M. Arr. Cass., 1987-88, 113). Het volstaat dus 
dat de stoornis die aanleiding geeft tot de bezitsvordering voldoet aan de 
vereiste van artikel 1370, 4° Ger.W. (zie adv. O.M.). 
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186. SPECIFIEKE VOORWAARDE VOOR DE REINTEGRANDA: DE STOORNIS OF 

DE ONTZETTING VAN HET BEZIT MOET VEROORZAAKT ZIJN DOOR GEWELD 

OF FEITELIJKHEDEN - De re1ntegranda vereist meer dan een stoornis van 
het bezit; er moet tevens sprake zijn van geweld of feitelijkheden. In zijn 
advies bij het cassatiearrest van 24 september 1987, verduidelijkt advokaat
generaal B. Janssens de Bisthoven deze begrippen. Onder feitelijkheden 
verstaat men agressieve daden gericht op eigenrichting. Feitelijkheden vol
staan reeds op zichzelf om de re1ntegranda te rechtvaardigen. Br moeten 
dus geen feitelijkheden en geweld aanwezig zijn. In het bestreden vonnis was 
beslist dat er noch van feitelijkheden, noch van geweld sprake was daar de 
feiten toe te schrijven waren aan een publieke rechtspersoon die bij de 
uitvoering van openbare werken handelde ten bate van de gemeenschap. 
Het openbaar ministerie, hierin gevolgd door het Hof van Cassatie, was 
echter van oordeel dat het begrip feitelijkheid in de zin van artikel 1370 
Ger. W. los staat van het door de dader beoogde doel. De re1ntegranda kan 
dan ook ingesteld worden tegen een publiekrechtelijke persoon, ook al zou 
de feitelijkheid bij de uitvoering van openbare werken gepleegd zijn (Cass., 
24 september 1987, J. T., 1987, 627, R. W., 1987-88, 814, Rev. Not. B., 
1988, 139, adv. O.M., Pas., 1988, I, 106, adv. O.M. Arr. Cass., 1987-88, 
113). 

Zo werden als feitelijkheden o.a. aanvaard: het verdrijven van dieren van 
een weiland (Rb. Brugge, 7 april1976, T. Not., 1982, 179, noot C.D.B.), 
het afsluiten van een eigendom met palen en prikkeldraad (Vred. Genk, 
24 juni 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 129, T. Vred., 1981, 102), het op de 
buitengevel van een appartement aanbrengen van een lichtreclame die het 
uitzicht belemmert en een hellicht verspreidt in de woonkamer (Vred. Aalst, 
10 september 1985, R. W., 1985-86, 2853), het zich verzetten tegen het 
omheinen van een onroerend goed (Rb. Dinant, 13 december 1978, J. T., 
1980, 296, Res Jura Imm., 1980, 73), het afsluiten van water en electriciteit 
van bepaalde delen van een camping (Kg. Verviers, 2 oktober 1980, Jur. 
Liege, 1982, 230). Ben stoornis veroorzaakt door werken van een derde op 
het onroerend goed dat aan deze laatste toebehoort, is echter geen feitelijk
heid (Rb. Namen, 25 oktober 1982, T. Agr. R., 1984, 130). 

187. VOORWAARDEN EIGEN AAN DE COMPLAINTE- De complainte kan 
slechts toegelaten worden indien er ook voldaan werd aan de voorwaarden 
van artikel1370, 2° en 1370, 3° Ger.W .. Ben precair en dubbelzinnig bezit 
wordt dan ook niet beschermd door de complainte (Rb. Namen, 25 oktober 
1982, T. Agr. R., 1984, 130). . 

188. VERBOD OP HET SAMEN INSTELLEN VAN DE BEZITS- EN DE EIGENDOMS

VORDERING- Krachtens artikel 1371 B.W., mogen de eigendoms- en de 
bezitsvordering niet gecumuleerd worden. Zo is het inroepen van nietighe
den een petitoire vordering die niet met de bezitsvordering mag gecumuleerd 
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worden (Vred. Kortrijk, 9 augustus 1983, T. Agr. R., 1985, 88). Zo besliste 
bet Hof van Cassatie dat de bezitsvordering met een eigendomsvordering 
vermengd wordt door bet vonnis dat de bezitsvordering niet toelaat op 
grand van een onderzoek naar het recht van eiser om de erfdienstbaarheid 
uit te oefenen over de voor elke storing gebruikte ligplaats (Cass., 6 maart 
1981, Arr. Cass., 1980-81, 754, J. T., 1982, 42, Pas., 1981, I, 738, R. W., 
1981-82, 1988; zie tevens Rb. Bergen, 9 maart 1982, Rev. Not. B., 1982, 
302). 
Wanneer de verweerder op een petitoire vordering een bezitsvordering 
instelt, en beide zaken samengevoegd worden, moet de rechter zicb eerst 
uitspreken over de bezitsvordering, en de behandeling van de eigendomsvor
dering opschorten (Vred. Aarlen, 20 november 1981, Jur. Liege, 1982,232, 
noot J. Hansenne). 

189. EXCEPTIE VAN DOMINIALITEIT- Goederen behorend tot het privaat 
domein zijn voor verjaring vatbaar, ze kunnen dan oak beschermd worden 
door een bezitsvordering (zie bv. Cass., 24 september 1987, J. T., 1987, 627, 
R. W., 1987-88,814, Rev. Not. B., 1988, 139, adv. O.M., Pas., 1988, I, 106, 
adv. O.M. Arr. Cass., 1987-88, 113; Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, 
T. Vred., 1989, 149). 
Goederen beborend tot het openbaar domein zijn echter niet vatbaar voor 
verjaring, ze worden dan ook niet bescbermd door een bezitsvordering (zie 
bv. Vred. Genk, 24 juni 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 129, T. Vred., 1981, 
102). 

W at moet de rechter doen wanneer de exceptie van dominialiteit wordt 
ingeroepen? Het ontkennen van het recht een bezitsvordering in te stellen 
telkens de overheid feitelijkheden stelt zou, volgens de Vrederechter te 
Konticb, leiden tot een zuiver macbtsmisbruik (Vred. Kontich, 29 juni 1979, 
Res Jura Imm., 1980, 143). Terecht besliste het Hof van Cassatie dat de 
rechter de exceptie van dominialiteit moet onderzoeken, oak al mag hij in 
het kader van een bezitsvordering geen uitspraak doen over het eigen
domsrecbt (Cass., 8 december 1978, Rev. Not. B., 1980, 544, Arr. Cass., 
1978-79, 409, Pas., 1979, I, 410). 

190. ARTIKEL 2279, 1 B.W. MET BETREKKING TOT ROERENDE GOEDEREN 

GELDT BEZIT ALS TITEL - De bedendaagse rechtsleer berkent in bet eerste 
lid van artikel 2279 B.W. twee regels. Enerzijds een regel van materieel 
recht: het bezit dat te goeder trouw a non domino verkregen werd, geldt 
als eigendomsverwerving. Anderzijds een regel van procesrecht: diegene die 
een roerende zaak bezit wordt geacht eigenaar te zijn van die zaak. Dit 
vermoeden wordt aangevuld door artikel 2230 B.W., dat bepaalt dat de 
houder van de zaak geacht wordt tevens bezitter te zijn. 

191. VERMOEDEN VAN EIGENDOMSRECHT BIJ REVINDICATIE- BEWIJSLAST 
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-De combinatie van artikel 2279, 1 B.W. en artikel 2230 B.W., plaats 
diegene die een zaak materieel onder zich heeft in een comfortabele uit
gangspositie. Hij kan zich immers beperken tot het verwijzen naar artikel 
2279 B. W .. Hij moet zijn bezit niet verder rechtvaardigen (Bergen, 26 no
vember 1980, Pas., 1981, II, 19, noot, Rec. Gen. Enreg., 1983, 12, noot 
A.C., Rev. Not. B., 1983, 288, noot Sace, J.). Terecht omschrijft de 
burgerlijke Rechtbank van Doornik artikel 2279 B.W. in zijn processuele 
functie als ,en fait de meuble, possession vaut presomption de titre" (Rb. 
Doornik, 11 maart 1987, samenvatting in Delvaux, E. en De Briey, R., 
,Inedits de droit de biens", J.L.M.B., 1987, 1093, nr. 11). 

Om als vermoeden van eigendom te fungeren moet het bezit minstens 
schijnbaar alle kenmerken vertonen van een normaal bezit (Derine, R., e.a., 
I B, nr. 655). Twee vonnissen uitde besproken peri ode sommen de voorwaar
den op waaraan een normaal bezit voldoet: 1° het bezit moet deugdelijk 
zijn, 2° het moet animo domini zijn, 3° de bezitter moet te goeder trouw 
zijn (Kg. Kh. Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139; Pol. Namen, 
8 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.142). 

Diegene die het goed terugvordert zal moeten bewijzen dat het bezit niet 
voldoet. Overeenkomstig de drie voorwaarden waaraan een normaal bezit 
voldoet, kan dit volgens drie wegen ontkracht worden. Men kan trachten 
aan te tonen dat het bezit behept is met gebreken, men kan trachten aan 
te tonen dat het bezit niet animo domini is, en tot slot kan men trachten 
de kwade trouw van de bezitter te bewijzen (Hansenne, J ., noot bij Luik, 
14 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 77). 

192. IS HET BEZIT DEUGDELIJK? - De partij die inroept dat het bezit 
gebrekkig is zal dit moeten bewijzen (Luik, 17 oktober 1986, samenvatting 
in Delvaux, E. en De Briey, R., ,,Inedits de droit de biens'', J.L.M.B., 1987, 
1093, nr. 12; Brussel, 21 november 1985, J. T., 1986, 395, Rec. Gen. Enreg., 
1987, 108; Brussel, 8 januari 1985, Pas., 1985, II, 69). 

In een arrest van 4 december 1986, oordeelde het Hof van Cassatie dat deze 
regel niet geschonden wordt en evenmin aan de houder het bewijs van 
deugdelijk bezit wordt opgelegd door het arrest dat de dubbelzinnigheid van 
het bezit afleidt uit de gezamenlijke gegevens van de zaak (Cass., 4 decem
ber 1986,Arr. Cass., 1986-87,448, Pas., 1987, I, 415.,R. W., 1986-87,2147, 
T. Not., 1987, 128). 

Het bewijs van de bezitsgebreken is een feitenkwestie die door alle rechts
middelen kan bewezen worden (Rb. Mechelen, 1 december 1981, R. W., 
1981-82, 2901, noot, Rec. Gen. Enreg., 1983, 35, noot). 

In de praktijk zal dit bewijs niet altijd zo moeilijk zijn. Sommige rechtban
ken zijn immers snel geneigd om de procesrechtelijke functie van artikel 
2279 B.W. buiten spel te zetten door te aanvaarden dat het bezit dubbelzin
nig is (zie Sace, J., noot bij Bergen, 26 november 1980, Rev. Not. B., 1983, 
303-304). Nochtans moet de dubbelzinnigheid niet alleen in concreto beoor-
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deeld worden, maar moet diegene die beweert dat een bezit dubbelzinnig 
is ook aantonen op welk ander recht dit zou kunnen steunen (zie nrs. 175 
en 246 en de verwijzingen aldaar). Zo bijvoorbeeld bevestigt de Recht bank 
van Namen weliswaar het principe van de beoordeling in concreto, maar 
anderzijds motiveert ze het dubbelzinnigheidsgebrek op een zeer laconieke 
wijze: ,Attendu que Ia lecture des conclusions et note des parties n!velent 
a tout le moins, l'existence d'un doute quant a l'origine de Ia possession 
vantee par Ia defenderesse" (Rb. Namen, 28 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 
1984, 191). 

193. IS ER EEN ANIMUS DOMINI? - Men kan trachten te bewijzen dat de 
houder niet bezit als eigenaar of als titularis van een zakelijk recht (Bergen, 
2 december 1981, Rec. Gen. Enreg., 1983,41, Rev. Not. B., 1982, 249). Zo 
kan men inroepen dat het bezit zijn oorsprong vindt in een overeenkomst 
die niet eigendomsoverdragend is, zo bijvoorbeeld lastgeving (Cass., 6 no
vember 1986, Arr. Cass., 1986-87, 321, Pas., 1987, I, 298), bewaargeving 
(Rb. Rasselt, 26 februari 1987, R. W., 1988-89, 162), houderschap voor 
rekening van een derde (Pol. Namen, 8 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 
11.142), bruikleen (Kh. Turnhout, 15 oktober 1985, hervormd door Ant
werpen, 13 januari 1987, Turnh. Rechtsl., 1988, 77-78), ... 
Dit bewijs moet overeenkomstig de gemeenrechtelijke bewijsregels gegeven 
worden. Zo zal diegene die het vermoeden van artikel 2279 B.W. wil 
ontkrachten ten opzichte van goederen waarvan een commerciele vennoot
schap het materiele bezit heeft, zich kunnen beroepen op artikel25 W. Kh. 
(Brussel, 18 december 1986, J. T., 1987, 315). 
Aantonen dat diegene die de goederen onder zich heeft slechts houder van 
de zaak is, lijkt niet altijd even gemakkelijk. In een zaak voor het Rof van 
Beroep te Luik had de ontvanger der belastingen beslag gelegd op verschil
lende roerende goederen. Eerste gei:ntimeerde voor het Rof, tekende verzet 
aan tegen dit beslag en revindiceert de goederen. Rij beweert dat die 
goederen hem toebehoren en hij ze ter beschikking had gesteld van tweede 
gei:ntimeerde, van wie hij sedert meer dan 20 jaar gescheiden is. Ret Rof 
beslist echter dat de stukken die eerste gei:ntimeerde voorlegt aileen, zelfs 
indien hun oprechtheid afdoende zou zijn, het vermoeden van artikel 2279 
B.W. niet kunnen weerleggen. Ten hoogste kunnen ze het bewijs leveren 
van aankopen en betalingen op naam. Ret Rof overweegt dat eerste 
gei:ntimeerde het bewijs zou moeten leveren door een document voor te 
leggen dat op zijn minst vaste datum verkregen heeft voor de beslagproce
dure van appellant (Luik, 16 januari 1986, Bull. Bel., 1987, 1204, Bull. 
Contr., 1987, 1159). In dergelijke gevallen oordeelt de rechter of er een 
aanwijsbare aanleiding bestaat om de voorgelegde documenten te beschou
wen als achteraf opgemaakte documenten. In een gelijkaardig geval was het 
Hof van Beroep te Antwerpen minder streng. Om zijn goederen te onttrek
ken aan het actief van een faillissement beriep appellant zich op bruikleen. 
De curator daarentegen beriep zich op artikel2279 B. W .. Het Hof oordeel-
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de dat er geen aanwijsbare aanleiding was om de bruikleenovereenkomst, 
die geen vaste datum had, als een achteraf opgemaakt contract te beschou
wen (Antwerpen, 13 januari 1987, beroep tegen Kh. Turnhout, 15 oktober 
1985, gecit.). Ons inziens ging bet Hof van Beroep te Luik te ver waar bet 
een document met vaste datum eist. De rechtbanken moeten in elke verdach
te situatie oordelen of er aanleiding toe bestaat om documenten zonder vaste 
datum te verwerpen. Het feit dat men zich in een verdachte situatie bevindt 
kan, zeker als men de tamelijk rigide regeling van artikel 1328 B.W. voor 
ogen houdt, op zichzelf niet volstaan om een akte zonder vaste dagtekening 
als achteraf opgemaakt te beschouwen. 

