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Noot van de auteurs. 
Op donderdag 22 september 1994 werd tussen de rechtsfaculteiten van de U.F.S.I.A. (Ant
werpen) en de F.U.N.D.P. (Namur) een samenwerkingsovereenkomst gesloten die, o.a., tot 
doe! heeft het gemeenschappelijk onderzoek tussen beide instellingen te bevorderen. Dit 
overzicht van rechtspraak is een van de eerste concrete resultaten van deze taalgrensover
schrijdende samenwerking. 
Het opzet van het vorige ,overzicht van rechtspraak" werd volledig behouden (Kokelenberg, 
J., Van Sinay, Th. en Vuye, H., ,Overzicht van rechtspraak. Zakennicht (1980-88)", T.P.R., 
1989, 1689 e.v.). Regelmatig wordt terugverwezen naar dit vorige overzicht. 
1. De bedoeling is de lezer een beeld te geven van de rechtspraak gepubliceerd tussen 1 januari 
1989 en 30 juni 1994. 
2. Net als in het vorige overzicht worden de verwijzingen naar klassieke rechtsleer en de 
menigvuldige tijdschriftartikelen, hoe waardevol ook, tot een minimum beperkt. Doctrinaire 
stellingenoorlog hebben we zoveel mogelijk willen vermijden. Wei wordt regelmatig de 
terugkoppeling gemaakt naar Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, 
IA en IB, Antwerpen 1974 en Derine, R., Van Neste, F., Vandenberghe, H., Hamelink, P. en 
Kokelenberg, J., Zakenrecht, IIA en liB, Antwerpen, 1984, verkort geciteerd als Derine, R., 
e.a. om de tekst niet nodeloos te verzwaren. 
3. Ere wie ere toekomt. J. Kokelenberg besprak de rechtspraak i.v.m. de roerende en on
roerende goederen, de eigendom en burenhinder en, tot slot, de erfdienstbaarheden. Th. Van 
Sinay schreef het stuk over domeingoederen, medeeigendom, appartementsmedeeigendom, 
vruchtgebruik, opstal en erfpacht. H. Vuye narn de hoofdstukken over de algemene bezitsleer, 
de bezitsvorderingen, het bezit van roerende goederen, de buitenbezitstelling van titels aan 
toonder, de goederen gevonden buiten particuliere eigendommen, de achtergelaten voorwerpen 
en de verjaring voor zijn rekening. 
4. In een overzicht van rechtspraak komen natuurlijk niet ,aile" problematieken aan bod. We 
verwijzen de lezer dan ook graag naar de vmige overzichten van rechtspraak zakenrecht: 
Derine, R., periode 1961-1964, T.P.R., 1965, 53 e.v.; Heyvaert, A., periode 1961-1964 (enkel 
bezitsleer), T.P.R., 1965, 107 e.v.; Derine, R., periode 1965-1968, T.P.R., 1969, 681 e.v.; 
Heyvaert, A., periode 1965-1968 (enkel bezitsleer), T.P.R., 1969, 753 e.v.; Derine, R. en 
Harnelink, P., periode 1969-1972, T.P.R., 1973, 781 e.v.; Derine, R. en Harnelink, P., periode 
1973-1979, T.P.R., 1981, 135 e.v.; Kokelenberg, J., Van Sinay, T. en Vuye, H., periode 1980-
88, T.P.R., 1989, 1689 e.v. 
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HOOFDSTUKl 

ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN 

1. HET BEGRIP BOUWEN- Reeds in het vorig overzicht (T.P.R., 1989, 1694, 
nr. 1) stonden we stil bij de relatie tussen art. 44 Stedebouwwet en art. 518 
B.W. Ook nu kwarnen de werkwoordsvormen bouwen, een grond gebruiken 
voor het plaatsen van vaste inrichtingen (art. 44, § 1.1 Stedebouwwet) en een 
grond gebruiken voor verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen 
gebruikt worden (art. 44, § 1.6 Stedebouwwet) aan bod. Zoals vroeger opge
merkt gaat het in art. 518 B.W. om het substantief ,gebouw". 

Ret Hof van Antwerpen kreeg een volgend geval te behandelen. Een han
delaar met doorzettingsvermogen baatte reeds een aantal jaren vanuit een 
marktwagen, die op een grond langs een belangrijke verkeersweg stond, een 
fruit- en groentewinkel uit. Met de jaren steeg zijn omzet en zijn driestheid 
en verving hij deze wagen door een wagen van 15m op 2,5 m. Deze stond op 
luchtbanden die echter met houten blokken geblokkeerd waren. De dissel 
was losgekoppeld en onder de wagen geborgen. Verwarming, een toilet en 
een ijskast waren aanwezig. Toen deze wagen nu al sedert meer dan vier jaar 
ononderbroken als verkoopspunt fungeerde werd toch wel met enige aan
drang de vraag naar de bouwvergunning gesteld. De verweerders voerden 
aan dat het niet om een vaste inrichting ging omdat de cumulatieve voor
waarden steunen op de grond en bestemd zijn om ter plaatse te blijve_n niet 
vervuld waren. Daarop antwoordde het Hof dat de wagen via de wielen op de 
grond steun vond en dat uit de concrete omstandigheden bleek dat de 
inrichting bestemd was om ter plaatse te blijven ( onverenigbaarheid met 
K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheids
toebehoren moeten voldoen, inrichting van de wagen, duur van de aanwe
zigheid). 

Tegenover het verweer dat de exploitanten er niet ovemachtten, stelde de 
rechtbank dat ze er althans het hele jaar door van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat verbleven, dat in art. 44.6 Stedebouwwet het begrip ,inrich
tingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, niet beperkt is tot die 
welke voldoende comfort bieden om er te ovemachten en het in casu 
trouwens mogelijk was een bed te plaatsen om te ovemachten (Antwerpen, 
8 juni 1989, R.W., 1989-90, 197). Het Hof van Cassatie meende dat het 
Hof van Beroep met zijn onaantastbare feitelijke vaststellingen zijn beslis
sing dat de marktwagen wegens de aard en het gebruik ervan als niet 
verplaatsbaar moest beschouwd worden en door eigen gewicht, via de 
geblokkeerde wielen, op de grond stabiliteit vond in de zin van art. 44, 
§ 1.1 Stedebouwwet, zijn beslissing naar recht verantwoord had (Cass., 5 juni 
1990, Arr. Cass., 1989-90, 1269, Pas., 1990, I, 1127, R.W., 1991-92,498, 
noot, B., Bouckaert). 

Wanneer men de rechtspraak over meerdere jaren bekijkt, kan men o.i. er 
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nog moeilijk omheen dat de idee van art. 44, § 1 en 6 Stedebouwwet waar de 
bedoeling ter plaatse te blijven, ondanks theoretische verplaatsbaarheid, 
doors1aggevend is zich steeds meer gaan doorzetten is bij de interpretatie 
van bet begrip ,gebouw" in art. 518 B.W. (zie T.P.R., 1989, 1699, nr. 7; zie 
dit overzicht, nr. 11). 

2. ONDERSCHEID DER GOEDEREN. INLEIDING - Menig student zal zich bij de 
studie van bet goederenrecht wanhopig afgevraagd hebben waarom al die 
handboeken en collegenota' s steevast beginnen met de goederen op basis van 
allerlei criteria in te delen en of dit alles geen dooie boel vormt. De recht
spraak van de onderzochte periode zal misschien enig antwoord op die 
prangende vraag bieden. 

Niet aileen de begrippen goederen onroerend uit hun aard en onroerend door 
bestemming hebben andermaal de inzet van hun verbeten rechtsstrijd ge
vormd, ook de res nullius en de gemene goederen (art. 714 B.W.) zijn terug 
op bet jurisprudentieel toneel verschenen. 

3. GEMENE GOEDEREN - Op dit vlak vertoont zich een evolutie die verge
lijkbaar is met de revival van de nog niet zo lang geleden als juridische 
folklore beschouwde figuren van erfpacht en opstal. Het intense contact van 
mensen op een kleine oppervlakte waar bewoning en industrie steeds meer 
tot conflictsituaties dreigen te leiden en een (gelukkig) groeiend milieu
bewustzijn hebben tot een herontdekken van art. 714 B.W. geleid. In een tijd 
waarin er voor velen nog geen (merkbaar) vuil~je aan de Iucht, laat staan in de 
bodem of bet water, was, een quasi-overbodige bepaling. 

Thans vormt bet voor een aantal uitspraken de hoeksteen van de rechterlijke 
beslissing. Ben aantal goederen zoals licht, Iucht, water zijn voor allen zo 
vitaal dat ze voor geen individuele toeeigening ten nadele van de merle
burgers vatbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid en de plicht om bet 
genot van deze goederen te regelen, precies om deze basisregel van gezond 
verstand te realiseren. Kortom: art. 714 B.W. bevat een waarheid als een niet 
met hormonen behandelde koe in een verantwoord bemeste weide langsheen 
een ongepollueerde beek. Het lijkt zo evident dat de opstellers van bet B.W. 
er haast niet bij stilgestaan hebben. Hen interesseerden, zoals Treilhard zelf 
zei, enkel de zaken in de handel, waarmee hij meteen zei dat dit niet gold 
voor de res communes die hij omschreef als "les biens qui sont communs a 
to us les hommes, comme l 'air, comme la mer, dont un peuple ne peut envahir 
la domination sans se declarer le plus adieux et le plus insense des tyrans" 
(,Expose des motifs", Locre, IV, 31, nr. 18). 