194. IS DE BEZITTER TE KWADER TROUW?- Artikel 2268 B.W. stelt dat 
de goede trouw steeds vermoed wordt. Diegene die zich op kwade trouw 
beroept zal deze dan ook moeten bewijzen (Vred. Namen, 13 juli 1982, T. 
Vred., 1985, 183). Men is te goeder trouw wanneer men niet weet, en ook 
niet dient te weten dat men van een niet-eigenaar verkregen heeft. 

Zo zal de pandhoudende schuldeiser zich niet op artikel2279 B.W. kunnen 
beroepen om zich te verzetten tegen de teruggave aan de derde eigenaar van 
titels en roerende waarden die hem in pand gegeven zijn, wanneer hij, 
wegens zijn nalatigheid en de twijfel die bij hem, gezien de omstandigheden 
van de zaak moest opkomen, niet rechtmatig kon geloven dat de titels en 
waarden hem regelmatig in pand waren gegeven, noch dat de derde eigenaar 
de werkelijke pandgever was (Cass., 17 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 
280, Pas., 1985, I, 244). 

In dezelfde zin oordeelde bet Hof van Beroep te Luik dat diegene die v66r 
hij in bet bezit kwam van bepaalde goederen wist dat deze in medeeigendom 
toebehoren aan de gefailleerde en een particulier, zich er terdege moet van 
verzekeren of de curator wel de bevoegdheid had om die goederen te 
verkopen (Bergen, 12 juni 1979, J.T., 1980, 265; zie tevens Hansenne, J., 
,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1984, 53, nr. 15). Dit arrest is een 
correcte toepassing van bet principe dat de goede trouw moet aanwezig zijn 
bij bet verkrijgen van bet bezit (zie tevens Kh. Charleroi, 4 juni 1986, 
J.M.L.B., 1987, 816, noot C. Parmentier). 

Uit beide geciteerde arresten blijkt tevens dat de goede trouw geen louter 
subjectief gegeven is, ook bet ,niet behoren te weten" speelt een rol (zie 
Heyvaert, A., ,Bezit geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, nr. 12). 
Dit laatste objectief element wordt dan ook strenger beoordeeld wanneer 
mente maken heeft met beroepsmensen. Zo zal een N.V. die werkzaam is 
op een gebied waar de concurrerende rechten van de kredietgevers elkaar 
kruisen zich met een , ,conscience professionnelle specifique'' moeten infor
meren over de rechten van haar verkoper (Kh. Charleroi, 4 juni 1986, gecit.; 
zie tevens Antwerpen, 20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536 en de bespreking 
van dit arrest onder nr. 211). 
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195. MOET HET BEZIT WAARSCHIJNLIJK ZIJN? - Een opmerkelijk arrest 
van het Hof van Beroep te Luik lijkt naast de drie traditionele wegen een 
vierde weg te openen. Appellanten beroepen zich op de ,onwaarschijnlijk
heid'' van de titel die door de gei:ntimeerde wordt ingeroepen, nl. de betaling 
van een geldsom in kasbons. Het Hof onderzoekt het middel en besluit 
terecht dat de ingeroepen titel in casu niet onwaarschijnlijk is (Luik, 
14 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 77). 

In een noot bij dit arrest keurt Hansenne (voorzichtig) deze zienswijze goed. 
Hoe zou de rechter nog geloof kunnen hechten aan het vermoeden van 
artikel 2279 B.W. wanneer bijvoorbeeld iemand die voortdurend in ruzie 
lag met de erflater, dit vermoeden inroept tegen de erfgenamen van de 
erflater? (Hansenne, noot bij Luik, 14 oktober 1982, gecit., 80). 

We stelden reeds dat om als vermoeden van eigendom te kunnen fungeren 
het bezit minstens schijnbaar aile kenmerken van een normaal bezit moet 
hebben. Mag men dan ook niet aannemen dat, wanneer men zich niet 
beperkt tot een bloot inroepen van artikel2279 B.W., maar tevens een titel 
inroept, deze titel ook waarschijnlijk moet zijn? Wei vergt de toepassing 
van dit criterium enige voorzichtigheid. Zeker moet de onwaarschijnlijkheid 
in concreto beoordeeld worden. Tevens moet de onwaarschijnlijkheid zeker 
zijn. Slechts een aan de onwaarheid grenzende onwaarschijnlijkheid zou het 
vermoeden van artikel 2279 B.W. mogen ontkrachten. 

196. GEVOLGEN VAN EEN WEERLEGD VERMOEDEN- Het vermoeden van 
artikel2279 B.W. is het eerste, maar niet noodzakelijk het laatste verweer
middel van de bezitter. Wanneer bewezen is dat de bezitter slechts een 
precaire titel had of dat zijn bezit onregelmatig is van oorsprong zal de 
bezitter niet veel meer kunnen inbrengen (Derine, R., e.a., I B, nr. 657 A). 

De zaak ligt echter anders wanneer er enkel een gebrek in het bezit werd 
bewezen. De bezitter kan dan nog aantonen dat zijn, weliswaar gebrekkig, 
bezit steunt op een rechtmatige titel, zo bv. een handgift, een schenking, ... 
(Brussel, 7 maart 1980, Rev. Not. B., 1980, 191; Bergen, 26 november 
1980, Pas., 1981, II, 19, Rec. Gen. Enreg., 1983, 12, noot A.C., Rev. Not. 
B., 1983, 288, noot Sace, J.; Bergen, 15 oktober 1980, Pas., 1981, II, 10, 
noot, Rec. Gen. Enreg., 1983, 31, noot; Gent, 24 juni 1982, Credoc 
Berichten, november 1982, 4, nr. 3; Rb. Namen, 28 februari 1984, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 191; Rb. Brugge, 18 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 73; Rb. 
Hasselt, 10 maart 1987, T. V.B.R., 1988, 131). Artikel 2279 B.W. zal de 
derde bezitter geen bescherming meer bieden, wanneer de revindicerende 
eigenaar de onregelmatigheid van het bezit kan aantonen. Zo bv. dat het 
ontstaan is uit een nietige akte (Rb. Brugge, 24 oktober 1983, T. Not., 1984, 
194, noot, T. V.B.R., 1984, afl. 1, 19). 

Een arrest van het Hof van Beroep te Luik biedt een eerder kleurrijke 
illustratie van dit principe. Appellante was eigenares van een halfbloed 
paard, ,Manitou des Mauvents". Sinds 1974 bevond dit paard zich op de 
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boerderij van haar schoonvader, waar haar jonge nichtje het paard verzorg
de en bereed. Na het overlijden van de schoonvader neemt de schoonzus 
het beheer van de boerderij over. AI snel ontstaat er een ruzie over de erfenis 
van de overleden schoonvader. Appellante wordt dan ook door haar 
schoonzus en diens echtgenoot (ge1ntimeerden), verzocht om het paard af 
te halen. Wanneer appellante ,Manitou des Mauvents" echter afhaalt blijkt 
het arme dier reeds aan slagersprijs te zijn verkocht. Voor het Hof roepen 
ge1ntimeerden eerst artikel 2279 B. W. in. Gezien het paard oorspronkelijk 
slechts ,op stal" geplaatst was op de boerderij van de overleden schoonva
der wordt dit vermoeden echter gemakkelijk ongedaan gemaakt. Ge1nti
meerden hadden geen bezit als eigenaar. Laatstgenoemden zullen nu trach
ten aan te tonen dat hun gebrekkig bezit toch op een rechtmatige titel berust. 
Zij beroepen zich op een handgift en verwijzen hiervoor naar een brief die 
appellante schreef naar haar jonge nichtje. In deze brief kwamen de 
woorden ,je paard" herhaaldelijk voor. De rechter wijst er echter op dat 
een bezittelijk voornaamwoord in het gewone taalgebruik slechts op een 
bezit sensu lato wijst, maar niet noodzakelijk op een juridisch bezit. In de 
context van de brief, wijsthet ,je" op een houderschap. M.a.w. ge1ntimeer
den slagen er niet in een rechtmatige titel te bewijzen (Bergen, 2 december 
1981, Rec. Gen. Enreg., 1983, 41, Rev. Not. B., 1982, 249). 
Slaagt de revindicerende eigenaar erin aile tot nu toe besproken bewijsvoe
ringen tot een goed einde te brengen, dan moet hij nog zijn eigen titel 
bewijzen. Zo herhaalt de Vrederechter van Lens het principe van het 
cassatiearrest van 3 oktober 1975 (Derine en Hamelink, T.P.R., 1981, nr. 
139 en de bespreking aldaar), nl. dat het feit dat de bezitter van roerende 
goederen, wegens de dubbelzinnigheid van zijn bezit, niet de bescherming 
geniet van artikel 2279 B.W., de aanlegger in teruggave niet vrij stelt van 
de bewijslast van zijn eigendomsrecht en van de beweerde bewaargeving 
(Vred. Lens, 3 november 1987, T. Vred., 1987, 317; zie tevens de kritiek 
van Heyvaert, A. op de door het Hof van Cassatie gestelde eisen in ,Bezit 
geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, nr. 20). 
Wel kan bij gebrek aan toepassing van artikel 2279 B.W. het bewijs van 
eigendom met aile rechtsmiddelen geleverd worden. Hierbij kan de rechter 
de verschillende eigendomsvermoedens onderzoeken en de beste vermoe
dens laten zegevieren (Cass., 4 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 448, 
Pas., 1987, I, 415, R. W., 1986-87, 2147, T. Not., 1987, 128). 

197. EEN APARTE TOEPASSING: RIJDEN MET ANDERMANS VOERTUIG

Meestal zal men zich op het vermoeden van artikel2279 B. W. beroepen om 
zich te beschermen tegen een terugvordering. Dit hoeft echter niet altijd het 
geval te zijn. In een vonnis van de Politierechter te Namen beriep de 
bestuurder van een wagen die eigendom was van de metaalarbeidersfedera
tie, zich op artikel2279 B.W., om zijn burgerlijke partijstelling te gronden. 
De bestuurder had echter zelftoegegeven dat het voertuig eigendom was van 
de metaalarbeidersfederatie, zodat hij slechts houder voor rekening van een 
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derde was. Er werd dan ook geoordeeld dat de bestuurder zonder titel was 
om zich burgerlijke partij te stellen (Pol. Namen, 8 februari 1985, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.142). 

198. BEZIT ALS WIJZE VAN EIGENDOMSVERKRIJGING A NON DOMINO - In 
zijn materieelrechtelijke functie bepaalt artikel2279 B.W. dat diegene, die 
te goeder trouw een zaak a non domino verkrijgt, eigenaar wordt. Bezit 
geldt hier dus als eigendomstitel. 

Zo zal de eigenaar van containers zich niet op de zakelijke vordering van 
het eigendomsrecht kunnen beroepen vermits het volgrecht bij roerende 
goederen geen voorwerp heeft, daar het bezit de titel uitmaakt (Kg. Kh. 
Antwerpen, 4 november 1986, Eur. Vervoerr., 1987, 413). Een klassieke 
toepassing van het adagium ,Meubles n'ont pas de suite". 

199. DRAAGWIJDTE VAN DEZE REGEL - Artikel 2279 B.W. verhindert 
enkel de zakelijke vordering van de eigenaar. Alle persoonlijke vorderingen 
daarentegen blijven bestaan (Hansenne, J., ,Examen de jurisprudence", 
R.C.J.B., 1984, 53, nr. 13). 

Een vonnis van de Rechtbank te Bergen biedt een mooie illustratie van dit 
principe. Een man verkocht huisraad zonder toestemming van zijn echtge
note. De derde verkrijger van de goederen beroept zich op artikel 2279 
B.W .. De echtgenote bezit echter een persoonlijke vordering om de koop 
te laten nietig verklaren. Artikel215 juncto artikel224 B. W. bepaalt immers 
dat de andere echtgenoot de nietigverklaring kan vragen van de verkoop, 
zonder toestemining, van huisraad die zich in het goed bevindt dat het gezin 
tot voornaamste woning dient (Rb. Bergen, 14 september 1979, Rev. Dr. 
Fam., 1980, 90). 

200. RECHTEN VAN DE SCHULDEISER - Hansenne wijst erop, dat de 
schuldeiser krachtens artikel1166 B. W. eventueel de persoonlijke vorderin
gen (zie nr. 199), die aan de vervreemder-schuldenaar toebehoren, kan 
instellen (Hansenne, J., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1984, 53, 
nr. 13). Dit veronderstelt natuurlijk dater voldaan is aan alle voorwaarden 
om de zijdelingse vordering in te stellen. 

De schuldeiser kan echter meer dan dat. Zo moet men aannemen dat hij, 
op basis van artikel 1166 B.W., artikel 2279 B.W. kan inroepen tegen 
diegenen die beweren eigenaar te zijn van goederen die zich onder de 
heerschappij van zijn schuldenaar bevinden (zo bv. Cass. fr., 14 december 
1971, J.C.P., 1972, II, nr. 17.102, noot G. Goubeaux). 

201. INZAKE ROEREND GOED GELDT BEZIT ALS TITEL, DOCH ALS WETTIGE 

TITEL? - In zijn opgemerkt artikel ,Inzake roerend goed geldt bezit als 
titel, doch niet als wettige titel" (R. W., 1972-73, 1937; Rev. Not. B., 1973, 
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323), verdedigde Dekkers de stelling dat er een wettige titel voorhanden 
moet zijn om de eigendom te verwerven van een roerend goed dat men a 
non domino verkregen heeft. In een arrest van 20 december 1974, wees het 
Hof van Cassatie deze stelling af (zie Derine en Hamelink, T.P.R., 1981, 
nr. 142). Tijdens de in dit overzicht besproken periode wees ook het Hof 
van Beroep te Bergen de leer van Dekkers uitdrukkelijk af (Bergen, 26 no
vember 1980, Pas., 1981, II, 19, noot; Rec. Gen. Enreg., 1983, 12, noot 
A.C., Rev. Not. B., 1983, 288, noot Sace, J.). De bezitter dient de 
oorsprong van zijn bezit niet te bewijzen. 

202. DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER EN DE PANDHOUDER VAN EEN 

HANDELSZAAK - Ook de pandhoudende schuldeiser kan, om zich te 
verzetten tegen de revindicatie door de derde eigenaar van de roerende titels 
en roerende waarden die hem in pand zijn gegeven, zich op artikel 2279 
B.W. beroepen overeenkomstig de rechten op die titels en waarden (Cass., 
17 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 280, Pas., 1985, I, 244). De pandhou
der wordt1 ten opzichte van derden beschouwd als een bezitter animo 
pignoris. / 

De wet van 25 oktober 1919 betreffende de inpandgeving van de handels
zaak stelt echter enkele bijzondere problemen. Vooreerst is artikel 2279 
B.W. niet van toepassing op een handelszaak (zie nr. 203 en de bespreking 
aldaar). Verder heeft de schuldeiser ten bate van wie een handelszaak in 
pand gegeven wordt, geen bezit in de zin van artikel 2279 B.W .. De 
inpandgeving van een handelszaak gaat immers niet gepaard met een 
buitenbezitstelling. De pandhouder van de handelszaak heeft wei de animo 
pignoris, maar geenszins een feitelijke heerschappij over de zaak (Cass., 
11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 174, J.T., 1986, 290, Pas., 1986, I, 
150, R. W., 1986-87,453, noot, T. Not., 1986, 150, nootBouckaert, F., ,De 
rechten van de pandhoudende schuldeiser en van de chirografaire schuldei
ser op de handelszaak. Kanttekening bij het cassatiearrest van 11 oktober 
1985"). 

Artikel 11-II van de wet van 25 oktober 1919 bepaalt echter ook dat de 
pandhouder van de handelszaak de grondstoffen, het materieel en de 
gereedschappen kan in beslag nemen wanneer deze zonder zijn toestemming 
verplaatst worden. De bezitter te goeder trouw van deze goederen zal echter, 
krachtens artikel 11-II, artikel 2279 B.W. kunnen inroepen. Het toepas
singsgebied van artikel11-II is dus duidelijk beperkt (Kh. Charleroi, 4 juni 
1986, J.L.M.B., 1987, 816, noot Parmentier, C.). 

203. ARTIKEL 2279 B.W. IS NIET VAN TOEPASSING OP UNIVERSALITEITEN 

- Artikel 2279 B.W. is niet van toepassing op onlichamelijk roerende 
goederen of universaliteiten (Derine, R., e.a., I B, nr. 623 D; Renard, Cl. 
en Hansenne, J., tw. ,Possession", Repertoire Notarial, Tome XV -
Matieres Diverses- Livre XII, Brussel1979, nr. 131.3; Bouckaert, F., ,De 
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rechten van de pandhoudende schuldeiser en van de chirografaire schuldei
ser op de handelszaak. Kanttekeningen bij het cassatiearrest van 11 oktober 
1985", noot bij Cass., 11 oktober 1985, T. Not., 1986, 332; Parmentier, 
Cl., noot bij Kh. Charleroi, 4 juni 1986, J.M.L.B., 1987, 819). Artikel2279 
B.W. vindt dan ook geen toepassing op een handelszaak als algemeenheid 
(Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 174, J.T., 1986, 290, Pas., 
1986, I, 1050, R. W., 1986-87, 453, noot, T. Not., 1986, noot Bouckaert, 
F.). 

Zo kan de curator aan diegene die een handelszaak terugvordert niet het 
vermoeden van artikel2279 B.W. tegenwerpen, gezien deze bepaling enkel 
betrekking heeft op roerende goederen ut singuli en niet op een universaliteit 
(Kh. Luik, 1 maart 1983, B.R.H., 1984, 53). 
Artikel 2279 B.W. is natuurlijk wei van toepassing op aile afzonderlijke 
lichamelijke goederen die tot een universaliteit behoren (Heyvaert, A., 
,Bezit geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, nr. 8). 

204. TERUGVORDERINGSRECHT TEGEN DE VERKRIJGER VAN EEN VERLOREN 

OF GESTOLEN ZAAK - ARTIKEL 2279, 2 B.W. - Revindicatie blijft aitijd 
mogelijk tegen de bezitter te kwader trouw. Deze kan immers pas na dertig 
jaar (artikel 2262 B.W.), eigenaar worden. Artikel 2279, 2 B.W. laat een 
terugvorderingsrecht toe tegen de verkrijger van een verloren of gestolen 
zaak die te goeder trouw is. Artikel 2280 B.W. (zie nrs. 211-213) bepaalt 
de last die in nauwkeurig omschreven gevallen dit recht zal bezwaren. 
Zo kunnen krachtens artikel2279, 2 B.W. kasbons teruggevorderd worden 
op voorwaarde dat ze het voorwerp zijn geweest van een verlies of een 
diefstal en dat de revindicatie wordt ingesteld binnen de drie jaar te rekenen 
vanaf de dag dat het verlies of de diefstal heeft plaatsgehad (Antwerpen, 
22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2071). 
De eigenaar kan de zaak terugvorderen van diegene in wiens handen hij ze 
vindt, tegen de vorige bezitter is revindicatie uitgesloten (Derine, R., e.a., 
I B, nr. 633 A). Wei kan de bezitter die de zaak moet afstaan zich eventueel 
verhalen op diegene van wie hij ze bekomen heeft (art. 2279,2 B.W. in fine). 
De eigenaar die de zaak met toepassing van artikel 2279,2 B.W. terugvor
dert, zal verder moeten bewijzen 1° dat de zaak veri oren of gestolen werd, 
2° dat hij bezitter was op het ogenblik van zijn bezitsverlies of de diefstal, 
3° dat zijn vordering ingesteld werd binnen de termijn van drie jaar. 

205. GESTOLEN OF VERLOREN ZAKEN- Artikel2279, 2 B.W. is van strikte 
toepassing. Verloren zaken zijn zaken die de eigenaar buiten zijn wil om 
is kwijtgeraakt. Gestolen zaken zijn zaken die bedrieglijk werden weggeno
men (art. 461 S.W.). Of deze diefstal a! dan niet aanleiding geeft, of kan 
geven (zie art. 462 S.W.) tot strafrechtelijke vervolging is hierbij irrelevant. 
Deze strikte interpretatie maakt dat misdrijven als misbruik van vertrouwen 
of oplichting niet onder het toepassingsgebied van artikel 2279,2 B. W. 
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vallen. In die gevallen kan men immers niet spreken van onvrijwillig 
bezitsverlies, noch van diefstal (Derine, R., e.a., I B, nr. 633 C, noot 
109-110; Renard, Cl. en Hansenne. J., tw. ,Possession", Repertoire Nota
rial, Tome XV- Matieres Diverses - Livre XII, Brussel 1979, nr. 148). 

Hierbij maakt men geen onderscheid tussen de zorgvuldige en de onzorgvul
dige eigenaar. Diegene die zich beroept op artikel 2279,2 B.W. moet niet 
bewijzen dat hij aile mogelijke voorzorgen genomen had om de diefstal of 
het verlies te vermijden (Rb. Brussel, 25 oktober 1983, J. T., 1984, 199). Elk 
onvrijwillig bezitsverlies, of het nu voortvloeit uit overmacht, de tussen
komst van een derde, of de onzorgvuldigheid van de eigenaar, valt onder 
het toepassingsgebied van artikel 2279,2 B.W. (Rb. Brussel, 25 oktober 
1983, gecit.). Zo doet het feit dat de eigenares van een broche de moeilijke 
financiele situatie van de dief kende, zij hem verschillende keren bij haar 
liet logeren en hem zelfs op de hoogte bracht van de waarde en de bergplaats 
van de broche, niets af van haar mogelijkheid om zich op artikel 2279,2 
B. W. te beroepen. Enkel een zware fout gelijk te stellen met bedrog zou 
de eigenares persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen (Rb. Brussel, 25 ok
tober 1983, gecit.). 

206. BEZITTER ZIJN OP HET OGENBLIK VAN HET BEZITSVERLIES - Niet 
aileen de eigenaar, maar ook de titularis van een ander zakelijk recht kan 
revindiceren. Sommige auteurs kennen dit recht ook toe aan de houder (De 
Page en Dekkers, V, nr. 1073 voor de bewaarnemer). 

Anderen kennen de houder slechts dit recht toe indien hij daartoe uitdrukke
lijk of stilzwijgend gemachtigd is door de eigenaar (Derine, R., e.a., I B, 
nr. 635 B; Renard, Cl. en Hansenne, J., tw. ,Possession", Repertoire 
Notarial, Tome XV - Matieres Diverses - Livre XII, Brussel 1979, nr. 149 
in fine). 

De revindicerende eigenaar moet zijn vroeger bezit bewijzen. De bezitter te 
goeder trouw draagt terzake geen bewijslast (zie Lambrechts, M., ,Bewijs
vordering bij revindicatie van roerende goederen", noot bij Gent, 22 okto
ber 1982, R. W., 1982-83, 2077-2078). De bewijslast mag echter niet node
laos verzwaard worden. Zo moet men aannemen dat iemand die in het kader 
van de wet van 24 juli 1921 op de buitenbezitstelling van titels aan toonder, 
verzet heeft aangetekend, en hierbij krachtens Dl. 1, artikel2 van deze wet 
verplicht was het getal, de aard, de nominale waarde, de nummers, het 
tijdstip, de plaats en de wijze van verkrijging der titels, het tijdstip en de 
omstandigheden van de buitenbezitstelling, het tijdstip en de plaats van 
ontvangst der laatste dividenden, te vermelden, voldoende zijn vroeger bezit 
bewezen heeft (zie Gent, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2071, zie 
nochtans Lambrechts, M., noot, 2078). 

207. REVINDICATIE BINNEN EEN TERMIJN VAN DRIE JAAR- Deze termijn 
is noch een korte verkrijgende verjaring, noch een bevrijdende verjarings-
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termijn. Wei gaat het om een wettelijke vervaltermijn (Renard, Cl. en 
Hansenne, J ., tw. ,Possession", Repertoire Notarial, Tome XV- Matieres 
Diverses - Livre XII, Brussei 1979, nr. 150). 
Deze termijn Ioopt vanaf de dag waarop het verlies of de diefstal heeft 
piaatsgehad (Gent, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2071 en de terechte 
kritiek van Lambrechts (2078) op de wijze waarop dit arrest de datum van 
de buitenbezitstelling vaststelt). 

208. GOEDE TROUW VAN DE DERDE VERKRIJGER- Er werd reeds gewezen 
op het feit dat het revindicatierecht tegen de bezitter te kwader trouw 
mogelijk blijft gedurende dertig jaar (zie nr. 204). Het Hof van Beroep te 
Gent drukt zich dan ook te sterk uit wanneer het steit dat het voor de 
toepassing van artikei2279,2 B.W. ,onverschillig" is of de derde verkrijger 
ai dan niet te goeder trouw is daar artikei 2279,2 B.W. ,kan ingesteld 
worden zelfs tegen een bezitter te goeder trouw" (Gent, 22 oktober 1982, 
R. W., 1982-83, 2071). Eigenlijk opent artikei2279,2B.W., inafwijkingvan 
artikel2279,1 B.W., een mogelijkheid van revindicatie tegen de verkrijger 
te goeder trouw. 

209. FOUT VAN DE DERDE VERKRIJGER- De burgerlijke Recht bank te Luik 
oordeeide dat een juwelier die een lot gestolen gouden juweien koopt van 
een verkoper die bij hem zeker twijfeis omtrent de herkomst van deze 
juwelen moest oproepen, en deze juweien onmiddellijk Iaat smelten, zich 
vrijwillig onttrekt aan de toepassing van artikel 2279,2 B.W .. 
Dergelijke opkopers van juwelen weten immers dat het grootste deel van 
de hen aangeboden waar gestoien goed is. Door juwelen waarvan men een 
hogere prijs kan krijgen wanneer men ze ais juweel verkoopt, onmiddellijk 
te laten smelten wil men zich onttrekken aan de revindicatievordering van 
de eigenaar. Dergelijke houding maakt in hoof de van de juwelier een fout 
uit die schade veroorzaakt aan de eigenaars. Hij is dan ook gehouden tot 
vergoeding van deze schade (Rb. Luik, 17 september 1985, Jur. Liege, 1986, 
21). 

210. BANKBRIEFJES -ARTIKEL2279,3 B.W.- Artikei2279,3 B.W. siuit het 
terugvorderingsrecht (art. 2279,2 B.W.) uit voor bankbriefjes wanneer de 
bezitter te goeder trouw is. Ook artikei 2280 B.W. is niet van toepassing 
op bankbiljetten (Derine, R., e.a., I B, nr. 637 Den nr. 638, noot 137). 
Artikei 2279 1 B.W. daarentegen is wei van toepassing op bankbiljetten 
(Derine, R., id.; Sace, J., noot bij Bergen, 26 november 1980, Rev. Not. 
B., 1983, 301-302). Zo besliste het Hof van Beroep te Bergen dat artikei2279 
B.W. in zijn bewijsrechtelijke functie op bankbiijetten mag toegepast 
worden (Bergen, 26 november 1980, Pas., 1981, II, 19, noot, Rec. Gen. 
Enreg., 1983, 12, noot A.C, Rev. Not. B., 1983, 288, noot Sace, J.; over 
het bezit van bankbiljetten en hun revindicatie: Heyvaert, A., ,Bezit geeft 
verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, nr. 23-26). 
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211. ARTIKEL 2280 B.W.- UITZONDERLIJKE VERPLICHTING OM DE UITGE

WONNEN BEZITTER TE VERGOEDEN- Artikel2280 B.W. kent aan de derde 
verkrijger een uitzonderlijk verhaalsrecht toe tegen de revindicerende eige
naar. W anneer de zaak gekocht werd in omstandigheden die geen argwaan 
wekken, d.w.z. op een (jaar-)markt, een openbare veiling, of bij een 
handelaar van dergelijke zaken, kan de oorspronkelijke eigenaar zich de 
zaak niet doen teruggeven dan mits hij aan de bezitter de prijs die zij hem 
gekost heeft terugbetaalt. 

De derde verkrijger moet, wil hij zich op artikel 2280 B.W. kunnen 
beroepen, te goeder trouw zijn (Derine, R., e.a., I B, nr. 637 B). Te kwader 
trouw is hij die twijfels had of had moeten hebben, omtrent de rechten van 
diegene die de zaak te koop aanbood. Terecht besliste het Hof van Beroep 
te Gent dat men zich niet op artikel 2280 B. W. kan beroepen wanneer men 
kasbons kocht van een totaal onbekend persoon, van wie bovendien de 
gegevens van het onderzoek aantonen dat hij zich niet voordeed als iemand 
die, wat de oorsprong van de titels betreft, vertrouwen kan inboezemen 
(Gent, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2071). 

Het Hof van Beroep te Antwerpen gaat hierin nog verder. Een beroeps
opkoper van tweedehandswagens kocht zo'n wagen bij een handelaar in 
autovoertuigen. Het feit dat laatstgenoemde uiterlijke tekens van welstand 
vertoonde acht het Hof zonder belang, daar een beroepsopkoper, gezien 
zijn vertrouwdheid met kredietverlening bij de verkoop van wagens, een 
beroepsfout heeft begaan door geen overlegging van de oorspronkelijke 
factum te vragen. De opkoper mocht zich dus niet op het enkele bezit of 
eigendomsrecht van zijn verkoper vertrouwen. Hij kan zich dan ook niet 
beroepen op artikel 2279-2280 B.W. (Antwerpen, 20 juni 1984, R. W., 
1985-86, 536, noot). Het Hofvan Beroep te Luik bevestigt deze verplichting 
om de oorspronkelijke aankoopfactuur op te vragen (Luik, 3 maart 1981, 
B.R.H., 1982, 566). De Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 
daarentegen acht het niet opvragen van de aanvankelijke aankoopfactuur, 
o.i. ten onrechte, geen verzuim dat met de algemeen erkende regels en 
gebruiken van de autohandel in strijd is (Kh. Dendermonde, 19 april1977, 
B.R.H., 1982, 354, bevestigd door Gent, 29 september 1980, A.R. nr. 
10. 766177). 

Slechts wanneer goede trouw bij de derde verkrijger aanwezig is moet men 
nagaan of hij kocht in de omstandigheden opgesomd door artikel 2280 
B. W .. Artikel 2280 B. W. wordt hierbij restrictief ge1nterpreteerd (Derine, 
R., e.a., I B, nr. 637 B). De derde verkrijger moet dan ook bewijzen dat 
hij het goed gekocht heeft op een plaats of van een persoon als bedoeld in 
artikel2280 B.W. (Gent, 22 oktober 1982, gecit.). Zo kan de derde verkrij
ger zich niet op artikel 2280 B.W. beroepen wanneer hij een schilderij 
gekocht heeft van de dief en niet in een van de omstandigheden vermeld 
in dit artikel (Antwerpen, 22 februari 1984, R. W., 1986-87, 2793). 
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212. EEN TOEPASSING: AANKOOP VAN JUWELEN- Een juwelier koopt een 
dure broche van een man die behoort tot een Antwerpse familie van 
diamantairs. De verkoper geeft blijk van vakkennis, zo kent hij de juiste 
waarde van het juweel. Later blijkt de broche gestolen te zijn en revindiceert 
de oorspronkelijke eigenares. De juwelier beroept zich op artikel2280 B. W. 
en stelt dat hij te goeder trouw dacht te maken te hebben met een , ,koopman 
die dergelijke zaken verkoopt". 

Terecht wijst de rechtbank erop dat een ,koopman die dergelijke zaken 
verkoopt", een beroepsverkoper is wiens handel gewoonlijk bestaat uit de 
verkoop van dergelijke zaken. Het feit dat men behoort tot een diamantairs
familie staat niet gelijk met het beroepsmatig handel drijven in dergelijke 
zaken. Bovendien volstaat het niet dat de koper dacht te maken te hebben 
met een verkoper van dergelijke zaken, de verkoper moet werkelijk deze 
hoedanigheid bezitten (Rb. Brussel, 25 oktober 1983, J.T., 1984, 199). 

De feitenrechter oordeelt soeverein of iemand een koopman is in de zin van 
artikel 2280 B.W. (Derine, R., e.a., I B, nr. 637 D; Renard, Cl. en 
Hansenne, J ., tw. ,Possession", Repertoire Notarial, Tome XV- Matieres 
Diverses- Livre XII, Brussel1979, nr. 152). 

213. UITWINNING WAARVOOR DE VERKOPER VRIJWARING VERSCHULDIGD 

IS- Heeft de derde verkrijger, tevens koper, die de zaak aan de eigenaar 
moest teruggeven enig verhaal tegen de verkoper? Het Hof van Beroep te 
Antwerpen beantwoordt deze vraag positief (vgl. Derine, R., e.a., I B, nr. 
637, en Renard, Cl. en Hansenne, J., tw. , ,Possession'', Repertoire Notari
al, Tome XV- Matieres Diverses- Livre XII, Brussel1979, nr. 152). In casu 
hadden appellanten een schilderij gekocht bij geYntimeerde, die een hande
laar is die dergelijke zaken verkoopt. Enkele dagen later blijkt dat het 
schilderij onlangs gestolen was. Appellanten laten het schilderij bij de 
werkelijke eigenaar, volgens het Hof gebeurt dit enerzijds omdat ze handels
relaties hadden met de werkelijke eigenaar, anderzijds om de politieopspo
ringen mogelijk te maken. Van vrijwillige afgifte is er dus geen sprake. 

Het Hof oordeelt dat deze afgifte moet beschouwd worden als een uitwin
ning waarvoor de verkoper vrijwaring verschuldigd is in de vorm van de 
teruggave van de verkoopprijs. De omstandigheid dat appellanten zich 
eventueel door de werkelijke eigenaar de koopprijs hadden kunnen doen 
terugbetalen op grond van artikel 2280 B.W., neemt niet weg dat geYnti
meerde gehouden is tot vrijwarring ten belope van de koopprijs (Antwer
pen, 22 februari 1984, R. W., 1986-87, 2793). 

Praktisch is deze beslissing vooral van belang indien de zaak sinds de koop 
een meerwaarde verkregen heeft. Daar waar artikel 2280 B.W. enkel de 
teruggave van de kostprijs sensu lato garandeert, -wordt het mogelijk om 
deze meerwaarde te verhalen op de koopman die tegen uitwinning moet 
vrijwaren. 
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214. HANDGIFT - ALGEMEEN - Tijdens de besproken periode werden 
verschillende uitspraken over de problematiek van de handgiften geveld. 

De feiten zijn dikwijls als volgt. Bij de afhandeling van een nalatenschap 
wordt ontdekt dat oorspronkelijk meer roerende waarden in het vermogen 
van de decujus zaten als er aan het Iicht komen. Spoedig wordt opgemerkt 
dat de aanvankelijk verdwenen geachte goederen zich bevinden in handen 
van een van de erfgenamen. Bij het terugvorderen hiervan kan deze laatste 
schuilgaan achter artikel 2279: ,bezit geldt als titel'', in de betekenis van 
een eigendomsvermoeden. Degene die in het bezit gevonden wordt van 
roerende goederen wordt geacht de ware eigenaar te zijn, voor zover zijn 
bezit voldoet aan de voorwaarden van artikel2279 B.W., zijnde: deugde
lijk, te goeder trouw, pro suo en reeel. 

Tot zover kan de bezitter passief afwachten. Het is pas indien het gebrek 
aan een van deze kwaliteiten kan aangetoond worden dat de bezitter aktief 
dient op te treden en dient te bewijzen dat zijn bezit op een regelmatige 
manier tot stand kwam, doordat hij de zaak, bijvoorbeeld, bij wijze van 
schenking van hand tot hand ontving. In dat geval beschikt hij over een 
geldige titel (Derine, R., e.a., I B, nrs. 656-657, p. 964-968). 

In het overzicht wordt niet verder ingegaan op de geldigheidsvereisten van 
de handgifte als dusdanig. Deze problematiek hoort thuis in het schenkings
recht. Enkel het verband met artikel 2279 B.W. wordt onderzocht. 

De Rechtbank te Namen (Rb. Namen, 28 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 
1984, 19) maakte een klare toepassing van de beginselen in het volgend 
geval. De Heer Alfred Bastin had reeds een kind uit een vorig huwelijk toen 
hij op 25 april1974 huwde met Mevrouw Boyne. Hij overleed in 1977. Zijn 
dochter uit het eerste huwelijk, Yvonne Bastin, nam een aantal waardepa
pieren in bezit, die door haar stiefmoeder werden teruggevorderd. Yvonne 
Bastin haalde aan dat zij ze van haar vader gekregen had bij wijze van 
handgift. 

De rechtbank oordeelde, dat, wanneer een handgift wordt aangehaald, de 
bezitter beschermd is door artikel 2279 B.W. Het kan evenwel bewezen 
worden dat het bezit niet deugdelijk is, bijvoorbeeld omdat het dubbelzinnig 
is. In dat geval is het bezit of de handgift die er aan de oorsprong van ligt, 
betwist. Dan dient de bezitter, wil hij in het bezit blijven, zelf het bewijs 
leveren van zijn titel, dus bv. van de handgift. 

In het geval, voorgelegd aan de Rechtbank te Hasselt (Rb. Hasselt, 26 fe
bruari 1987, R. W., 1988-89, 162), was verweerster in het bezit van kasbons, 
die haar werden overgedragen door eiseres. Verweerster had eenmaal de 
intresten van de kasbons aan eiseres overgemaakt. Eiseres hield staande dat 
zij de kasbons aan verweerster in bewaring gaf. Verweerster beweerde dat 
het hier ging om een handgift. De rechtbank was van oordeel dat het bezit 
van een roerend goed op zichzelf een voldoende eigendomstitel is, verkregen 
overeenkomstig artikel 2279 B. W. en niet door de beweerde handgift. 
Eiseres leverde onvoldoende het bewijs dat zij de kasbons bij verweerster 
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in bewaring had gegeven en haalde dus onvoldoende argumenten aan om 
het bezit van verweerster te ontkrachten. 

215. BEZIT KRACHTENS EEN GIFT VAN HAND TOT HAND OF KRACHTENS EEN 

ANDERE TITEL - In de zaak voorgelegd aan het Hof van Beroep te Bergen, 
op 20 november 1979 (Bergen, 20 november 1979, Pas., 1980, II, 12, 
R.C.J.B., 1984, 192, noot Delnoy, P.), had mevrouw Nemmegaire aan de 
echtgenoten Pascucci een som van zevenhonderdvijftigduizend frank 
overhandigd door bankoverschrijving met vermelding , voor aankoop 
huis". Mevrouw Nemmegaire haalde later aan dat het hier ging om een 
lening terwijl de echtgenoten Pascucci aanhaalden dat het hier om een 
schenking ging. Het Hof oordeelde over onvoldoende elementen te kunnen 
beschikken om een arrest te kunnen vellen. Immers, in het geval van een 
handgift is de bezitter beschermd door artikel2279 B.W .. Het leek voor het 
Hof contradictorisch te zijn dat de echtgenoten Pascucci zich beperken tot 
het aanhalen van de handgift zonder beroep te doen op artikel2279 B.W. 

216. DUBBELZINNIG BEZIT - In het geval van 15 oktober 1980 (Bergen, 
15 oktober 1980, Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.833, 31), wareti twee van 
de negen kinderen in een nalatenschap in het bezit van een belangrijke som. 
In feite hadden zij beide volmacht op de bankoperaties van hun moeder, 
die volgens hen, hen nadien de som overhandigd had, bij wijze van liberali
teit. Het Hof meende dat het bezit in dit geval aangetast was door dubbelzin
nigheid. Immers, de twee kinderen hadden oorspronkelijk met de gelden 
gehandeld in hun hoedanigheid van lasthebbers van hun moeder. Zij 
bewezen niet dat er titelverandering opgetreden was. 

Wanneer het bezit dubbelzinnig en niet openbaar is, kan de begunstigde niet 
terugvallen op het vermoeden van artikel2279 B.W. en moet hij het bewijs 
leveren van de beweerde handgift, in principe met een geschrift (Gent, 
24 juni 1982, Credoc, 1982, aflevering november, 4). 

Dubbelzinnig is het bezit wanneer het vatbaar is voor verschillende interpre
taties en met name ingeval er twijfel bestaat of de bezitter het goed onder 
zich heeft als eigenaar dan wei als houder. Wordt het bezit dubbelzinnig 
geacht, kan de bezitter zich hierop niet meer beroepen, en dient hij het 
bewijs van eigendom met aile middelen rechtens te leveren (Cass., 4 decem
ber 1986, R. W., 1986-87, 2147, T. Not., 1987, 126, Pas., 1987, I, 415). Het 
Hof van Cassatie schijnt hier eerder de stelling van de recente rechtsleer te 
volgen waarbij aangenomen wordt dat, in het geval van een handgift, indien 
het bezit als bewijs van eigendom ontkracht is, de handgift door getuigen 
kan bewezen worden (Dewulf, C., ,De schenking van hand tot hand" in 
,Exequatur van vriendschap", Antwerpen, Kluwer, 1981, (33), 66). 

217. NIET-OPENBAAR BEZIT - Op 26 november 1980 had het Hof van 
Beroep te Bergen (Bergen, 26 november 1980, Pas., 1981, II, 19, Rev. Not. 
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B., 1983, 288, Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.832, 12, noot A.C.) te 
oordelen over een relatief ingewikkelde zaak waar bepaalde erfgenamen 
eveneens in het bezit gevonden waren van gelden, waarschijnlijk afkomstig 
van de verkoop van aandelen door de decujus. Het was slechts na een derde 
vergadering bij de notaris, dat deze erfgenamen toegaven een som te hebben 
ontvangen. Tijdens de procedure hielden zij zich schuil achter artikel 2279. 
B. W .. De andere erfgenamen haalden aan dat het bezit op zijn minst niet 
openbaar was geweest en dus niet deugdelijk. Het Hof oordeelde vooreerst 
dat artikel 2279 B.W. van toepassing is op bankbriefjes. 

Het Hof oordeelde verder dat geldzaken gewoonlijk niet algemeen verspreid 
worden en dater dus ten dezen opzichte minder openbaarheid is. Wanneer 
evenwel een erfgenaam aanvankelijk handelde als lasthebber van de decujus 
en nadien artikel2279 B.W. aanhaalt, is het bezit in zijnen hoofde dubbel
zinnig. 

In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank te Mechelen (Rb. Mechelen, 
1 december 1981, R. W., 1981-82, 2.900, noot M.P.C., Rec. Gen. Enreg., 
1983, nr. 22.834, 35, noot), had een van de erfgenamen een aantal kapitali
satiebons die van de nalatenschap afhingen, in haar kluis. Zij beweerde dat 
zij al de goederen in haar kluis beschouwde als haar eigendom; zij weigerde 
evenwel naar aanleiding van een boedelbeschrijving, de eed af te leggen dat 
zij niets had verduisterd. De rechtbank was van mening dat het bezit van 
voormelde kapitalisatiebons als verdacht en dubbelzinnig voorkwam. Om 
zich op artikel2279 B. W. te kunnen beroepen, dient het bezit animo domini, 
openbaar en ondubbelzinnig te zijn. Komt het bezit verdacht voor, dan kan 
de bezitter slechts het bezit behouden op voorwaarde dat overeenkomstig 
artikel1341 B.W. het bewijs van de schenking wordt geleverd. In de beide 
noten onderaan het vonnis wordt erop gewezen dat recente rechtsleer (inz. 
Dewulf, C., ,De schenking van hand tot hand" in ,Exequatur van vriend
schap", Antwerpen, Kluwer, 1981, 33-70), deze vereiste als te streng be
stem pelt en geneigd is het bewijs van de traditio door getuigen toe te laten. 
In het arrest van 4 december 1986 (Cass., 4 december 1986, R. W., 1986-87, 
2147, T. Not., 1987, 126, Pas., 1987, I, 415) schijnt het Hof van Cassatie 
naar deze laatste stelling over te hellen (cfr. supra). 