En in een ongewild profetische uitspraak formuleerde Chabot een leuze 
die het nu bijzonder goed doet: ,La nature a donne la terre en commun a 
to us les hommes; elle n 'en a point assigne chacun d' eux telle ou telle 
portion" (Chabot, ,Rapport aan bet tribunat op 16 april 1803", Locre, IV, 
104, nr. 3). 

511 



4. Het Hof van Brussel dat in kort geding uitspraak moest doen in een zaak 
waar buurtbewoners van de luchthaven van Zaventem o.a. de Belgische Staat 
aanspraken op grond van burenhinder wees erop dat het luchtruim een 
gemene zaak is waarvan de Staat geen eigenaar is doch slechts het gebruik 
regelt (Brussel, 31 juli 1991, Amenagement, 1991, 232, inzonderheid 236, 
tweede kol.). 

De correctionele rechtbank van Eupen had te oordelen over een onfortuin
lijke vogelaar die illegaal zes wilde vogels (distelvinken) vervoerde die hij 
blijkbaar voor kweekdoeleinden wou gebruiken. Ben natuurbeschermings
vereniging stelde zich burgerlijke partij in het geding. 

Het onontvankelijkheidsargument van de verweerder, gebaseerd op gebrek 
aan belang, werd afgewezen. 

De rechtbank meende dat de leden van de vereniging een rechtstreeks en 
individueel belang hadden ter bescherrning van een recht op behoud van de 
leefomgeving, dat niet alleen op het besluit van 28 juli 1982 van de Waalse 
Gewestexecutieve, het K.B. van 29 juli 1972 betreffende de bescherming van 
vogels (zie thans voor het Vlaamse Gewest: K.B. 9 september 1981, meer
maals gewijzigd) maar ook op art. 714 B.W. gebaseerd is. De rechtbank 
overwoog dat het recht van alle burgers op gemeenschappelijk gebruik van 
de res communes, zoals bepaald in art. 714 B.W., ook toepasselijk is op de 
wilde dierenwereld. Dit gemeenschappelijk gebruiksrecht impliceert de 
mogelijkheid voor elke burger schadevergoeding te vorderen wegens mis
bruik van dit gemeenschappelijke recht door een derde die hem aldus in zijn 
rechten schaadt (Rb. Eupen, 22 november 1989, Amenagement, 1990, 41). 
Men raadplege ook: R.v.St., 14 oktober 1994, Arr. R.v.St., nr. 49.895, R. W., 
1994-95, 883, noot, W., Lambrechts). 

Ook de rechtbank van Namen, zetelend in kort geding meende dat de 
buurtbewoners uit de omgeving van een slachthuis dat een (volgens hen 
onregelmatige) administratieve vergunning had verkregen, het door art. 17-
18 Ger.W. vereiste belang bezaten om zich tegen de inwerkingstelling van 
dit bedrijf te verzetten zolang dit slachthuis geen vergunning bezat voor een 
zuiveringsstation en tevens een vergunning voor een afvalwatercollector, die 
het zuiveringsstation van het bedrijf verbond met dat van Gembloux. Zijn 
leefomgeving willen beschermen is een wettig belang, dat voldoende actueel 
en concreet is. Ook hier werd o.m. gesteund op art. 714 B.W. dat betrekking 
heeft op ,elements du milieu physique et biologique dont nul ne peut faire un 
usage tel qu'il en decoulerait une atteinte a la capacite de regeneration de 
1' element nature I.. 0 ou une atteinte a un element du patrimoine environne
mental qui empecherait ou diminuerait sensiblement la capacite de celui-ci 
de fournir des conditions fondamentales de vie" (Kg. Namen, 15 februari 
1991, T. Aann., 1991, 139, Amenagement, 1991, 109). 

Ook al werd art. 714 B.W. er niet met name genoemd, toch werd ook in 
een kort gedingvonnis van Luik de aandacht voor de gemene goederen 
die het leefmilieu vormen als toetssteen genomen om het vereiste proce-
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durale belang na te gaan. De inplanting van een stort betekent niet aileen 
waardeverlies voor de eigendornmen van de omwonenden maar stelt de 
omgeving ook bloot aan allerlei ongemakken zoals geur- en lawaaihinder, 
enz. 

Een hengelaarsvereniging die zich mee partij had gesteld kreeg te horen dat 
zij geen voldoende belang had, gezien het louter hypothetisch en onzeker 
karakter van eventuele waterbezoedeling. Nochtans wordt onrechtstreeks 
recht op onvervuild water (o.a. om te hengelen) erkend waar het vonnis 
overweegt: que la demanderesse ne demontre pas que son droit a des eaux 
non poluees soit gravement menace par ['exploitation de la decharge eu 
egard aux contraintes imposees a l'exploitante (Kg. Luik, 25 april 1990, 
Amenagement, 1990, 171). 

5. Op het eerste gezicht heeft de Raad van State in een arrest van 5 oktober 
1989 het niet zo begrepen op acties van milieuverenigingen. Het annulatie
verzoek dat dergelijke vereniging had ingesteld tegen de afgifte van een 
bouwvergunning door de gemeente Melle voor een schuilplaats voor dieren 
met een grondoppervlakte van 6 m2 werd ambtshalve onontvankelijk ver
klaard. De Raad oordeelde dat het annulatieverzoek vreemd was aan de 
verwezenlijking van het maatschappelijke doel van verzoekster. Het doel 
bestond uit informeren en opleiden inzake milieuaangelegenheden en 
het opsporen, onderzoeken en doorgeven aan de bevoegde instanties van 
milieu- en welzijnsdelicten. De Raad overwoog dat onrechtmatig verlenen 
van een bouwvergunning door een gemeentebestuur geen delict is, delicten 
een zaak van de strafrechter zijn, de begrippen milieu- en welzijnsdelicten niet 
duidelijk omschreven waren en het oprichten van een schuilhok geen lucht-, 
bodem- en waterproblemen bleek te stellen en verzoekster dit ook niet 
beweerde (R.v.St., 5 oktober 1989, R.W, 1990-91, 331, Arr. R.v.St., 1989, 
nr. 33.132). 

6. Uit al het voorgaande kan men het volgende besluiten. Uit art. 714 B.W. 
put ieder burger recht op eerbiediging van de gemene zaken waardoor hij 
voldoende individueel belang heeft om een vordering in te stellen. Aldus 
wordt het risico op onontvankelijkheid omdat het maatschappelijk doel van 
een vereniging onvoldoende duidelijk geformuleerd is vermeden. De ver
schilpunten tussen de zaak behandeld door de Raad van State en die door de 
kort gedingrechters van Namen en Luik en door de Correctionele rechtbank 
van Eupen maken duidelijk waarom in het eerste geval de eis niet ontvanke
lijk werd verklaard en in de andere gevallen wel. Voor de Raad van State 
kwam het belang van de vereniging, niet dat van individuen ter sprake, 
art. 714 B.W. werd niet te berde gebracht, evenmin als een duidelijk straf
rechtelijk gesanctioneerde bepaling. In de andere gevallen was dit nu precies 
wel het geval. Bovendien brengt art. 11 gecoordineerde wetten R.v.St. mee 
dat steeds moet nagegaan worden of geen enkel ander rechtscollege dan de 
Raad bevoegd is. 
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7. Ook de politierechter van Bastogne meende dat de wilde fauna een 
gemene zaak is. Maar hij legde het accent op art. 714, al. 2 B.W. volgens 
welk de overheid via politiewetten bepaalt hoe het genot van gemene zaken 
geregeld wordt. Bijgevolg- aldus de politierechter- was een B.P.-stelling 
van een V.Z.W. van natuurvrienden onontvankelijk bij strafrechtelijke ver
volging van vogelvangers die de toepasselijke reglementering duchtig aan 
hun laars gelapt hadden. Volgens de rechter sloot art. 714, al. 2 B.W. uit dat 
de V.Z.W. zich kon beroepen op een haar eigen moreel of patrimoniaal 
belang. Dit was volgens de politierechter des te meer zo omdat het behoud 
van een algemeen belang, zoals dat van fauna en flora, verzekerd wordt door 
het openbaar ministerie (Rb. Bastogne, 11 mei 1992, T. Vred., 1993, 276, 
noot, H., de Radzitzky). 

Men kan toch wel zijn twijfels hebben omtrent de stelling dat zo de straf
rechtelijke vervolging aan het O.M. wordt toevertrouwd dit meteen impli
ceert dat derden, inzonderheid rechtspersonen die bepaalde morele of maat
schappelijke waarden willen verdedigen of verspreiden, burgerrechtelijk elk 
belang verliezen. En is het niet zo dat de overheid dit gebruik regelt precies 
omdat allen op de gemene zaken een soort gelijkwaardig gebruiksrecht 
hebben? 