211bis. BEWIJS VAN DE HANDGIFT- Sinds 1974 was een paard genaamd 
,Manitou des Mauvents" in pension op de hoeve van de schoonouders van 
de eigenares, Mevrouw Bouvez-Pieterbrouck. Het paard mocht door haar 
nicht, Juffrouw Jacqueline Jacquemin, gebruikt worden. De schoonouders 
overleden en er ontstond onenigheid tussen de twee kinderen Bouvez, 
Eugene en Marie-Louise, echtgenote Jacquemin. 

Het paard werd door Mevrouw Jacquemin-Bouvez verkocht, Mevrouw 
Bouvez-Pieterbrouck vroeg schadevergoeding. 

Mevrouw J acquemin haalde eerst aan dat zij aan haar schoonzus herhaalde
lijk vruchteloos gevraagd had het paard te komen terughalen. Pas nadien 
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beweerde zij dat haar schoonzus bij wijze van handgift het paard aan haar 
dochter had geschonken. Zij steunde daarbij op een brief, door Mevrouw 
Bouvez-Pieterbrouck gericht aan haar nicht, Juffrouw Jacqueline Jac
quemin, waarin steeds gesproken werd over ,uw paard". Het Hof van 
Beroep te Bergen (Bergen, 2 december 1981, Rev. Not. B., 1982, 249, noot 
Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.833, 41), oordeelde dat artikel 2279 B.W. 
in casu niet kon worden ingeroepen, vermits Mevrouw Jacquemin-Bouvez 
eerst beweerde nooit eigenares geweest te zijn van het paard. Het bewijs van 
een handgift kan ook niet geleverd worden door de loutere voorlegging van 
een brief waarin het adjectief ,uw" gebruikt wordt. 

218. DE SCHULDVORDERING OP NAAM EN ARTIKEL 2279 B.W.- Schuld
vorderingen op naam vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 
2279 B.W. (Derine, R., e. a., I B, nr. 623, p. 916). In het arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen van 16 juni 1982 (Bergen, 16 juni 1982, Pas., 1983, 
II, 5, Rec. Gen. Enreg., 1983, nr. 22.974, 408), hadden ouders enkele dagen 
v66r de meerderjarigheid van hun dochter sommen van haar spaarboekje 
gehaald. Hun dochter votderde deze sommen terug en baseerde zich op 
artikel 2279 B. W .. Zij had immers het bezit van deze sommen gehad. Het 
Hof weerlegde deze argumenten, doch aanvaardde het argument dat de 
ouders hun dochter bij wijze van handgift hadden begiftigd. In de noot 
onderaan het arrest, gepubliceerd in het Receuil General werd de contradic
toire motivering van het Hof onderlijnd. Het lijkt dubbelzinnig eerst de 
toepassing van artikel2279 B.W. uit te sluiten m.b.t. schuldvorderingen op 
naam, en nadien aan te nemen dat er een handgift kan geweest zijn. 

Als iemand aan zijn dochter opdracht geeft om het saldo van zijn bankreke
ning te laten overschrijven op de bankrekening van zijn dochter, impliceert 
dit niet ipso facto dat hij een handgift deed. Daarenboven is artikel 2279 
B.W. niet van toepassing op schuldvorderingen die niet in een titel be
lichaamd zijn. Voorwerp van het bezit zou in casu enkel een vordering zijn 
tegenover de bank. Het Hof te Bergen (Bergen, 5 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
1026), voegt hieraan toe dat een handgift eveneens onmogelijk is, vermits 
er geen overdracht is van specien. 

219. DEUGDELIJK BEZIT - Een deugdelijk bezit, animo domini, vormt een 
perfekte eigendomstitel. Het vermoeden van artikel 2279 B. W. kan slechts 
ten val worden gebracht door degenen die de handgift betwisten of die 
bewijzen dat het bezit ondeugdelijk zou zijn, zulks is niet het geval wanneer 
iemand op vraag van zijn moeder meubelen weghaalt uit een meubelbewaar
plaats, als dit bevestigd wordt door de gerant van de meubelbewaarplaats 
en als de moeder daarenboven herhaalde malen schriftelijk bevestigt (Brus
sel, 21 november 1985, Rec. Gen. Enreg., 1987, nr. 23.431, 108). 

220. ONWAARSCHIJNLIJKHEID ALS BEZITSGEBREK - Artikel 2279 B.W. 
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bevat een vermoeden van eigendom tenvoordele van de huidige bezitter van 
roerende goederen in zijn betrekkingen met degene van wie hij de roerende 
goederen verkreeg of met de algemene rechtsopvolger van deze laatste. 
Degene die de roerende goederen wil terugvorderen moet bewijzen dat het 
bezit ondeugdelijk is of dat de bezitter te kwader trouw is; de roerende 
goederen kunnen immers gestolen zijn: het bezit kan daarenboven op 
onregelmatige wijze tot stand zijn gekomen. Het Hof van Beroep te Luik 
(Luik, 14 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 77, noot Hansenne, J .), lijkt hier 
nog aan toe te voegen: de onwaarschijnlijkheid van het bezit. Het lijkt niet 
onwaarschijnlijk dat iemand, in casu de rechtsvoorganger van appellanten, 
een bepaald kapitaal aan de gelntimeerde zou overhandigd hebben, bij wijze 
van titels aan toonder, in ruil voor de vestiging van een lijfrente. 

221. NIETIGHEID VAN DE HANDGIFT- Een dame had van de decujus een 
partij schilderijen ontvangen. Voor de Rechtbank te Brugge (Rb. Brugge, 
24 oktober 1983, T. Not., 1984, 194, T. V.B.R., 1984, aflevering 1, 19), 
werden de schilderijen door de kinderen van de decujus teruggevorderd. De 
rechtbank stelde vast dat haar bezit geen enkel gebrek vertoonde. Dit belette 
evenwel niet dat de kinderen konden bewijzen dat de oorsprong van het 
bezit onregelmatig was ontstaan uit een nietige akte. In casu bleken de 
schilderijen deel te hebben uitgemaakt van het gemeenschappelijk vermogen 
dat bestaan had tussen de decujus en zijn vooroverleden echtgenote. De 
handgift door de decujus gedaan was bijgevolg nietig, want de schilderijen 
waren geschonken a non domino. 

222. GOEDEREN BUITEN PARTICULIERE EIGENDOMMEN GEVONDEN- De 
wet van 30 december 1975 (B.S., 17 januari 1976), betreffende de goederen 
buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst 
ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, bevat een belangrijke afwijking 
van artikel 2279 B.W .. 

De kern van het toepassingsgebied van deze wet ligt hierin dat wanneer men 
een goed vindt buiten een particuliere eigendom (eerste voorwaarde), en 
men er zich tevens meester van maakt (tweede voorwaarde), men dit zonder 
verwijl moet afgeven aan een gemeentebestuur (art. 1,1). 

Deze verplichting geldt evenwel niet voor goederen die buiten een woning 
zijn geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt zijn geworpen 
(art. 1,2). Evenmin is de wet van toepassing op gevonden voorwerpen 
waarvan de toestand aan andere wettelijke bepalingen onderworpen is (art. 
7). 

De gemeentebesturen hebben een bewaarplicht van zes maanden (art. 2,1 
en art. 4,2). Tevens zijn zij verplicht een openbaar register van deze 
goederen aan te leggen (art. 2,3 en art. 4,3). Wanneer de betrokken 
gemeente de eigenaar kent is zij verplicht, uiterlijk een maand v66r het 
verstrijken van de termijn van zes maand, om deze per aangetekende brief 
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of per brief door brenger uit te nodigen om deze goederen te komen afhalen 
v66r het verstrijken van de termijn van zes maand (art. 3). 

De regeling betreffende het eigendomsrecht van dergelijke goederen kan 
men in twee hypothesen samenvatten. Ofwel haalt de eigenaar van het 
betrokken goed dit af binnen de zes maand na de afgifte van goed. W el 
kunnen de gemeentebesturen de teruggave van het goed afhankelijk stellen 
van de betaling door de eigenaar van de kosten die zij gemaakt hebben voor 
het bewaren of het weghalen (art. 5). In deze hypothese heeft de eigenaar 
op geen enkel moment het eigendomsrecht van het goed verloren. Noch de 
vinder, noch het gemeentebestuur kunnen zich succesvol op artikel 2279 
B.W. beroepen. Indien de vinder het goed niet afgeeft aan de gemeente is 
deze immers te kwader trouw en begaat hij een misdrijf (art. 6). Gedurende 
de termijn van zes maand heeft de gemeente slechts een precaire titel. Het 
bestaan van een register van dergelijke goederen zal het de rechtmatige 
eigenaar gemakkelijk maken dit te bewijzen. 

In een tweede hypothese haalt de eigenaar van het goed dit niet af binnen 
de wettelijk bepaalde termijn. In afwijking van artikel2279 B.W. worden 
de goederen dan eigendom van de gemeente. M.a.w. in geen van beide 
hypothesen wordt de eerlijke vinder beloond. 

223. ACHTERGELATEN VOORWERPEN- In 1980 besliste het Hof van Be
roep te Antwerpen dat diegene die zijn wagen laat herstellen niet aileen 
verplicht is om de kosten te betalen, maar ook om zijn wagen binnen een 
redelijke termijn af te halen. Tevens zou de garagist, nadat hij zijn klant 
op de hoogte gebracht heeft dat zijn wagen hersteld te zijner beschikking 
staat, het recht hebben om deze wagen, op risico van zijn klant, op de 
openbare weg te parkeren. De eigenaar van de wagen had de stelling 
verdedigd dat een garagist die een wagen voor herstelling in ontvangst 
neemt, verplicht is dit voertuig voor onbepaalde tijd in bewaring te houden 
(Antwerpen, 29 oktober 1980, R. W., 1981-82, 1563). De wet van 21 februa
ri 1983 (B.S., 2 april1983, err. 12 oktober 1983), tracht op een andere wijze 
de problemen van personen die andermans lichamelijke roerende goederen 
onder zich houden op te lossen. Toch wordt deze wet, die teruggaat op een 
voorstel van senator Verbist (Parl. St. Senaat, B.Z. 1979, 22 mei 1979, nr. 
143/1), op veel terechte kritiek onthaald in de rechtsleer (Doutrewe, M. en 
Robert, J., ,La loi du 21 fevrier 1983 relative ala vente de certains objets 
abandonnes, une loi utile?", Ann. Dr. Liege, 1986, 5, met een mooie 
sociologische studie, uitgevoerd te Luik, betreffende deze wet; Tihon, A., 
,La loi du 21 fevrier 1983 relative ala vente de certains objets abandon
nes", noot bij Vred. Seraing, 11 september 1985, Jur. Liege, 1986, 566; Van 
den Plas, U., ,Wet betreffende de verkoop van sommige achtergelaten 
voorwerpen (21 februari 1983)", T. Vred., 1984, 105). 

Deze wet is van toepassing op lichamelijke roerende zaken die worden 
toevertrouwd aan een ondernemer, een ambachtsman of een handelaar om 
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te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd en op zaken die notaris
sen of gerechtsdeurwaarders onder zich hebben, hetzij voor een openbare 
verkoping die niet is doorgegaan, hetzij na hun toewijzing (art. 1). 

Zijn de zaken toevertrouwd aan de bewaarnemer niet teruggenomen binnen 
een termijn van een jaar, of zes maand wanneer het een motorvoertuig 
betreft, te rekenen vanaf de dag waarop de bewaarnemer de eigenaar 
daarom bij aangetekende brief heeft verzocht, dan kan de bewaarnemer 
overgaan tot gedwongen verkoop (art. 2). 

Deze procedure gebeurt voor de vrederechter (art. 3,1). De griffier zendt 
de eigenaar bij gerechtsbrief een afschrift van het verzoekschrift vergezeld 
van een verzoek tot verschijning (art. 3,3). De vrederechter bezit dan een 
keuzemogelijkheid. Acht hij de waarde van de lichamelijke roerende zaak 
groot genoeg om de schadevordering te dekken, dan beveelt hij de verkoop 
van.het achtergelaten goed (Vred. Saint-Nicolas, 6 september 1984, Ann. 
Dr. Liege, 1986, 33). Oordeelt de vrederechter echter dat redelijkerwijze de 
opbrengst van de verkoop lager zal liggen dan het bedrag van de 
schuldvordering, dan kan hij, mits instemrning van de bewaarnemer, en bij 
een met reden omklede beschikking, beslissen dat het in bewaring gegeven 
voorwerp overgaat in eigendom van de eiser. De schuldvordering van deze 
laatste vervalt dan ten belope van het in de beschikking vastgestelde bedrag 
(Vred. Seraing, 11 apri11985, Jur. Liege, 1986, 566, noot Tihon, A.). In 
deze hypothese introduceert de wet een nieuwe vorm van eigendomsverkrij
ging (Doutrewe, M. en Robert, J., gecit., 13-14; Tihon, A., gecit., 568). 

Krach tens artikel 1029 Ger. W., is de beschikking bij voorraad uitvoerbaar, 
tenzij de rechter er anders over beschikt. 

Terecht wijst de reeds geciteerde rechtsleer erop dat de wetgever aan zijn 
bedoeling om te voorzien in een snelle en goedkope rechtspleging is voorbij
geschoten. De procedure blijft, zeker gezien de verplichting van artikel 
1026,5 Ger.W. (verplichting om het verzoekschrift door een advocaat te 
laten ondertekenen), relatief duur. Bovendi(m loopt de eiser het risico om, 
indien de verkoop van het goed niet genoeg opbracht om de kosten te 
dekken, het verschil te betalen (art. 4,3). Ons inziens is het dan ook 
volkomen terecht dat Doutrewe (Doutrewe, M. en Robert, J., gecit., 6-7), 
erop wijst dat men in vele gevallen over een snellere procedure, gebaseerd 
op artikel 584,3 Ger.W., zal beschikken voor de voorzitter van de recht
bank. 

224. TITELS AAN TOONDER- TITELS OP NAAM- Artikel2279 B.W. is niet 
van toepassing op titels op naam, wei op titels aan toonder omdat bij deze 
laatsten de schuldvordering gelncorporeerd is in de titel. 

Zo is artikel 2279 B.W. niet van toepassing op aartdelen op naam (Cass., 
21 apri11983, Rev. Prat. Soc., 1983, 233, noot, vonnissen a quo: Brussel, 
24 juni 1981, B.R.H., 1984, 113, Rev. Prat. Soc., 1981, 215; Kh. Brussel, 
15 maart 1979, Rev. Prat. Soc., 1981, 231). Ook op een spaarboekje is 
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artikel2279 B.W. niet van toepassing (Bergen, 16 juni 1982, Pas., 1983, II, 
5, noot, Rec. Gen. Enreg., 1983, 408, noot A. C.). Idem voor een overschrij
ving van de ene bankrekening naar de andere (Brussel, 11 april 1986, J. T., 
1987, 114; Bergen, 5 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1026). 