Diezelfde Politierechter oordeelde trouwens enige dagen tevoren anders in 
een gelijkaardige zaak. Stropers die met illegale middelen wilde vogels 
vingen werden niet aileen strafrechtelijk veroordeeld. De rechter ging ook 
in-op de B-.P;-stelling van de Koninklijke Belgische biga voor de-vogelbe
scherming die zich op art. 714 B.W. beriep. De burgerlijke partijstelling 
werd ontvankelijk verklaard omdat de Liga een belang had eigen aan haar en 
aan haar leden en een duidelijke en een persoonlijke schade aantoonde. De 
stropers droegen aanzienlijk bij tot de vermindering van het hestand van 
wilde volgelsoorten, hetgeen een nadeel betekende voor personen die als 
liefhebberij, of professioneel, dieren bestuderen, beschrijven, observeren, 
fotograferen, enz. Bovendien- aldus de Politierechter- maken alle vogel
soorten deel uit van de grote kringloop van de natuur zodat hun vermindering 
of verdwijning schade berokkent aan al wie zijn inkomen uit de exploitatie 
van onze aarde haalt (landbouw, bos enz.) (Pol. Bastogne, 6 mei 1991, 
Amenagement, 1991, 173). 

8. RES NULLIUS - Bij de beesten af was het conflict tussen het oeroude 
jachtinstinct van mens en hond dat zijn beslag kreeg voor de rechtbank van 
Hasselt. De rechter, aan wie de experimenten van een zekere Pavlov en zijn 
hond niet onbekend waren, beschrijft haarscherp hoe de sportieve, modeme 
jager zich van zijn primitieve voorganger uit oeroude tijden onderscheidt 
door gebruik te maken van conditioneringsmechanismen. 

Dejager had fazanten aangekocht, deze in een ren, een uitwenningspark en 
tenslotte in zijn jachtgebied uitgezet. Toen de hond van verweerder deze 
lekkere beestjes zag, kreeg hij het water in de mond en gedroeg zich als 
ware hij in een kegelspel beland. Resultaat: 220 vogels waren gevlogen en 
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de jagers konden erachter fluiten. Daarom werd de eigenaar van de bond 
een rekening van 53.550 BF gepresenteerd. Zijn verweer dat de fazanten 
wild waren en dus als res nullius aan niemand -ook niet de eigenaar aan de 
jacht- toebehoorden, werd door de rechter genadeloos afgeschoten met 
volgende motivering. Van bij de aankoop bevonden de fazanten zich in de 
macht van de eigenaar, want precies door de conditionering (ren, uitwen
ningspark, jacht) waren ze zo vertrouwd met hun leefgebied dat ze aan de 
eigenaar gebonden bleven (Rb. Hasselt, 12 september 1989, Pas., 1990, II, 
30). 

De natuurliefhebber die een hertegewei vindt, zelfs op andermans grond, 
wordt door de toeeigening eigenaar verrnits het hier gaat om een res nullius 
(Pol. Paliseul, 19 juni 1992, T. Vred., 1993, 257, noot, H., de Radzitzky). 

9. RES DERELICTA- De res derelicta of weggeworpen zaak is een bijzondere 
vorm van res nullius. Zij had oorspronkelijk een eigenaar maar die wenst zijn 
recht niet langer te handhaven. 

Daardoor komt deze zaak qua toeeigening in een vacuum terecht. Zij heeft 
geen eigenaar meer, maar zal een nieuwe eigenaar hebben zodra iemand zich 
deze zaak toeeigent. Opdat van een res derelicta gesproken zou kunnen 
worden, is een materieel en een psychologisch element vereist. De eigenaar 
moet zich niet aileen daadwerkelijk van de zaak ontdoen maar bovendien de 
intentie hebben zijn recht erop prijs te geven (Van Neste, F., Zakenrecht, I, 
Brussel, 1990, 14, voetnoot 31). Indien men aldus de eigendom van een zaak 
prijsgeeft zal men bij het materieel afstoten toch de algemene zorgvuldig
heidsplicht moeten in acht nemen. Dat ondervond de eigenaar van een matras 
die deze op de stoep had geplaatst met het oog op de ophaling van groat 
huisvuil door de gemeente. Door een windstoot kwam de matras op de rijweg 
terecht waardoor een verkeersongeval veroorzaakt werd. Als verweer tegen 
de schadevergoedingseis van het slachtoffer voerde de (vroegere) eigenaar 
van de matras aan dat niet hij maar de gemeente bewaarder was van de 
matras. Terecht wees de rechtbank van Brugge erop dat bet loutere feit van 
het buitenplaatsen van afval het bezit of de eigendom ervan niet doet 
overgaan op een derde, dat het pas vanaf het ogenblik dat een derde het 
goed tot zich neemt, is, dat deze er bezitter van wordt en vanaf dan verant
woordelijk is voor alles wat ermee gebeurt, maar dat tot op dat moment 
degene die huisvuil op de openbare weg zet alle mogelijke en noodzakelijke 
voorzorgen moet nemen om te beletten dat dit schade aan derden kan 
veroorzaken (Rb. Brugge, 27 februari 1986, R.W., 1990-91, 475). De rede
nering is correct, het taalgebruik niet. Tevens wordt bij wat een loutere vraag 
is naar wie de bewaking van een zaak heeft, een eigendomsvraag gesleept, 
hetgeen voor de toepassing van art. 1384, al. 1 B.W. irrelevant is. Er washier 
inderdaad sprake van een res derelicta. Maar niet van occupatio. Bezit vergt 
o.a. de animus rem sibi habendi. Men kan moeilijk beweren dat een ge
meente zich als eigenaar zou willen beschouwen van de zaken die zij oplaadt 
om naar het start te voeren. 
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10. ONROERENDE GOEDEREN - Voor de besproken periode geldt dat de 
fiscus zich bepaald niet onbetuigd heeft gelaten in procedures waar de 
kwalificatie als onroerend goed (al dan niet van nature) een weerslag had 
op het al dan niet verschuldigd zijn van belastingen en op de toepasselijke 
aanslagvoet. 

Belangrijk is een cassatie-arrest van 23 februari 1989 waar ingegaan wordt 
op de vraag welke betekenis het woord onroerend goed in een fiscale tekst 
moet toegekend worden. In het eerste onderdeel van zijn rniddel had eiser 
gesteld dat wanneer een belastingsverordening in duidelijke en precieze 
bewoordingen is opgesteld, men geen uitlegging moet doen op basis 
van motieven die tot invoering van de belasting hebben geleid, de vermeen
de wil van de belastingoverheid of enige andere overweging die van buiten 
de verordenende tekst komt. Het Hof verklaarde dit onderdeel gegrond en 
stelde dat bij ontstentenis van een specifieke omschrijving het begrip ge
bouwde of ongebouwde onroerende goederen verwijst naar de betekenis van 
die bewoordingen in de rechtstaal (Cass., 23 februari 1989, R. W., 1989-90, 
116, inzonderheid 117, 2° kol., Arr. Cass., 1988-89,725, Pas., 1989, I, 652). 
Met die rechtstaal wordt blijkbaar die van het B.W. bedoeld want in het 
antwoord op bet tweede onderdeel wordt uitdrukkelijk naar art. 524 B.W. 
verwezen. 

Bij dit arrest passen alvast twee bedenkingen. Allereerst laat het Hof duide
lijk ruimte voor de fiscus om een eigen specifieke omschrijving te geven, 
afwijkend van die van het B.W. dat terzake als suppletief recht beschouwd 
kan worden. Vervolgens heeft het Hof hier over onroerende goederen in het 
algemeen gesproken. Men vindt er o.i. geen definitie van een of ander van de 
drie soorten onroerende goederen die art. 517 B.W. kent. Bij de bespreking 
van de begrippen onroerend uit hun aard en onroerend door bestemrning 
(zie nrs. 11 e.v.) komen we hierop terug. 

11. ONROEREND UIT HUN AARD- Volgens art. 518 B.W. zijn onroerend uit 
hun aard gronderven en gebouwen. Men weet dat onder gebouw elke con
structie wordt verstaan die op, in of aan de grond bevestigd is en bestemd om 
ter plaatse te blijven. Bovendien zal al wat ter voltooiing strekt van derge
lijke constructie overeenkomstig art. 525 B.W. eveneens als onroerend uit 
zijn aard beschouwd worden (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 
nr. 41 en 43). 

Zoals hiervoor reeds gezegd kan uit het cassatiearrest van 23 februari 1989 
(R. W, 1989-90, 116) geen enke1 element geput worden i.v.m. de notie 
gebouw zoals bedoeld in art. 518 B.W. Men vindt er geen enkele verwijzing 
naar art. 518 B.W. Dit is niet verwonderlijk omdat de eigenlijke rechtsvraag 
was wanneer men kon spreken van een gebouw met industriele bestemrning. 
Zoals gezegd stelt het Hof enkel dat het van de al dan niet specifieke 
formulering door de fiscus afhangt of men onder onroerende goederen al 
dan niet hetzelfde moet begrijpen als datgene wat het B.W. hieronder ver
staat. Dat betekent dus ook dat indien een fiscale tekst geen afwijkende 
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definitie geeft, de term gebouwen dezelfde betekenis heeft in een fiscale 
context als in art. 518 B.W. 

In een andere fiscale zaak werd wel uitdrukkelijk de vraag naar de juiste 
draagwijdte van de artikelen 518 en 519 B.W. en van het daar gebezigde 
begrip ,gebouw" gesteld. Op een goed dat hij in erfpacht had, had eiser in 
Cassatie benzinepompen met bijhorende apparatuur ge'installeerd. De porn
pen waren in de grand verankerd en met bouten bevestigd, de tanks waren 
ingegraven. Om te kunnen ontsnappen aan art. 360 W.I.B. (thans art. 471) 
voerde eiser aan dat de hele installatie op maximum twee dagen zowel 
geplaatst als verwijderd kon worden, louter met behulp van een kraan en 
een vrachtwagen ( eerste onderdeel). In zijn tweede onderdeel stelde eiser dat 
het begrip onroerend uit zijn aard, zoals bedoeld in art. 518-519 B.W., 
onderstelt dat dit goed op zichzelf werkelijk fysisch deel uitmaakt van een 
erf of gebouw, zodanig dat het er niet kan worden van gescheiden zonder dat 
er wordt gebraken of beschadigd. Na vastgesteld te hebben dat het bestreden 
arrest onder meer op grand van de beschrijving inzake verankering van 
pompen en ingraving van de tanks geoordeeld had dat er een stevige en 
duurzame verbinding met de grand was, komt het Hof tot een duidelijke 
uitspraak i.v.m. art. 518 B.W. Het wijst erop dat voorwerpen die duurzaam 
en gewoonlijk in gebouwen ge'incorporeerd zijn of ermee verenigd zijn met 
gebouwen gelijkgesteld moeten worden. 

Het arrest werd door een Franstalige kamer uitsproken. De gebruikte be
woordingen objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une maniere durable 
et habituelle zijn in de Nederlandse vertaling rnisschien wel niet volledig 
correct weergegeven door voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk ermee 
verbonden zijn of erin vastzitten, maar de geest van de beslissing wordt zo 
wel goed weergegeven. 

Het Hof onderscheidt dus duidelijk twee mogelijkheden. 

De basisregel dat de noodzakelijke doch voldoende voorwaarde voor on
raerend uit zijn aard gelegen is in de incorporatie wordt niet verlaten. Maar 
het Hof neemt duidelijk stelling omtrent de draagwijdte van het begrip 
incorporatie, in het licht van actuele bouwtechnieken die anna 1804 totaal 
onbekend waren. 

De oude opvatting inzake incorporatie -met mekaar verbinden, zodat dat 
scheiden niet mogelijk is zonder breekwerk en beschadiging (zich ermee 
verenigen, erin vastzitten) - wordt niet afgezworen. Maar daarnaast wordt, 
gelet op de moderne technische rniddelen die in feite haast alles verplaats
baar maken, een andere mogelijkheid naar voren geschoven: duurzaam en 
gewoonlijk verbinden. Het gebruik van het woordje of ( ou) toont duidelijk 
aan dat hier alternatieve mogelijkheden bedoeld worden. Elders hebben we 
er uitvoerig op gewezen dat nu de bedoeling dat een constructie op een 
bepaalde plaats met bestendigheid zou blijven een doorslaggevende beteke
nis krijgt. Het gebruik van durable et habituelle, zowel door bet Hofzelf als 
in de door haar als wettig beschouwde overweging van het aangevochten 
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arrest, dat spreekt van une adherence pondereuse et durable avec le sol 
wijzen in die richting. Ze kan uiteraard blijken uit een werkwijze die voor 
verwijdering onvermijdelijk beschadiging vergt. Maar het feit dat een moge
lijke verplaatsing de inzet van buitengewone middelen vergt wijst eveneens 
op dergelijke intentie. De theoretische verplaatsbaarheid - ook zonder 
breekwerk - sluit dus niet meer uit dat iets onroerend van nature is. Het 
is de intentie iets voor langere tijd op een bepaalde plaats te houden die telt 
(Zie over dit alles uitvoeriger onze noot bij dit arrest in T.B.B.R., 1990, 215 
e.v.). 

Terloops kan er nog op gewezen worden dat voor de kwalificatie onroerend 
van nature de incorporatie de noodzakelijke maar voldoende voorwaarde is. 
Ze hoeft niet door de eigenaar tot stand gebracht te zijn. Dit blijkt nog eens 
uit de besproken casus waar de constructies door een erfpachter tot stand 
gebracht waren (Cass., 15 september 1988, Pas., 1989, 52, Arr. Cass., 1988-
89, 60, T.B.B.R., 1990, 211, noot, J., Kokelenberg, A.F.T., 1989, 78, noot, 
Laurent, F.J.F., 1988, 406, noot, Bull. Contr., 1989, 1204, J.T., 1989, 58, 
R. W, 1988-89, 879). 

Deze uitspraak ligt volledig in de lijn van de rechtspraak die we in ons vorig 
overzicht aanhaalden (T.P.R., 1989, 1690, nr. 7). 

12. De opvatting dat de bedoeling dat iets ter plaatse zou blijven, welke kan 
blijken uit het feit van een vaste verbinding die niet ongedaan gemaakt kan 
worden zonder breekwerK beslissend is-, vinden we ook terug in een arrest 
van het Hof van Gent (Gent, 12 maart 1991, T. Vred., 1991, 212, noot, E., 
Stassijns). Ben fabrikant van geprefabriceerde woningen en de B.T.W.
administratie waren het oneens over de aanslagvoet i.v.m. inbouwkeuken
apparatuur (frigo, vaatwasmachine, kookplaten, oven). Het Hof hanteert 
twee maal voormelde idee. Berst wijst het erop dat de keukenkasten waar
in deze toestellen zich bevonden vast verbonden waren aan de houten 
constructie van de prefabwoning met nagels, lijm en winkelhaken. Ze 
konden dus niet zonder schade verwijderd worden, wat op de intentie 
wees dat ze blijvend een geheel met de woning zouden vormen. Vervolgens 
werd benadrukt dat het om inbouwtoestellen ging welke niet afzonderlijk 
konden opgesteld en/of gebruikt worden maar slechts in de daartoe geschikte 
keukenkasten waarin zij verankerd werden met schroeven, bouten of klem
men en de vervanging aileen zou kunnen geschieden door toestellen met 
dezelfde afmetingen of door tegelijk de kasten waarin ze vastzaten te 
vervangen. 

In dit arrest wordt meteen toepassing gemaakt van de regel van art. 523 
B.W. krachtens dewelke de onzelfstandige delen van een gebouw, al wat 
strekt tot voltooiing van een gebouw, als onroerend uit zijn aard moet 
beschouwd worden (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 41 
en 43b; waar voor zaken die een huis bruikbaar maken maar even 
goed elders zouden kunnen staan de incorporatievereiste beklemtoond 
wordt). Het Hof wijst erop dat een moderne woning niet meer als be-
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woonbaar kan worden beschouwd als ze niet is uitgerust met een ingerichte 
keuken. 
Moeilijk verenigbaar met het cassatiearrest van 15 september 1988 daaren
tegen is een enige maanden tevoren uitgesproken arrest van het Hof van 
Bergen (Bergen, 27 mei 1989, Bull. Bel., 1989, 2171, Bull. Contr., 1989, 
2047). Een campinguitbater kwam in conflict met de fiscus omtrent 
de onroerende voorheffing die hij verschuldigd zou zijn. Voor de bere
kening van het kadastraal inkomen had de administratie een aantal sta
caravans die niet aan de grondeigenaar toebehoorden, mee in rekening 
genomen. 
Daartoe beriep zij zich op de tekst van art. 3 Reglement van het kadaster als 
bijlage bij K.B. 26 juni 1877, gewijzigd door art. 1 K.B. 12 april 1988, 
luidens welke bij gebreke aan geregistreerde bouwvergunning de bouw
werken in het kadaster worden ingeschreven op naam van de grondeigenaar, 
zelfs wanneer zou worden voorgehouden dat zij door een derde en op diens 
kosten werden opgericht. 
V ertrekkend van de idee dat bij gebreke aan definitie van onroerende 
goederen uit hun aard in het W.I.B. (inzonderheid art. 360 W.I.B., thans 
art. 471), men zich moet richten naar het gemeen recht van art. 517 e.v. B.W., 
meende het Hof dat hier geen sprake was van een duurzame incorporatie die 
een verplaatsing zonder wezenlijke wijziging of beschadiging uitsloot. Een 
bouwvergunning kon volgens het Hof niet vereist zijn vermits art. 44, § 1.6 
Stedebouwwet de valse stacaravans beoogt, zodat geen bouwvergunning 
vereist is in hoofde van een eigenaar die met zijn caravan ergens wil stoppen 
om er enige tijd te verblijven. Het Hof meende dat het om ,echte" en niet om 
valse stacaravans ging. Kan men nog akkoord gaan met het argument dat de 
aansluiting van de caravans op de distributiedoos van het elektriciteits- en het 
waterleidingsnet via soepele kabels geen invloed heeft op de beantwoording 
van de vraag of men aldan niet met een ,echte" stacaravan te maken heeft, 
dan ligt dat o.i. heel anders met de andere argumenten die gehanteerd 
werden. 
Met de overweging dat de onmogelijkheid om een stacaravan in het verkeer 
op de openbare weg te brengen, omdat niet voldaan kan worden aan de 
technische vereisten en aan het reglement inzake de politie op het wegver
keer, niet pertinent was omdat verplaatsing toch mogelijk was door beroep te 
doen op geeigende vervoermiddelen komt dit arrest uiteraard lijnrecht in 
conflict met wat het Hof van Cassatie enkele maanden later stelde: theore
tische verplaatsbaarheid, mits inzetting van buitengewone middelen, volstaat 
niet om een goed het karakter onroerend uit zijn aard te ontzeggen. Het Hof 
van Bergen spreekt zichzelf op enkele alinea's tijd toch wel flagrant tegen. 
Hoe kan men enerzijds spreken van een caravaneigenaar die ergens wil 
stoppen om er enige tijd te verblijven (Bull. Bel., 1989, 2177 in fine) en 
anderzijds zeggen dat de verplaatsing mogelijk is mits beroep wordt gedaan 
op speciale vervoermiddelen (Bull. Bel., 1989, 2178 in fine)? Het komt nogal 
ongeloofwaardig over dat caravaneigenaars over dergelijke speciale vracht-
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wagens beschikken of ze frequent afhuren zodat ze regelmatig op weg zijn 
en, wanneer een bepaalde lokatie hen bevalt, stoppen om er enige tijd te 
verblijven. 