225. BUITENBEZITSTELLING VAN TITELS AAN TOONDER - De wet van 
24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder wijkt 
op belangrijke punten af van de gemeenrechtelijke regels van artikel 2279-
2280B.W. (Brussel, 24 juni 1981, B.R.H., 1984, 113, Rev. Prat. Soc., 1981, 
215). De wet van 24 juli 1921 schaft echter de artikelen 2279-2280 B.W. niet 
af, eerder is het een specifieke aanvulling voor titels aan toonder. De titels 
aan toonder die door deze wet beschermd worden zijn roerende waarden 
zoals aandelen en obligaties en de aan deze titels gehechte coupons (Derine, 
R., e.a., I B, nr. 642; Renard, Cl. en Hansenne, J., tw. ,Possession", 
Repertoire Notarial, Tome XV - Matieres Diverses - Livre XII, Brussel, 
1979, nr. 157). Artikel2 van de voorafgaande bepalingen vermeldt de titels 
waarvan de terugvordering bij K.B. wordt vastgesteld (voor wat de in dit 
overzicht besproken periode betreft: zie Pari. Vr. en Antw., Senaat, 1984-
85, 28 januari 1985, 1250 (Vr. Nr. 263, Thys). Bankbiljetten en cheques 
worden uitdrukkelijk geweerd uit het toepassingsgebied (art. 2,1 vooraf
gaande bepalingen). 

De wet beschermt allen die ongewild buiten het bezit gesteld zijn van titels 
aan toonder. Deze bepaling wordt ruimer gelnterpreteerd dan artikel2279,2 
B.W. (Voorz. Kh. Brussel, 18 januari 1984, J.T., 1984, 201, Rev. Prat. 
Soc., 296, impliciet). 

Kernstuk van de wet van 1921 is de verzetsprocedure. Dit gebeurt bij het 
Nationaal Kantoor voor roerende waarden (art. 2). Dit verzet wordt gepu
bliceerd in het Bulletin der met verzet aangetekende waarden (art. 4 en 8). 
Binnen een maand na het verzet moet dit bekrachtigd worden door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel (art. 5). 

Wanneer diegene die verzet doet bewijst dat de door hem beweerde buiten
bezitstelling waarschijnlijk is, bekrachtigt de voorzitter het verzet (art. 7). 
Diegene die het verzet aantekent moet hierbij de elementen aanbrengen die 
zijn bezit op het ogenblik van de buitenbezitstelling rechtvaardigen en 
tevens de waarschijnlijkheid van deze buitenbezitstelling aantonen (Voorz. 
Kh. Brussel, gecit.). Zich !outer beroepen op zijn hoedanigheid van erfge
naam is onvoldoende. De ongewilde buitenbezitstelling moet immers pas 
onderzocht worden wanneer er een voorafgaandelijk bezit was (Voorz. Kh. 
Brussel, gecit.). Een betwisting betreffende het eigendomsrecht van de titels 
behoort in dit stadium niet tot de bevoegdheid van de rechtbank (Voorz. 
Kh. Brussel, gecit.). 

Dit verzet is een bewarende maatregel die een algemeen beslag onder derden, 
een betalingsverbod en de nietigheid van de beschikkingen uitgeoefend na 
het verzet tot gevolg heeft (art. 13-25). Dit !outer bewarende karakter belet 
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de voorzitter niet om bekrachtiging te weigeren aan een willekeurig verzet 
(Voorz. Kh. Brussel, gecit.). De artikelen 2279-2280 B. W. blijven echter van 
toepassing op de daden van beschikking verricht v66r de bekendmaking van 
het verzet (Gent, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2071, noot Lambrechts, 
M., ,Bewijsvoering bij revindicatie van roerende goederen", zie onder nrs. 
206-207). Diegene die verzet deed kan tevens handlichting geven van dit 
verzet (art. 28). De opheffing van het verzet kan ook in rechte gevorderd 
worden door de derde bezitter (art. 29). De Recht bank van Koophandel doet 
uitspraak over de vordering tot verzet (Kh. Brussel, 11 april 1986, R. W., 
1986-87, 2244, noot). Diegene die verzet doet wordt door de derde bezitter 
aangemaand om zijn eis tot terugvordering binnen een maand in te stellen. 
W anneer die gene die verzet deed beweert dat eiseres geen derde bezitter van 
de titels in kwestie is, dan kan eiseres haar hoedanigheid bewijzen door aan 
te tonen dat zij de titels gekocht heeft, de coupons gei:nd heeft en tevens 
fotocopieen van de titels neerleggen (Kh. Brussel, 11 april1986, gecit.). De 
Recht bank van Koophandel te Brussel besliste dat de eis tot terugvordering 
niet bij wijze van tegeneis kan ingesteld worden; een dagvaarding is vereist. 
Tevens besliste deze rechtbank dat niet de Recht bank van Koophandel maar 
de burgerlijke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de eis tot 
terugvordering (Kh. Brussel, 11 april 1986, gecit.). 
Hij die te kwader trouw verzet doet of handhaaft is strafbaar (art. 32). 
W anneer de rechter vaststelt dat het de bedoeling van eiseres was om het 
genot van haar medeerfgenamen over de effecten te storen en te beletten, 
stelt hij wettig de kwade trouw vast (Cass., 15 december 1981, Arr. Cass., 
1981-82, 523, Pas., 1982, I, 514). 
Vermelden we tot slot dat de wet van 14 juli 1921 tevens een stelsel van 
geleidelijk verval van de aan de titels verbonden rechten bevat (art. 19-24). 
Dit laatste is vooral van belang in de hypothese dat de titels niet kunnen 
teruggevonden worden. 

HOOFDSTUK X 

DE VERJARING 

226. VERKRIJGENDE EN BEVRIJDENDE VERJARING- De verkrijgende verja
ring is een wijze waarop men eigendom of een ander zakelijk recht verkrijgt. 
De bevrijdende verjaring daarentegen is een middel om zich van een 
verplichting te bevrijden. Deze verjaring heeft geen invloed op het bestaan 
van de schuld, maar enkel op de opeisbaarheid ervan (Cass., 22 september 
1986, Arr. Cass., 1986-87, 88, J. T. T., 1987, 42, Pas., 1987, I, 82). De 
verbintenis waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, 
blijft dan ook bestaan als een natuurlijke verbintenis (Cass., 24 september 
1981, Arr. Cass., 1981-82, 149, Pas., 1982, I, 152, R. W., 1982-83, 1051). 
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Beide vormen van verjaring spelen een belangrijke rol in het zakenrecht. 
In de strikte zin behoort enkel de verkrijgende verjaring tot het zakenrecht. 
De bevrijdende verjaring hoort eerder thuis in het verbintenissenrecht. 
Daarom werd dit hoofdstuk vooral beperkt tot de verkrijgende verjaring. 
Tach worden een aantal aspecten van de bevrijdende verjaring, nl. in de 
mate dat ze van belang zijn voor het zakenrecht, besproken (voor een 
grondige studie van de bevrijdende verjaring verwijzen we naar de recente 
studies van A. Van Oevelen, ,Algemeen overzicht van de bevrijdende 
verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 
1755 e.v. en van Regout-Masson, M., ,La prescription", in Daco H., 
Leclercq, J .-F., Levy Morelle, J., Mahaux, J., Miedzianogora, Y., Regout
Masson, M., Spreutels-Velu, S. en Wolfcarius, M., Unite et diversite de 
droit prive, Brussel, 1983, 408 e.v.). 

227. FACULTATIEF KARAKTER VAN DE VERJARING- Artikel 2223 B.W. 
bepaalt dat de rechter de verjaring niet ambtshalve mag toepassen (Cass., 
10 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 49, Pas., 1985, I, 36). Men zal dus 
moeten Iaten blijken dat men zich op de verjaring wil beroepen. 

Men mag zich in elke staat van het geding op de verjaring beroepen, oak 
in hager beroep (zie bv. Brussel, 4 mei 1983, R. W., 1983-84, 446, i.v.m. 
art. 2272,3 B.W.). Wei kan de verjaring als rechtsmiddel in burgerlijke 
zaken niet voor het eerst in cassatie worden ingeroepen (zie Cass., 18 ja
nuari 1872, Pas., 1872, I, 332). Maar hoewel een partij zich in elke stand 
van het geding op de verjaring kan beroepen, kunnen de omstandigheden 
doen vermoeden dat de partij die zich niet op de verjaring heeft beroepen, 
daarvan afstand heeft gedaan. Het Hof van Cassatie besliste dat deze 
afstand niet mag voor bewezen gehouden worden, wanneer de omstandighe
den voor een andere interpretatie vatbaar zijn (Cass., 23 september 1988, 
R. W., 1988-89, 649). 

In casu had het Hof van Beroep te Brussel beslist dat de afstand van de 
verjaring bleek uit het feit dat eiseres in een procedure gevoerd in 1976 wei 
de verjaring had ingeroepen, maar in de huidige procedure gewacht had om 
de verjaring in te roepen vanaf de dagvaarding op 13 oktober 1982 tot de 
conclusie van 13 maart 1985. Terecht verbrak het opperste gerechtshof dit 
arrest. 

Uit het geciteerde cassatiearrest blijkt tevens de omvang van de controle 
door het Hof. Hoewel de feitenrechter op soevereine wijze de feiten vaststelt 
waarop hij zijn beslissing steunt, moet het Hof nagaan of de feitenrechter 
uit die vaststelling wettig een afstand van het middel van verjaring heeft 
kunnen afleiden. 

228. AFSTAND VAN DE VERJARING- De regels betreffende de afstand van 
de verjaring (art. 2220-2222 en 2225 B.W.) gelden zowel voor de verkrijgen
de als voor de bevrijdende verjaring. In de praktijk zullen deze regels echter 
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weinigtoepassingvinden op deverkrijgendeverjaring (Derine, R., e.a., I B, 
nr. 682). 

Artikel 2220 B. W. bepaalt dat men vooraf geen afstand kan doen van de 
verjaring, wel kan men afstand doen van een verkregen verjaring. Dit laatste 
kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren (zie tevens nr. 227). Het stilzwij
gend afstand doen kan afgeleid worden uit een daad die doet veronderstellen 
dat men zijn verkregen recht heeft laten varen (zie Brussel, 23 maart 1983, 
R. W., 1983-84, 641). De stilzwijgende afstand moet echter wel zeker zijn 
(zie bv. Arbrb. Brussel, 9 november 1984, T.S.R., 1985, 231; Bergen, 
12 juni 1985, Pas., 1985, II, 154, noot J.S.; Arbrb. Luik, 4 maart 1987, 
Rev. Reg. Dr., 1987, 309). 

Artikel2220 B.W. regelt enkel twee hypothesen: enerzijds het afstand doen 
van een nog niet begonnen verjaring, anderzijds het afstand doen van een 
reeds voltrokken verjaring. De vraag of men van een lopende verjaring, 
d.w.z. van de reeds verstreken termijn, afstand kan doen werd positief 
beantwoord door het Hof van Cassatie (Cass., 23 oktober 1986, Arr. Cass., 
1986-87,268, noot, Pas., 1987, I, 250, noot, Rev. Not. B., 1987, noot J.E., 
R. W., 1986-87, 2093, noot, T. V.B.R., 1988, 207, noot Van Oevelen, A., 
, ,Het afstand doen van het reeds verstreken . gedeelte van een lopende 
verjaring"). 

229. PERSONEN DIE DOOR VERJARING KUNNEN VERKRIJGEN- Ieder na
tuurlijk- of rechtspersoon kan door verjaring verkrijgen (Derine, R., e.a., 
I B, nr. 669). Artikel2227 B.W. bepaalt expliciet dat de staat, de openbare 
instellingen en de gemeenten zich eveneens op de verjaring kunnen beroepen 
(recente toepassingen: Vred. Turnhout, 13 juni 1979, T. Vred., 1986, 133 
en beroep: Rb. Charleroi, 6 februari 1986 en 23 november 1986, T. Vred., 
1986, 232; Cass., 6 maart 1980, Rev. Not. B., 1982, 58, noot R.D.V., R. W., 
1980-81,916, T. Not., 1981,48, noot; Rb. Hoei, 30 maart 1983, Pas., 1983, 
III, 24; Cass., 22 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 1032, Pas., 1983, I, 948, 
R. W., 1983-84, 862, noot; Vred. Marchienne-au-Pont, 10 juni 1983, T. 
Vred., 1987, 230; Brussel, 18 december 1986, J.L.M.B., 1987, 185, J.T., 
1987, 175, Rev. Not. B., 1987, 149). 

230. PERSONEN TEGEN WIE DE VERJARING KAN INGEROEPEN WORDEN -

In principe kan de verjaring tegen alle personen ingeroepen worden. Ook 
de staat, de openbare instellingen en de gemeenten zijn krachtens artikel 
2227 B.W. aan deze regel onderworpen. De regels betreffende de schorsing 
van de verjaring (nr. 240), en het feit dat zaken die buiten de handel zijn 
of behoren tot het openbaar domein, niet voor verjaring vatbaar zijn, 
beperken echter het toepassingsgebied van deze algemene regel. 

231. NATUURLIJKE STUITING VAN DE VERJARING- Krachtens artikel2243 
B.W. is er natuurlijke stuiting wanneer de bezitter gedurende meer dan een 
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jaar van het genot van de zaak beroofd is. De natuurlijke stuiting volgt dus 
uit een materiele daad waardoor iemand die aan het verjaren was, zijn bezit 
verliest. De natuurlijke stuiting gebeurt vooral inzake de verkrijgende 
verjaring. Soms speelt zij echter ook een rol bij de bevrijdende verjaring. 
Zo bv. inzake erfdienstbaarheden of vruchtgebruik. De stuiting zal daar 
echter bestaan in een uitoefening van het recht die een einde stelt aan een 
niet gebruiken. Zo zal de bevrijdende verjaring van een niet-voortdurende 
erfdienstbaarheid gestuit worden door iedere uitoefening, onverschillig of 
die erfdienstbaarheid door de eigenaar van het heersend erf, zijn huurder, 
zijn aangestelde of door een derde wordt uitgeoefend (Cass., 19 november 
1982, Arr. Cass., 1983-84, 385, J. T., 1984, 316, Pas., 1983, I, 340, Rev. 
Not. B., 1983, 267, R. W., 1983-84, 26, T. Not., 1983, 368). 