Een vroegere beslissing besliste precies op grond van het feit dat men 
normaal met dergelijke gevaartes niet in het verkeer kan komen dat het 
wel degelijk om onroerende goederen gaat (Luik, 16 maart 1969, fur. Liege, 
1969,4, zie ook: Luik, 13 november 1990, Rec. Gen. Enreg., 1991,420, Rev. 
Reg. Dr., 1991, 147). 

Het laatste argument van het Hof als zou men moeten kunnen aantonen dat 
de verkoop van een dergelijke stacaravan bij authentieke akte moet vastge
steld worden en aan registratierechten voor onroerend goed onderworpen is, 
snijdt helemaal geen hout. Indien regenwaterputten, septische putten, ma
zouttanken enz. aangekocht worden en met een vrachtwagen aangevoerd 
worden zal hiervoor geen authentieke akte nodig zijn noch betaling van 
registratierechten op onroerende goederen. 

Toch zal men wel een hopeloos alleenstaande figuur worden indien men zou 
beweren dat deze zaken na plaatsing niet als onroerend van nature be
schouwd moeten worden. Het Hof verwart twee situaties. De verkoop en 
levering van goederen bestemd om op een bepaald erf geplaatst te worden 
vergt geen authentieke akte (de onderhandse akte en/of factuur volstaan) 
omdat zich nog geen incorporatie heeft voorgedaan. Zodra dergelijke ,ge
wichtige" zaken te bestemming zijn gebracht treedt de incorporatie in. Pas 
vanaf dat ogenblik, maar ook slechts vanaf dan, is er sprake van bouwwerken 
of onzelfstandige delen van een gebouw en zal inderdaad bij verkoop 
registratierecht op onroerend goed vereist zijn en is een authentieke akte 
nodig om aan art. 1 Hyp.W. te kunnen voldoen. 

Wel in de lijn van het cassatiearrest van 15 september 1988 en de opvattingen 
die zich sedert geruime tijd via het fiscaal recht omtrent de noties gebouwen 
en onroerend uit hun aard aan het vormen zijn, ligt een arrest van het Hof van 
Beroep van Luik (Luik, 13 november 1990, Rec. Gen. Enreg., 1991, 420, 
Rev. Reg. Dr., 1991, 147). In het kader van een faillissement wenste de lessor 
van een prefab-gebouw zich te beroepen op het voorrecht van de verhuurder 
(art. 20.1 Hyp.W.). 

Dit betekende uiteraard dat men het goed dat het voorwerp van de overeen
komst met de gefailleerde uitmaakte als onroerend moest kunnen kwalifi
ceren. De eiser had in het kader van een overeenkomst die volgens de termen 
van het contract onderworpen was aan het K.B. nr. 30 d.d. 28 december 1970 
m.b.t. de toepassing van de B.T.W. op de onroerende financieringshuur, een 
aan de verlangens van de toekomstige gefailleerde aangepast prefab-gebouw 
in leasing gegeven. Krachtens een recht van opstal met verzaking aan het 
recht van natrekking was dit gebouw geplaatst op funderingen die de toe
komstig gefailleerde zelf had aangebracht. 

Na de uitspraak van het faillissement kwam de curator met de lessor overeen 
dat deze mits betaling van een bescheiden vergoeding, het gebouw terug weg 
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mocht nemen. Voor de curator hood dit blijkbaar een argument om te 
beweren dat de prefab-constructie geen gebouw was, zodat de lessor, die 
slechts een van al de periodiek verschuldigde betalingen had ontvangen, zich 
om die reden al niet op art. 20.1 Hyp.W. zou kunnen beroepen. De stelling 
van de curator werd echter bij tussenvonnis afgewezen, zodat hij het Hof van 
Beroep opnieuw de kwalificatievraag voorlegde. 
Het Hof wijst erop dat ook al was de verankering op de funderingselementen 
oppervlakkig en niet onomkeerbaar, zulks niet betekende dat verplaatsing 
zonder beschadiging mogelijk was. Duidelijk anders dan het Hof van Ber
gen, beklemtoont het Hof van Luik dat het niet is omdat het prefab-gebouw 
op een vrachtwagen geladen en langs de weg vervoerd kon worden, dat het 
als een gemakkelijk te verplaatsen roerend goed moest beschouwd worden. 
Benevens de vrachtwagen was ook het inzetten van een zware kraan nodig. 
Weliswaar ging het om een prefab-constructie maar- aldus het Hof- deze 
was samengesteld uit vijf modules die geassembleerd moesten worden en die 
het gebruik waartoe ze bestemd waren slechts konden vervullen dankzij 
verschillende verbindingen die zich er tegen verzetten dat ze verplaatsbaar 
waren. 
Eens neergezet op de door de toekomstig gefailleerde geplaatste funderingen 
moesten ze daar blijven en bijgevolg verankerd worden aan de grond om elke 
verplaatsing of brenk van leidingen, nodig om hun gebruik mogelijk te 
maken, te vermijden. 
Men bemerkt het: theoretische verplaatsbaarheid, die bovendien de inzet van 
zwaar materiaal vergt, volstaat niet om van roerend goed te kunnen spreken. 
Determinerend is de bedoeling dat de constructie met een zekere duurzaam
heid ter plaatse zou blijven. Zoals het Hof het zelf formuleert: Que les 
parties ... ont entendu donner au batiment le caractere d'un immeuble qui 
s'est concretise par une adherence reelle au sol ... (Rec. Gen. Enreg., 1991, 
421, Rev. Reg. Dr., 1991, 149). 
Meteen wordt een tendens in de rechtspraak bevestigd die we al eerder 
hebben gesignaleerd: de prefabconstructies worden als volwaardig bouw
werk in de zin van art. 518 B.W. aanzien (T.B.B.R., 1990, 216-217, nr. 5). 
Het Hof beklemtoont formeel dat men tussen constructies bestemd om als 
woon-, bureau- of nijverheidsruimte gebruikt te worden geen onderscheid 
meer kan maken naargelang zij volgens actuele prefab-methodes werden 
opgetrokken dan wei of zij progressief werden opgericht, vertrekkend van 
funderingen waarmee ze voor immer onlosmakelijk verbonden zijn (Rec. 
Gen. Enreg., 1991, 421, Rev. Reg. Dr., 1991, 149). 

13. Verwonderlijk is ook een vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik die 
te oordelen had of een bouwheer die met een niet geregistreerde aanne
mer gecontracteerd had door de R.S.Z. op grond van art. 30bis W. 27 juli 
1969 kon aangesproken worden tot betaling van R.S.Z.-bijdragen, ver
meerderingen en interesten (Arbrb. Luik, 11 september 1990, J.L.M.B., 
1991, 843). 
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Centraal stand de vraag of men te maken had met werken in onroerende 
staat, zoals bedoeld in art. 1.1° K.B. 5 oktober 1978 (, ... bouwen, verbou
wen, afwerken, inrichten ... en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit 
zijn aard onroerend goed"). Om veiligheidsredenen had de verweerder 
besloten een werkstand in de vorm van een kubus met zijden van 4 m en 
die 10 a 15 ton woog, te verplaatsen. Het werk dat specifiek aan de aannemer 
in kwestie was toevertrouwd lag in het verplaatsen van het metalen raam
werk van deze stand, dat zelf ongeveer 4 ton woog. Dit raamwerk was met 
bouten verankerd in een speciaal beton. Bovendien waren er klamphaken aan 
gelast die de schokken moesten absorberen en ook in het beton bevestigd 
waren. 

Ook al wordt in het vonnis duidelijk naar het cassatiearrest van 15 september 
1988 verwezen, toch besluit de rechtbank uiteindelijk dat deze stand niet als 
onroerend van nature kan beschouwd worden. Als argument werd aange
voerd dat de incorporatie, die zgz. aileen via de klamphaken bestond, 
onvoldoende was om de werkstand het karakter van onroerend uit zijn aard 
te geven. Waren de klamphaken er niet geweest dan was het genoeg geweest 
de schroeven van de verankeringsbouten los te maken om tot verplaatsing te 
kunnen overgaan. 

Het zou overigens volstaan hebben de klamphaken door te zagen of een 
speciale kraan en hefbrug in te schakelen (J.L.M.B., 1991, 856). Die rede
nering kan o.i. niet gevolgd worden. Allereerst is de vraag niet of er veel of 
weinig incorporatie is, enkel of ze er is. Vervolgens kan weinig overtuiging 
uitgaan van de opmerking van de rechtbank dat de klamphaken niet in de 
grand ingemetst waren maar slechts in beton gegoten. De rechtbank zegt zelf 
(p. 856, nr. 4) dat het via dit speciale beton was dat de klamphaken met de 
grand verbonden waren: er was dus incorporatie. Evenrnin kan het argument 
dat de klamphaken niet onrnisbaar waren voor de constructie doch enkel de 
arbeidsveiligehid verhoogden, weerhouden worden: ze waren er nu een
maal. Maar bovenal gaat de rechtbank aan een essentieel punt voorbij: de 
verplaatsing was slechts mogelijk rnits gebruik van speciaal materiaal. In 
casu was de bedoeling bij de oorspronkelijke plaatsing dan ook geweest dat 
de hele constructie (langdurig) op dezelfde plaats zou blijven. 

14-18. ONROEREND DOOR BESTEMMING 

14. (A.) Begrip. Ficaliteit -De notie onroerend door bestemrning is een 
fictie waardoor een roerend goed omwille van zijn econornische band met 
een onroerend goed van nature als onroerend wordt beschouwd. Men wil de 
juridische benadering doen samenvallen met de econornische realiteit. Voor
waarden zijn dat a) zowel roerend als onroerend goed van nature eenzelfde 
eigenaar hebben, b) deze een band tussen deze twee goederen teweeg wil 
brengen, c) hetgeen impliceert dat, indien dit de inschakeling in enige vorm 
van exploitatie meebrengt, de goederen in zekere mate op mekaar afgestemd 
zijn (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 50 e.v.). 
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In een arrest van het Rof van Bergen worden al deze voorwaarden nog eens 
in herinnering gebracht. Tevens wordt erop gewezen dat het volstaat dat de 
goederen nuttig zijn voor de exploitatie, noodzakelijkheid is niet vereist 
(Bergen, 22 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 331, noot, D., Lechien). 

In het reeds meermaals vermelde cassatiearrest van 23 februari 1989 gaat het 
Rof in enige mate in op de door art. 524 B.W. vereiste band die tussen het 
onroerend goed uit zijn aard en de van nature roerende goederen moet 
bestaan (Cass., 23 februari 1989, R. W., 1989-90, 116, Arr. Cass., 1988-89, 
725, Pas., 1989, I, 625). 

De feiten van de zaak kunnen als volgt samengevat worden. De provincie
raad van Luik had een compensatoire nijverheidsbelasting aangenomen die 
een fiscale recuperatie zou moeten mogelijk maken op goederen die door het 
gecombineerd effect van een aantal fiscale mechanismen een belastingont
heffing genoten hadden t.a.v. andere goederen. Volgens de bewoordingen 
van de verordening trof de belasting de gebouwde en ongebouwde indus
triele onroerende goederen en het materiaal en uitrusting. Tegen de aanslag 
die hem betekend werd voerde eiser aan dat zijn gebouw niet kon gelijkge
steld worden met een industrieel onroerend goed vermits het een handels
gebouw was dat als warenhuis werd gebruikt. De bestendige deputatie van 
Luik was in feite niet op dit bezwaar ingegaan en had beslist dat gelet op 
het · motief van fiscale recuperatie het be grip gebouwde of ongebouwde 
industriele goederen moest begrepen worden in die zin dat het goederen 
betrof die van de belastingontheffing genoten hadden. Eiser voerde inzon
derheid in het tweede onderdeel van zijn middel schending aan van de 
duidelijke bewoordingen van art. 1 van de belastingverordening en van 
art. 524 B.W. 

Volgens eiser diende, gezien de belastingverordening niet zei wat onder 
onroerende industriele goederen verstaan moest worden, hieronder begrepen 
te worden: ,onroerende goederen waarin een industriele activiteit wordt 
uitgeoefend, waarvan de inrichting beantwoordt aan hun industrieel gebruik 
en waarin zich machines bevinden die kunnen worden beschouwd als 
gereedschap dat nodig is voor de exploitatie van smederijen, papierfabrie
ken en andere fabrieken, bedoeld in art. 524 B.W." (R. W., 1989-90, 117, 1° 
kol.). 

Ret Rof trad de stelling van eiser volledig bij. Na een omschrijving van 
,gebouwde of ongebouwde onroerende goederen" zegt het wat als ,een 
gebouw met industriele bestemming" moet verstaan worden. Met (Iichte) 
herformulering van de visie van eiser geeft het de kernachtige formulering: 
,elk geheel van constructies of installaties, met materiaal of uitrusting, die 
kunnen beschouwd worden als gereedschap dat nodig is voor de exploitatie 
van smederijen, papieifabrieken en andere fabrieken", bedoeld in art. 524 
B.W., waarin een industriele activiteit wordt uitgeoefend (R. W., 1989-90, 
117, 2° kol.). 

Ret gebruik van de term ,elk geheel" wijst o.i. duidelijk op de band en 
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onderlinge afstemming die tussen onroerend goed van nature en roerend 
goed van nature moet bestaan. 

Meer doet dit arrest niet. Men mag er zeker niet uit afleiden dat art. 524 
B.W. noodzakelijk een industriele bestemming vergt. Ook burgerlijke ex
ploitatie is mogelijk (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 52 en 
54). Vermits het middel, inzonderheid in zijn tweede onderdeel, enkel de 
vraag stelde naar de betekenis van onroerende industriele goederen gaf 
het Hof enkel i.v.m. deze term een formulering. Een vraag naar de definitie 
van de algemene term ,goed onroerend door bestemming" werd niet ge
steld. 

15. (B.) Beslag- Ook de beslagrechter van Charleroi beklemtoonde dat 
een roerend goed slechts onroerend door bestemming wordt zo het is in
geschakeld in de dienst van een onroerend goed dat speciaal is ingericht met 
het oog op een exploitatie. Om die reden meende hij dat een schuldeiser 
terecht de procedure van uitvoerend roerend beslag had gekozen om be
slag te leggen op de autobussen van een touringbedrijf. Naar zijn mening 
was het vervoer het echte voorwerp van de handelsuitbating en vormde de 
garage waar ze gestald worden slechts een accessorium voor de vervoersac
tiviteit. Er was dus geen sprake van inschakeling in de exploitatie van een 
onroerend goed (Beslagrechter Charleroi, 17 april 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 
72). 

16. (C.) Toepasselijkheid art. 20. 4 Hyp.W.- Eenzelfde redenering vindt 
men terug in een arrest van het Hofvan Luik (Luik, 24 maart 1989, J.L.M.B., 
1989, 878). Een firma die herstellingen had uitgevoerd aan vrachtwagens 
beriep zich op het voorrecht wegens kosten tot behoud. De curators wierpen 
op dat de vrachtwagens onroerend door bestemming waren geworden. Het 
Hof stelde vast dat de curators het bewijs niet leverden dat de vrachtwagens 
ingeschakeld waren in de exploitatie van een onroerend goed, eigendom van 
de schuldenaar, en speciaal ingericht voor deze exploitatie. Integendeel, in 
casu was volgens het Hof het activiteitencentrum van de schuldenaar niet 
gesitueerd op zijn maatschappelijke- en exploitatiezetel maar wel op de 
diverse werven waar ze werden ingezet voor de activiteit van afbraak van 
gebouwen en industriele inrichtingen. 

In beide uitspraken werd als beslissend beschouwd het feit dat volgens de 
rechter de activiteit buiten het onroerend goed van nature werd uitgeoefend. 
Daarmee wordt de vraag gesteld in welke mate verplaatsbaar, inzonderheid 
rollend, materiaal als onroerend door bestemming kan beschouwd worden. In 
het gekende cassatiearrest van 11 september 1980 (J.T., 1981, 221; zie de 
andere verwijzingen en bespreking in ons vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1697) waamaar de beslagrechter verwijst, kwam men schijnbaar tot een 
totaal tegengesteld resultaat: vrachtwagens gebruikt voor de distributie van 
de produktie van een voedingswarenbedrijf werden als onroerend door be
stemming beschouwd. 
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Benevens het feit dat de hoofdvraag hier was of de goederen nuttig of 
noodzakelijk moesten zijn, is belangrijk dat het Hof beklemtoonde dat de 
rechter ten gronde erop gewezen had dat de firma tussen haar industrieel en 
commercieel erf en haar vervoermateriaal dat uitsluitend voor het vervoer 
van de door haar geproduceerde produkten werd gebruikt een dienstwerk
regeling had uitgewerkt en de vrachtwagens aldus onafscheidelijk econo
rnisch verbonden waren met het erf. De soevereine appreciatie van de 
feitenrechter is natuurlijk al een eerste mogelijke verklaring voor verschil
lende beoordeling van (schijnbaar) gelijke situaties. Maar het komt ons voor 
dat de feitelijke gegevens van de thans besproken gevallen ook wezenlijk 
verschillen van diegene die aanleiding gegeven hebben tot het cassatiearrest 
van 1980. 