232. BURGERLIJKE STUITING VAN DE VERJARING- ALGEMEEN- Krachtens 
artikel 2244 B.W. stuit een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot 
betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring 
te verkrijgen, de verjaring. In een vonnis van 6 juni 1978 oordeelde de 
Vrederechter van Roche-en-Ardenne dat een limitatieve interpretatie van 
artikel 2244 B.W. getuigt van een judalsch formalistische lectuur van de 
wet. Het gezond verstand en de billijkheid zouden dergelijke lectuur verwer
pen. De hedendaagse visie op de burgerlijke stuiting van de verjaring hangt, 
volgens deze vrederechter, samen met het feit dat men zijn wil uit om een 
bepaald recht te behouden (Vred. Roche-en-Ardenne, 6 juni 1978, Rev. 
Reg. Dr., 1978, 611). De overgrote meerderheid van de rechtspraak gaat 
echter veel minder ver. Daar de verjaring de regel is en de stuiting de 
uitzondering, zijn de stuitingsgronden limitatief opgesomd in artikel 2244 
B.W. (Arbh. Bergen, 17 december 1981, T.S.R., 1982,220, J.T.T., 1983, 
144). Zo zullen brieven (Cass., 7 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 468, 
Pas., 1982, I, 463), loutere onderhandelingen (Rb. Mechelen, 2 februari 
1987, R. W., 1988-89, 891), een administratief verzoek (Arbh. Bergen, 
17 december 1981, gecit.), of een klacht bij het parket (Arbh. Bergen, 
7 januari 1982, J.T.T., 1982, 226; Brussel, 7 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
1421), de verjaring niet stuiten. 

Krachtens artikel2248 B.W. kan de verjaring ook gestuit worden door de 
erkenning door de schuldenaar (bevrijdende verjaring), of de bezitter (ver
krijgende verjaring) gedaan, van het recht van hem tegen wie de verjaring 
loopt. 

233. DE STUITENDE WERKING VAN DE DAGVAARDING- Elke rechtsvorde
ring die strekt tot de erkenning van een bedreigd recht is een dagvaarding 
in de zin van artikel2244 B.W. (Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege 1986, 492, 
J.L.M.B., 1987, 105). De woorden ,betekend aan" in artikel 2244 B.W. 
slaan eerder op het bevel tot betaling of het beslag dan op de dagvaarding 
(Luik, 17 juni 1986, gecit.). Hoewel artikel2244 B.W. enkel gewag maakt 

1849 



van een dagvaarding, zullen ook andere wijzen van rechtsingang, zoals het 
verzoekschrift (Cass., 19 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 930, J. T. T., 
1985, 201, noot, Pas., 1984, I, 847). of de vrijwillige verschijning, de 
verjaring stuiten (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 417). 
De ruime interpretatie van het begrip dagvaarding zorgt soms voor eerder 
onverwachte moeilijkheden. Zo moest de Arbeidsrechtbank te Gent beslis
sen wanneer de stuitende werking aanvangt bij vrijwillige verschijning. Is 
dit op het ogenblik dat partijen (of een ervan), aan de rechtbank melden 
dat zij de intentie hebben om vrijwillig te verschijnen, dan wei het ogenblik 
waarop er van deze vrijwillige verschijning proces-verbaal wordt opgesteld? 
Het belang van deze vraag was manifest. In de eerste hypothese was de 
verjaring tijdig gestuit, terwijl zij in de tweede hypothese ogenschijnlijk 
verworven was. 
De rechtbank oordeelde dat de rechtsingang door middel van vrijwillige 
verschijning, de fysieke verschijning voor de bevoegde rechter en het 
opstellen van een proces-verbaal veronderstelt. Daar men pas op dat ogen
blik van een akte van rechtsingang kan spreken, zal de verjaring pas op dat 
ogenblik gestuit zijn. Tach zou de rechtbank beslissen dat de vordering niet 
verjaard was. Hadden de partijen kunnen verschijnen op de dag zelf van 
hun mededeling aan de rechtbank, dan zou de verjaring gestuit geweest zijn. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij akkoord gingen om de griffie in de 
mogelijkheid te stellen het voorbereidend werk te verrichten met het oog 
op de vrijwillige verschijning. Dit impliciet akkoord zag de rechtbank als 
een stilzwijgende overeenkomst om tijdens die periode de verjaring te 
schorsen (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, gecit.). De Rechtbank van Koop
handel te Brussel oordeelde in dezelfde zin: ofschoon de betekening van de 
dagvaarding aan een persoon die in Duitsland woont, plaatsvindt op het 
ogenblik waarop de Voorzitter van het Amtsgericht of Landgericht de akte 
ontvangt, wordt de verjaring gestuit op het ogenblik dat de dagvaarding 
uitgestuurd wordt door een Belgische gerechtsdeurwaarder (Kh. Brussel, 
23 november 1983, B.R.H., 1984, 316, R.H. Antwerpen, 1983-84, 380). 
Een arrest van het Hof van Beroep te Gent roept vragen op i.v.m. de 
stuitende werking van de dagvaarding in kart geding. Het Hof oordeelde 
(kart) dat , ... de eerste rechter aan de dagvaarding in kart geding ... met 
reden elk stuitend uitwerksel ontzegt" (Gent, 25 juni 1986, Eur. Vervoerr., 
1987, 421). Deze stelling kan in ieder geval niet betekenen dat een dagvaar
ding in kart geding nooit stuitende werking heeft (zie Derine, R., e.a., I B, 
nr. 674 B, voetnoot 128; Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de 
bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", 
T.P.R., 1987, 1755, nr. 48 en voetnoot239). Eendagvaardinginkortgeding 
zal, wanneer ze tevens een eis tot erkenning van het bedreigde recht inhoudt, 
de verjaring stuiten. 
De stuiting van de verjaring, die het gevolg is van een dagvaarding, blijft 
bestaan wanneer men zijn eis anders gaat kwalificeren (Arbh. Luik, 6 fe
bruari 1985, Jur. Liege 1985, 268). 
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Artikel2246 B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat ook de dagvaarding voor een 
onbevoegde rechter de verjaring stuit. Het koppelen van een voorwaarde 
omtrent de bevoegdheid aan een verlenging van de verjaring werd zelfs 
strijdig geacht met het wezen van het middel van de verjaring (Kh. Antwer
pen, 17 april 1985, Eur. Vervoerr., 1985, 328). Ben nieuwe verjaringster
mijn loopt dan vanaf het vonnis waarbij de rechtbank zich onbevoegd 
verklaart en niet vanaf de betekening van dit vonnis (Arbh. Brussel, 
14 oktober 1980, R. W., 1980-81, 1209). 
De stuiting van de verjaring wordt echter voor niet bestaande gehouden 
wanneer de dagvaarding nietig is, indien de eis wordt afgewezen (Cass., 
23 mei 1979, R. W., 1980-81, 1463), of indien de eiser afstand doet van zijn 
eis (Arbrb. Brussel, 29 februari 1988, Rechtspr. Arbg. Brussel, 1988, 155). 
Dit is echter niet het geval wanneer de eiser afstand doet wegens de door 
hem vermoede onbevoegdheid van de rechter en zijn rechten willaten gelden 
voor een andere jurisdictie (Luik, 4 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 1379). 
Praktisch gezien zal artikel2247,4 B.W. (art. 2247,3 B.W. is opgeheven), 
niet van toepassing zijn op de verkrijgende verjaring (De Page, VII, nr. 
1182; Hansenne, J., tw. ,Prescription acquisitive", Repertoire Notarial, 
Tome XV - Matieres Diverses -Livre XIII, Brussel, 1983, nr. 109). 
Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelde dat indien een zaak niet op de 
algemene rol is ingeschreven voor de zitting die aangegeven is in de dagvaar
ding, deze laatste niet alleen geen gevolgen heeft op het vlak van de 
rechtspleging, doch tevens haar stuitende werking verliest (Arbh. Antwer
pen, 20 september 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 116; contra: Derine, R., 
e.a., I B, nr. 674 B). 

234. DRAAGWIJDTE VAN DE STUITENDE WERKING VAN DE DAGV AARDING 

- Ben dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die zij inleidt en 
de vorderingen die er virtueel zijn in begrepen (Cass., 9 april 1981, Arr. 
Cass., 1980-81, 912, R.H. Antwerpen, 1981-82, 317, R. W., 1981-82, 2489, 
J.T., 1981, 720, Pas., 1981, I, 894; Cass., 29 maart 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 1016, Pas., 1984, I, 908, Rec. Gen. Enreg., 1988, 383; Cass., 
29 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 586, Pas., 1987, I, 523; Arbh. 
Brussel, 12 april 1988, J. T. T., 1988, 359). 
Ben dagvaarding voor een hoofdvordering geldt echter slechts voor de 
vordering die ze inleidt en niet voor een nieuwe vordering, al dan niet 
vermomd als tegenvordering (Arbh. Bergen, 17 december 1981, T.S.R., 
1982, 220, J. T. T., 1983, 144; Arbh. Luik, 9 juni 1982, J. T. T., 1983, 14; 
Arbh. Charleroi, 14 mei 1984, T.S.R., 1984, 494, J. T. T., 1985, 17; Arbh. 
Antwerpen, 16 september 1985, J.T.T., 1987, 170; Arbrb. Brussel, 29 ja
nuari 1986, J.T.T., 1987,23, nootP.G.; Arbrb. Brussel, 23 februari 1987, 
Rechtspr. Arbg. Brussel, 1987, 342). Ben tegenvordering die een louter 
verweer vormt tegen de hoofdvordering geniet wel van de stuiting van de 
verjaring van de hoofdvordering (Arbh. Bergen, 24 juni 1982, T.S.R., 
1983, 287). 
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235. STUITENDE KRACHT VAN HET BEVEL TOT BETALING- Een bevel tot 
betaling steunt noodzakelijk op een uitvoerbare titel (Arbh. Rasselt, 20 sep
tember 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 116). Alhoewel het bevel tot betaling 
weinig zal toegepast worden op de verkrijgende verjaring, blijft deze 
stuitingsgrond in beginsel van toepassing. Zo kan een bevel tot verlaten, dat 
vervat zit in een uitvoerbare titel, en door de eigenaar aan de bezitter 
betekend wordt, de verjaring stuiten (De Page, VII, nr. 1185; Ransenne, 
J., tw., , ,Prescription acquisitive'', Repertoire Notarial, Tome XV- Matie
res Diverses - Livre XIII, Brussel, 1983, or. 100). 

236. DE STUITENDE KRACHT VAN HET BESLAG- Elke vorm van beslag, dus 
ook het bewarend beslag, stuit de verjaring (Luik, 4 februari 1988, 
J.L.M.B., 1988, 1379). Ret Rof van Beroep te Luik oordeelde dat het 
verzoekschrift tot het bekomen van een toelating om bewarend beslag te 
leggen de verjaring niet stuit. De betekening van het proces-verbaal van 
bewarend beslag zal, daarentegen, de verjaring wel stuiten (Luik, 26 juni 
1986, Jur. Liege, 1986, 494; zie tevens De Page, VII, nr. 1187 in fine). Ret 
beslag kan ook de verkrijgende verjaring stuiten. Dit zal bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer de bezitter de bijkomende veroordelingen niet uitvoert 
(De Page, VII, nr. 1188; Ransenne, J., ,Prescription acquisitive", Reper
toire Notarial, Tome XV - Matit~res Diverses - Livre XIII, Brussel, 1983, 
nr. 100). 

237. DE STUITENDE KRACHT VAN DE ERKENNING - Ook de erkenning van 
het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, gedaan door de schuldenaar 
of de bezitter, stuit de verjaring. Deze bepaling is zowel op de bevrijdende 
(zie bv. Arbrb. Brussel, 9 juni 1987, J. T. T., 1987, 423), alsop de verkrijgen
de verjaring van toepassing. 

De erkenning kan expliciet (zie bv. Brussel, 7 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
1421) of impliciet gebeuren. Ze kan bijvoorbeeld blijken uit brieven (Arbh. 
Bergen, 2 april1980, J. T. T., 1980, 227; Arbh. Bergen, 18 december 1986, 
J. T. T., 1988, 206). Een schikkingsaanbod met voorbehoud van rechten is 
echter geen erkenning in de zin van artikel 2248 B.W. (Kh. Antwerpen, 
26 april1983, R.H. Antwerpen, 1983-84, 287; Kh. Antwerpen, 23 decem
ber 1983, R.H. Antwerpen, 1986, 151). 

Een stilzwijgende erkenning moet zeker en ondubbelzinnig zijn (zie bv. de 
casui:stiek i.v.m. een aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen: Arbh. 
Bergen, 9 november 1983, T.S.R., 1984, 101, adv. O.M.; Arbrb. Brussel, 
17 december 1985, Rechtspr. Arbg. Brussel, 1986, 75; Arbh. Brussel, 
6 april1987, J. T. T., 1987, 501; Arbrb. Brussel, 24 december 1987, Soc. Kr. 
1988, 141). Net zoals de vrijwillige gedeeltelijke betaling van een schuld de 
bevrijdende verjaring stuit (Beslagr. Namen, 17 februari 1984, Rev. Reg. 
Dr., 1984, 273; Cass., 22 maart 1984, R. W., 1984-85, 1868), zal de betaling 
van een huurgeld voor een onroerend goed de verjaring stuiten. 
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Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelde dat de erkenning in de zin van 
artikel 2248 B.W. buiten het mandaat ,ad litem" van de advokaat valt. De 
advokaat kan deze handeling pas verrichten wanneer hij daartoe een bijzon
der mandaat bekomen heeft (Arbh. Antwerpen, 20 september 1983, Limb. 
Rechtsl., 1983, 116). 

238. STUITING DOOR EEN DAAD VAN EEN LASTHEBBER- Het Arbeidshof 
te Luik besliste dat de verjaring slechts gestuit kon worden door de daad 
van een lasthebber, wanneer de Iastgever zelf in een toestand verkeert die 
hem toelaat de rechtshandeling te stellen (Arbh. Luik, 24 februari 1984, 
T.S.R., 1984, 479). 

239. DUUR VAN DE STUITENDE WERKING- De stuiting van de verjaring 
die het gevolg is van een civielrechtelijke vordering duurt tot het eindvonnis 
of het eindarrest (Cass., 2 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 175, Pas., 
1982, I, 177; Arbh. Brussel, 16 oktober 1984, Soc. Kr., 1985, 48; Luik, 
17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 492, J.L.M.B., 1987, 105; Arbrb. Bergen, 
24 november 1986, J.L.M.B., 1988, 202; Arbh. Brussel, 20 november 1987, 
R. W., 1987-88, 887, Soc. Kr., 1988, 134; Arbh. Gent, 12 januari 1988, 
R. W., 1987-88, 1064). 

240. SCHORSING VAN DE VERJARING- Artikel 2251 B.W. bepaalt dat de 
verjaring Ioopt tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet een 
uitzondering maakt. Zo voorziet de wet dat de verjaring in beginsel niet 
Ioopt tegen minderjarigen (Arbrb. Verviers, 30 juni 1976, Pas., 1981, II, 
59; Arbrb. Brugge, 10 juni 1980, R. W., 1982-83, 589), onbekwaamver
klaarden (art. 2252 B.W.), en evenmin tussen echtgenoten (art. 2253 B.W.; 
Luik, 3 juni 1985, J.L.M.B., 1987, 561). 