Waar men kan stellen dat in het cassatiearrest van 1980 en het daarop 
aansluitende arrest van Brussel, 24 december 1986 (Rec. Gen. Enreg., 
1987, nr. 23.535; zie ook T.P.R., 1989, 1697) het vervoermateriaal in min 
of meerdere mate in functie stood van de fabricatie van een produkt op het 
onroerend goed van nature blijkt dat we vo1gens de soevereine appreciatie 
van de rechter nu te maken hebben met bedrijven die het onroerend goed van 
nature blijkbaar enkel voor een louter eigen adrninistratieve werkzaarnheid 
gebruikten. De werktuigen moeten o.i. wel als onroerend door bestemrning 
beschouwd worden indien zij in enige mate in functie staan van een indu
striele activiteit of produktie in of op het goed onroerend van nature. Aldus 
zou de uitspraak van het Hof van Luik waarschijnlijk totaal anders geweest 
zijn zo de curators het bewijs hadden kunnen leveren dat met die vracht
wagens, werfmachines werden vervoerd naar een afbraakwerf om daar 
materialen te recupereren of om deze machines en het recuperatiemateriaal 
naar het eigen erf te vervoeren om daar o.a. tot sorteren van dit materiaal over 
te gaan. 

17. D. Blijvend verbinden- De eigenaar kan zijn wil om het van nature 
roerend goed een onroerend karakter te geven niet alleen manifesteren door 
het in de exploitatie van een van nature onroerend goed in te schakelen. Hij 
kan dit ook door het roerend goed blijvend te verbinden met het onroerend 
goed (art. 524, laatste alinea, art. 525 B.W.). Zo zegt art. 525 B.W. dat 
spiegels van een vertrek geacht worden blijvend geplaatst te zijn indien het 
houtwerk waaraan zij verbonden zijn deel uitmaken van het beschot en dat 
hetzelfde geldt voor schilderijen. Met die bepaling in de hand kon het Hof 
van Luik beslissen dat een schilderij niet begrepen was in het legaat van de 
volledige inhoud van een wooing. Het schilderij had volledig de vorm van 
een schoorsteenmantel, was niet verplaatsbaar en was volledig ge'integreerd 
in de vormgeving van het houtwerk (Luik, 4 februari 1992, J.L.M.B., 1993, 
374). 

18. E. Desimmobilisatie - Het feit dat goederen die onroerend waren door 
bestemrning na het faillissement door de curatoren los van de bedrijfsge-
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bouwen verkocht werden, ontneemt hen niet dit karakter ten tijde van de 
faillietverklaring. Bijgevolg kan de schuldeiser die beweert kosten tot 
behoud gemaakt te hebben doch nagelaten had te voldoen aan de vereiste 
van neerlegging van de factuur ter griffie zich niet op art. 20.4 Hyp.W. te 
beroepen. Op het moment waarop de samenloop ontstond en de rechten 
van de schuldeisers definitief vastgelegd werden, waren de goederen 
onroerend door bestemming. Dat deze bestemming achteraf doorbroken 
wordt, is irrelevant (Bergen, 22 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 331, noot D., 
Lechien). 

Bedrijfsmateriaal dat in het kader van de door het ARAB. voorgeschreven 
veiligheidscontroles naar de laboratoria van het controlerend organisme 
werd overgebracht, verliest daardoor zijn karakter van onroerend door be
stemming niet. Een goed kan immers onroerend door bestemming zijn 
zonder materiele verbinding met het erf (Brussel, 22 februari 1989, 
J.L.M.B., 1989, 737). 

19. SCHAT. GEVONDEN VOORWERPEN (WET 30 DECEMBER 1975) - Art. 2 van de 
Wet van 30 december 1975 legt de gemeentebesturen gedurende zes maan
den een bewaringsplicht op i.v.m. goederen die zich buiten particuliere 
eigendommen bevinden. In feite gaat het om drie verschillende soorten 
goederen. Allereerst zijn er de (min of meer) waardevolle goederen die 
een ( eerlijke) burger buiten die private eigendommen vindt (en er zich 
meester vari maakt) en die hij bij het gemeet1tebestuur moef gam afgeverf. 
Vervolgens zijn er de goederen van een onbekende eigenaar die de gemeen
telijke overheid zelf heeft moeten weghalen omdat zij de doorgang op 
openbare wegen, straten en kaaien hinderen. Tenslotte zijn er - in tegen
stelling tot de twee voorgaande categorieen - goederen waarvan men de 
eigenaar kent maar die op de openbare plaatsen terecht zijn gekomen 
tengevolge van een uitzettingsprocedure, die de eigenaar daar achter heeft 
gelaten of moeten laten en die het gemeentebestuur eveneens heeft wegge
nomen om de belemmering van doorgang op de open bare weg te beeindigen. 

Indien de eigenaar binnen de gestelde termijn zijn goederen wil terugkrijgen, 
mogen de gemeentebesturen de teruggave afhankelijk stellen van de betaling 
van de kosten die zij maakten voor het weghalen en bewaren (art. 5 Wet 
30 december 1975). Volgens het Hof van Brussel kent dit recht van de 
gemeentebesturen ook zijn beperkingen. In casu was een huurder op 20 juli 
1988 na huurverbreking en uitvoerend beslag op stofferend huisraad door de 
verhuurder met zijn karige, resterende bezittingen op straat gezet. Toen hij 
zich bij het gemeentebestuur van Vorst aanbood om een en ander terug te 
krijgen, werd hem prompt een rekening van 25.700 BF wegens transport
kosten voorgelegd. Vermits hij dit- o wonder- niet kon betalen, weigerde 
de gemeente de teruggave. Het is uiteraard niet zeker dat alleen de goederen 
waarvan sprake in het vonnis op straat gezet waren. Maar rekening houdend 
met het feit dat enerzijds de verhuurder al de nodige buit binnengehaald had 
en anderzijds Vorst toch niet zo groot is, kan men zich afvragen met hoeveel 
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mensen, met welk materiaal en aan welke snelheid men daar gewerkt heeft. 
Het Hof loste de zaak op een originele manier op. Het ging ervan uit dat het 
retentierecht van de gemeente beperkt is tot goederen die vatbaar zijn voor 
beslag. W aar de eiser de afscheiding van onrnisbaar linnen, kleding en een 
verwarrningstoestel vroeg was uiteraard art. 1408,1 Ger.W. al toepasselijk. 
Met verwijzing naar Cass., 27 januari 1983 (Pas., 1983, I, 622) volgens welk 
de niet vatbaarheid voor beslag van somrnige goederen ook gebonden kan 
zijn aan de aard van de goederen of aan de rechten van de persoon werd ook 
voor andere goederen de teruggave aan eiser geboden: chequeboekje, per
soonlijk adressenboekje en een medicijnkistje. 
Met betrekking tot de identiteitskaart van eiser scheen het Hof hier geen 
probleem van menselijke waardigheid te bespeuren, ingeval men van der
gelijk document beroofd werd. Men kan zich nochtans afvragen of dergelijke 
stellingname wel te rijmen valt met art. 1 K.B. 29 juli 1985 betreffende de 
identiteitskaarten (strafrechtelijk gesanctioneerd door art. 14 van dit K.B.) 
volgens welk de identiteitskaart moet voorgelegd worden o.a. bij elke vorde
ring van de politie of bij de aanvraag van getuigschriften en telkens men het 
bewijs van zijn identiteit moet leveren (Brussel, 1 december 1988, J.T., 1989, 
76, J.L.M.B., 1989, 151). 