Artikel 2252 B.W. is niet van toepassing op een vrijheidsberoving (Arbh. 
Luik, 11 mei 1985, T.S.R., 1985, 263), evenmin op diegene die in een 
psychiatrische instelling verpleegd wordt (Arbh. Luik, 24 februari 1984, 
T.S.R., 1984, 479) of op een geesteszieke die in een instelling is opgenomen 
(Rb. Dendermonde, 1 juni 1983, R. W., 1985-86, 1941, Rec. Gen. Enreg., 
1988, 384). 

Men neemt aan dat artikel 2251 B.W. enkel de oorzaken van schorsing 
bedoelt die gebaseerd zijn op de staat van de persoon tegen wie de verjaring 
loopt. Naast deze wettelijke vorm van schorsing loopt de verjaring ook niet 
tegen diegene die in de onmogelijkheid verkeert om een rechtsvordering in 
te stellen tengevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel (Cass., 
2 januari 1969, Arr. Cass., 1969, 409, R. W., 1968-69, 1375, J. T., 1969, 480, 
Pas., 1969, I, 386, adv. O.M., R.C.J.B., 1969, 91, noot Dabin, J., ,Sur 
l'adage 'contra non valentem agere non currit prrescriptio' ", Rec. Gen. 
Enreg., 1972, 415, noot). Een feitelijke onmogelijkheid wordt niet aanvaard 
(Rb. Mechelen, 2 februari 1987, R. W., 1988-89, 891). Meestal wordt ook 
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aangenomen dat overmacht op zichzelf de verjaring niet schorst. Zo oor
deelde het Arbeidshof te Luik dat de overmacht van die aard moet zijn dat 
de betrokkene in de totale onmogelijkheid verkeert om de voor hem 
noodzakelijke rechtshandeling te stellen. Dit is slechts mogelijk in de 
uitzonderlijke gevallen dat iemand in de onmogelijkheid verkeert zijn wil 
te uiten en onderrichtingen te geven. Het loutere feit in een psychiatrische 
instelling te verblijven is op zichzelf geen bewijs van deze onmogelijkheid. 
Wei schept dit, volgens het Arbeidshof, een vermoeden ,iuris tantum". Dit 
vermoeden kan men onder meer weerleggen door bet bestaan van heldere 
momenten aan te tonen, gedurende dewelke de psychiatrisch verpleegde had 
kunnen handelen (Arbh. Luik, 24 februari 1984, gecit.; zie tevens over het 
criterium van de onmogelijkheid Arbrb. Brussel, 24 december 1987, Soc. 
Kr., 1988, 141). 
In een vonnis van 3 februari 1981 gaat de Arbeidsrechtbank van Nijvel veel 
verder. De verjaring zou niet lopen tegen hem die in de volstrekte onmoge
lijkheid verkeert te handelen ingevolge een gebeurtenis die voortvloeit uit 
hetzij overmacht, hetzij wettige onwetendheid (Arbrb. Nijvel, 3 februari 
1981, J.T.T., 1982, 62). 

241. CONVENTIONELE SCHORSING VAN DE VERJARING- Partijen kunnen 
een overeenkomst sluiten waarbij de verjaring gedurende een bepaalde 
termijn geschorst wordt (Antwerpen, 23 november 1983, R.H. Antwerpen, 
1983-84, 377). Deze overeenkomst kan ook stilzwijgend gebeuren (Voor een 
merkwaardige toepassing zie Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 
besproken onder nr. 233). 

242. SCHORSING VAN BEN REEDS VERKREGEN VERJARING - Een reeds 
verkregen verjaring kan niet geschorst worden. Zo besliste het Hof van 
Cassatie dat het vonnis of het arrest dat vaststelt dat de verjaring geschorst 
werd tot een datum na het verstrijken van de oorspronkelijke verjaringster
mijn, doch niet vaststelt dat die schorsing een aanvang heeft genomen voor 
het verstrijken van de oorspronkelijke verjaringstermijn, niet wettig gemoti
veerd is (Cass., 20 september 1982, Arr. Cass., 1983-84, 56, Pas., 1983, I, 
53, R. W., 1983-84, 385). , 

243. SCHORSING DOOR DE DAAD VAN BEN LASTHEBBER- De schorsing die 
werd toegestaan aan de lasthebber, kan ook door de Iastgever ingeroepen 
worden (Kh. Antwerpen, 14 mei 1986, Eur. Vervoerr., 1987, 30). 

244. GEVOLGEN VAN DE STUITING EN DE SCHORSING - Na de stuiting 
begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De stuiting maakt dat het deel 
van de verjaringstermijn dat voor de stuiting reeds verstreken was niet in 
rekening gebracht wordt (Arbrb. Luik, 16 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 
370). De schorsing daarentegen, heeft enkel tot gevolg dat de verjaring 
verlengd wordt met de duur van de schorsing. 
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245. ,,LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL ENETAT'' _:._De regel ,,le criminel tient 
le civil en etat", legt de burgerlijke rechter op te wachten op de uitspraak 
van het strafgerecht vooraleer te vonnissen. Terecht werd beslist dat dit de 
eiser niet vrijstelt om zijn vordering binnen de wettelijk voorziene termijn 
in te dienen (Arbh. Brussel, 14 januari 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.285). 
Deze regel kan de eisende partij niet beletten om zijn vordering in te stellen 
en zo de verjaring te stuiten. 

246. BEZIT ALS BASIS VAN DE VERKRIJGENDE VERJARING- Zonder een 
voorafgaand bezit kan er geen verkrijgende verjaring tot stand komen. Wei 
moet het gaan om een reeel, deugdelijk bezit, dat op exclusieve wijze wordt 
uitgeoefend (zie hoofdstuk 9). 

Vaak zal men trachten aan te tonen dat het bezit dubbelzinnig is, en dus 
geen aanleiding kan geven tot verkrijgende verjaring. Wil men de dubbelzin
nigheid van het bezit bewijzen, dan volstaat het niet gegevens aan te halen 
die bij derden twijfels doen rijzen om trent het bezit van het onroerend goed. 
Bezit is pas dubbelzinnig wanneer de handelingen die het bezit zouden 
uitmaken, de uiting kunnen zijn van een ander recht dan dat waarop de 
bezitter aanspraak maakt (Cass., 3 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1147, 
J.T., 1985, 96, Pas., 1984, I, 1079, R. W., 1984-85, 1646). 

Daar het bezit de grondslag is van de verkrijgende verjaring zullen zaken 
die niet voor bezit vatbaar zijn, zoals niet-voortdurende en niet-zichtbare 
erfdienstbaarheden, niet kunnen verkregen worden door verkrijgende ver
jaring (zie nr. 131 en Cass., 13 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1280, J.T., 
1981, 44, Pas., 1980, I, 1264; zie tevens: Cass., 10 apri11981, Arr. Cass., 
1980-81, 930, adv. O.M., Pas., 1981, I, 906, R. W., 1981-82, 1005, noot 
Maes, B., adv. O.M.). 

247. BEZIT VAN DE RECHTSVOORGANGER- De verkrijgende verjaring van 
onroerende goederen veronderstelt echter niet alleen een bezit, maar tevens 
het vervullen van een bepaalde termijn. Om deze voor de verjaring vereiste 
termijn te bereiken mag men, onder bepaalde voorwaarden, het bezit van 
zijn rechtsvoorganger bij zijn eigen bezit voegen (Rb. Hasselt, 26 februari 
1979, Limb. Rechtsl., 1979, 124, noot A. Vandeurzen). Zo bijvoorbeeld kan 
het O.C.M. W. zijn termijn vervolledigen door deze aan te vullen met het 
bezit van de vroegere Commissies van Openbare Onderstand (Brussel, 
18 december 1986, J.L.M.B., 1987, 185, J.T., 1987, 175, Rev. Not. B., 
1987, 149; zie art. 2 O.C.M.W.-wet). 

Beroep doen op artikel2235 B.W. heeft echter niet altijd zin. In een vonnis 
van de burgerlijke Recht bank te Hoei vinden we een dergelijke situatie. Ben 
stuk grond behoorde oorspronkelijk toe aan de N.M.B.S .. Reeds voor 
wereldoorlog II wordt dit door de eigenaars van een naburig erf in hun 
eigendom gelncorporeerd. In 1977 wordt het goed, door de rechtsopvolgers 
van diegene die het in bezit nam, verkocht aan eiseres. Op dat ogenblik was 
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de verjaring dus reeds voltrokken. De rechtbank beslist dan ook dat eiseres 
geen beroep moet doen op artikel2235 B.W ., ze kocht immers van een verus 
dominus (Rb. Hoei, 31 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 249). 

248. AANVANG VAN DE VERKRIJGENDE VERJARING- Zoals de Rechtbank 
te Dendermonde het correct verwoordt, steunt de verkrijgende verjaring op 
daden en feitelijkheden gesteld ten aanzien van andermans eigendom (Rb. 
Dendermonde, 1 juni 1983, R. W., 1985-86, 1941, Rec. Gen. Enreg., 1988, 
384). De verkrijgende verjaring begint dan ook te lopen vanaf de inbezitna
me. 
Deze inbezitname mag bewezen worden door alle middelen, getuigen en 
vermoedens inbegrepen (Rb. Dendermonde, gecit.). Zo werd in een vonnis 
van de burgerlijke Recht bank te Hoei het aanvangstijdstip van de verkrijgen
de verjaring (klassieke opvatting, zie Derine, R., e.a., I A, nr. 330), van een 
boom geplant in overtreding van artikel35-36 Veldwetboek, berekend aan 
de hand van een radiologisch onderzoek (Rb. Hoei, 6 november 1985, Jur. 
Liege, 1986, 88). 

249. DERTIGJARIGE VERJARINGSTERMIJN- Krachtens artikel 2262 B.W. 
verjaren aile rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, na verloop 
van dertig jaar. De bezitter zonder titel, zelfs te kwader trouw, verkrijgt dus 
na dertig jaar het zakelijk recht waarop zijn bezit sloeg (Rb. Dendermonde, 
1 juni 1983, R. W., 1985-86, 1941, Rec. Gen. Enreg., 1988, 384). 

250. DE KORTE VERJARINGEN -WET OP DE BUURTWEGEN - De twintig- en 
tienjarige verjaring (art. 2265-2267 B.W.) veronderstelt een bezit, een titel 
en goede trouw. M.a. w. in normale omstandigheden zou de huidige bezitter 
reeds eigenaar zijn krachtens zijn titel, doch hij is het niet daar hij niet van 
een verus dominus verkreeg. 

Krachtens artikel 10 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, kan 
een gemeente, mits inschrijving in de atlas van de buurtwegen, een buurtweg 
verkrijgen door korte verkrijgende verjaring (zie nrs. 139-141). Is deze 
inschrijving niet voorhanden, dan kan de gemeente nog altijd verkrijgen 
door dertigjarige verjaring (zie bv. Cass., 6 maart 1980, R. W., 1980-81, 
916, T. Not., 1981, 48, noot, Rev. Not. B., 1982, 58, noot R.D.V.; Vred. 
Turnhout, 13 juni 1979, T. Vred., 1986, 133). Is de inschrijving wel voor
handen, dan geldt ze, krachtens artikel10,2 van de wet op de buurtwegen, 
als titel voor de tien- of twintigjarige verjaring. Wanneer er een hindernis 
op dergelijke weg wordt opgericht, en de gemeente haar rechten niet schijnt 
op te eisen, dan kan elke burger een vordering instellen om de doorgang 
vrij te maken (Vred. Turnhout, 13 juni 1979, gecit.). 
In een arrest van 22 april1983 oordeelde het Hof van Cassatie dat een weg 
het kenmerk van buurtweg verkrijgt door zijn inschrijving in de atlas van 
de gemeente. Volgens het Hof maakt de wet van 1841 geen onderscheid 
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tussen wegen waarvan de aardebaan eigendom is van de gemeente en wegen 
waarvan de aardebaan eigendom is van een particulier. In casu betrof het 
een weg die in de atlas stand ingeschreven als ,chemin particulier" (Cass., 
22 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 1032, Pas., 1983, I, 948, R. W., 1983-84, 
862). 

251, BEWIJSWAARDE VAN KADASTRALE GEGEVENS- Kadastrale aandui
dingen van oppervlakte zijn geen determinerend beoordelingselement bij 
het bepalen van de omvang of de uitgestrektheid van iemands bezit over 
onroerende goederen. Ze verschaffen geen eigendomstitel, maximaal een 
vermoeden (Rb. Hasselt, 26 februari 1979, Limb. Rechts/., 1979, 124; Rb. 
Hoei, 31 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 249; Rb. Dendermonde, 1 juni 1983, 
R. W., 1985-86, 1941, Rec. Gen. Enreg., 1988, 384; Brussel, 18 december 
1986, J.L.M.B., 1987, 185, J.T., 1987, 175, Rev. Not. B., 1987, 149). 

252. VERJARING ALS BEWIJSMIDDEL- De verkrijgende verjaring belet dat 
de titularis van een zakelijk recht de rechten van al zijn rechtsvoorgangers 
moet bewijzen. Maar ook de bevrijdende verjaring kan een dergelijke rol 
vervullen. Zo zal, wanneer de bevrijdende verjaring van een erfdienstbaar
heid van overgang wordt ingeroepen (art. 706-707 B.W.), diegene die, om 
de erfdienstbaarheid uit te oefenen, zich beroept op een titel die ouder is 
dan dertig jaar, moeten bewijzen dat de erfdienstbaarheid sedert minder 
dan dertig jaar werd uitgeoefend en zo het verval door onbruik werd 
vermeden (Cass., 18 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 325, R. W., 
1983-84, 1980, J. T., 1985, 96, Pas., 1984, I, 305). 

253. DE BEZITTER WENST DE VERKRIJGENDE VERJARING IN TE ROEPEN, 

MAAR TEGEN wm? - Stel dat men een onroerend goed, waarvan men 
slechts voor de helft onverdeeld eigenaar is, reeds meer dan dertig jaar bezit. 
Voeg daaraan toe dat de andere helft toebehoort aan zestig erfgenamen die 
allen spoorloos zijn. En tach wil men zich, voor de helft die men nog niet 
in eigendom heeft, beroepen op de verkrijgende verjaring. De Voorzitter 
van de burgerlijke Rechtbank te Dendermonde besliste, op vraag van de 
bezitters, tot aanstelling van een beheerder ad hoc (Voorz. Rb. Dendermon
de, 22 april1982, Rec. Gen. Enreg., 1983, 170, noot A.C.). In een noot bij 
deze beslissing wordt de mening geopperd dat de aangehaalde feiten wijzen 
op een onbeheerde nalatenschap (art. 811 B.W.), zodat geen beheerder ad 
hoc, maar een curator (art. 813 B.W.), moest aangewezen worden. 
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