20. Groot was de verbazing van de man die bij zijn bezoek aan de bank naast 
het loket in een opgevouwen krant een omslag met titels aan toonder ter 
waarde van 1.000.000 BF vond. In een eerste opwelling van eerlijkheid gaf 
hij ze af aan de directeur van het agentschap. Deze hing gedurende enige tijd 
in zijn agentschap een oproep uit aan de eigenaar om zich kenbaar te maken. 
Toen dit geen resultaat opleverde, meende de agentschapsdirecteur dat de 
Wet van 30 december 197 5 hem verplichtte de titels aan hetgemeentebestuur 
van Schaarbeek waar het agentschap gevestigd was, over te maken, wat hij 
ook deed. Groot werd nu het verlangen van de vinder om toch ook meer dan 
een graantje van het niet onaardige kapitaaltje mee te pikken. Nog grater was 
de juridische kennis van de rechter, tengevolge waarvan de vinder, die 
ondertussen zowelde agentschapsdirecteur als de gemeente had gedagvaard, 
met een zeer rniniem resultaat naar huis werd gestuurd. 
De vinder baseerde zijn eis in hoofdzaak op art. 716, al. 1 B.W., subsidiair op 
art. 2279 B.W. dat volgens hem toepasselijk kon geacht worden krachtens 
art. 16 Wet 24 juli 1921 op de onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan 
toonder. In een sterk gestructureerd vonnis wijst de rechtbank de eis af (Rb. 
Brussel, 25 mei 1989, J.T., 1989, 568, Pas., 1990, III, 4, T.B.B.R., 1990, 
224). 
Allereerst kon hier geen sprake zijn van een schat omdat er geen sprake was 
van een verborgen of bedolven zaak. De eigenaar had de titels blijkbaar in 
zijn krant verpakt zoals men dit normaal in een aktentas zou doen. Een 
bedoeling tot het verbergen vanwege de eigenaar ontbrak. Terloops merkt de 
rechter op dat de titels ook niet als res nullius gekwalificeerd kunnen worden. 
Het gaat, aldus de rechtbank, om een vondst. Maar de Wet van 30 december 
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197 5 is niet van toepassing (V oor de toepassingsvoorwaarden: zie vorig 
Overzicht, T.P.R., 1989, nr. 222). De titels waren irnmers niet buiten een 
private eigendom gevonden. Een schoonheidsfoutje is bier wel dat de recht
bank meent de notie private eigendommen als tegendeel van openbaar 
domein te moeten beschouwen. Ten onrechte. Ret gaat bier irnmers enkel 
om de in art. 537 e.v. B.W. geformuleerde tegenstelling tussen goederen 
toebehorend aan private personen en de aan publieke rechtspersonen toebe
horende domeingoederen die zowel de goederen van privaat als van open
baar domein omvatten. 

Ook het beroep op art. 2279 B.W. en art. 16 Wet 24 juli 1921 wordt 
vakkundig afgeschoten. Ret enige doel van deze wet is de mogelijkheid 
scheppen om verloren titels terug te vinden en - zo dit niet lukt - de 
eigenaar toe te laten de rechten te herwinnen die aan deze titels verbonden 
waren. Artikel 2279 B.W., waar het uiteindelijk om draait, komt niet in 
aanmerking. Als vinder kon de eiser onmogelijk beweren dat hij aan de 
vereiste van goede trouw voldeed. 

Tenslotte - aldus de rechtbank- voldeed de eiser niet aan de vereiste van 
effectief bezit, vermits hij de titels aan de agentschapsdirecteur had over
handigd, die ze op zijn beurt aan het gemeentebestuur had afgegeven (Pas., 
1990, III, 7, 1°kol.). 

Ret resultaat klopt wel, maar de gevolgde redenering inzake art. 2279 B.W. 
is allesbehalve orthodox. 

Allereerst had de vraag naar de goede trouw pas in laatste orde gesteld 
moeten worden. Over de deugdelijkheidsvereisten van het bezit wordt pas 
gepraat als aan de bestaansvereisten voldaan is. Nogal ongelukkig geformu
leerd is de overweging dat de eiser geen effectief bezit van de titels had 
vermits hi} ze had afgegeven. Indien de rechtbank met effectief bezit enkel 
doelt op het corpus-vereiste, de uitoefening van een daadwerkelijke heer
schappij over het goed, zit ze fout. Naast het materieel element is er irnmers 
nog de animus-vereiste, de wil de zaak voor zichzelf te behouden. Zoals men 
weet kan men, mits er aanvankelijk een corporeel element geweest is, het 
bezit voortzetten solo animo, corpore alieno. De redenering van de recht
bank is dan ook niet vlekkeloos. Ret feit dat de vinder de titels uit handen 
gegeven had kon dan op zich niet voldoende zijn om te beweren dat hij geen 
effectief bezit had. Ret had om een bezit corpore alieno kunnen gaan, de 
vinder had irnmers de titels oorspronkelijk in zijn macht gehad. Wat dan 
echter van meetafaan ontbrak, was de animus-vereiste. 

Ret feit dat de eiser de titels onrniddellijk had afgegeven, illustreerde meteen 
dat hij zichzelf niet als titularis van enig recht op deze titels wou beschou
wen. Indien de rechtbank met het beklemtonen van de afgifte precies de 
afwezigheid van de animus-vereiste als wezensbestanddeel heeft willen 
beklemtonen is de redenering correct, maar had dit tach wel duidelijker 
geformuleerd mogen worden. 

Eindresultaat voor de vinder: hij kreeg een voorkeurrecht t.a.v. derden om de 
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titels onder zich te houden zolang de eigenaar ze niet gerevindiceerd had, 
zodat hij gebeurlijk na dertig jaar sedert de spectaculaire vondst eigenaar zou 
worden (Cfr. De Page, H., Traite, VI, ill. 36 in fine). 

21. SCHAT- Welk belang heeft het dat een zaak aldan niet bij toeval wordt 
ontdekt? Geen enkel voor het be grip ,schat". De vraag is enkel relevant voor 
de eigendomstoekenning zo de ontdekking door een derde op andermans erf 
gebeurde. Gebeurde de vondst door toeval dan wijst art. 716 B.W. hem de 
helft van de schat toe, is ze het gevolg van georganiseerde zoekacties, op zijn 
initiatief of dat van de eigenaar van het erf, dan wordt de eigendom van de 
schat steeds volledig aan de eigenaar van het erf toegewezen (De Page, H., 
Traite, VI, ill. 21, 25-26; Galopin, G., Les biens, La proprihe et les 
servitudes, Luik, 1912, ill. 79-80; Kluyskens, A., V, ill. 99, litt. e). Toepas
sing van deze principes werd gemaakt door het Hof van Beroep van Ant
werpen. De appellant die, nadat hij gehoord had dat bij het rooien van de 
aardappelen op een veld van ge'intimeerden een aantal bijlen uit het brons
tijdperk waren gevonden, zijn diensten had aangeboden om samen met 
ge'intimeerden georganiseerde zoekacties op het getouw te zetten werd -
terecht - afgewezen op zijn eis tot toekenning van de helft van de bij deze 
zoekacties nag gevonden bijlen (Antwerpen, 5 oktober 1994, Limburgs 
Rechtsl., 1994, 221, R. W., 1994-95, 993). 

HOOFDSTUK II 

DOMEINGOEDEREN 

22. HET ONDERSCHEID OPENBAAR EN PRIV AAT DOMEIN - Als openbaar domein 
moeten beschouwd worden de goederen die voor gebruik van het publiek zijn 
bestemd, hetzij van nature uit, hetzij door beslissing van de overheid. Derge
lijke goederen strekken hetzij rechtstreeks, hetzij via een openbare dienst tot 
het gebruik van allen. Tot het privaat domein behoren de goederen die de 
Staat of de gemeenten bezitten op dezelfde wijze als particulieren (zie: Van 
Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, ill. 83 e.v.; Vuye, H., 
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en rechten, Brugge, 
1995, ill. 396 e.v.). 
De rechtbank van Mechelen (Rb. Mechelen, 2 maart 1987, R.W., 1988-89, 
1378) had de vraag te beslechten of het slachthuis van Mechelen aldan niet 
tot het openbaar domein behoort en de daaruit voortvloeiende vraag of het al 
dan niet kan worden verhuurd. Goederen van het privaat domein kunnen 
immers worden verhuurd, terwijl goederen van het openbaar domein hoog
stens in concessie kunnen worden gegeven. Dergelijke vergunning kan de 
overheid steeds naar goeddunken intrekken. De rechtbank besliste dat het 
slachthuis behoort tot het openbaar domein (zie ook Derine e.a., Ia, ill. 95, 
p. 181), daar het wordt gebruikt voor een dienst van openbaar nut. Het 
slachthuis kan dus niet het voorwerp uitmaken van een verhuring. Daaren-
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boven bleek dat vrijstelling van onroerende voorheffing (art.l57 - thans 
253 W.I.B.) werd verleend voor het slachthuis. Krachtens art. 2, 2° Handels
huurwet vallen goederen waarvoor vrijstelling werd gegeven van onroerende 
voorheffing niet onder het toepassingsgebied van de handelshuurwetgeving. 
Dat er geen vrijstelling werd verleend voor de portierswoning achtte de 
rechtbank niet relevant daar bedoelde woning slechts een klein onderdeel is 
van en een geheel vormt met het slachthuis. Het heeft evenrnin belang dat 
partijen in de overeenkomst en in hun onderlinge briefwisseling steeds het 
woord ,verhuring" hebben gebruikt. Ook het Hof van Cassatie heeft reeds 
eerder beslist dat wanneer een goed gedeeltelijk tot het openbaar en ge
deeltelijk tot het privaat domein behoort, het niet in huur kan gegeven 
worden wanneer beide gedeelten ten aanzien van de overeenkomst een 
geheel vormen (Cass., 4 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 486, Pas., 1974, I, 
455). 

In de zaak voorgelegd aan de vrederechter te St. Gillis-Brussel (Vred. St. 
Gillis, 29 december 1988, T Vred., 1989, 141) had de prefect van een 
Brusselse school aan de buurman de toelating gegeven om, zonder vergoe
ding, op de parking van de school, op zijn kosten en zonder vergoeding 
verschuldigd te zijn aan de school, een garage te bouwen. De parking van de 
school was in feite een braakliggend terrein waarop na schooltijd afval en 
dergelijke meer werd gedeponeerd. Het leek dus ook in het belang van de 
school dat de nabuur het terreip. gebruikt~ omdat hij aldus enige be\\laking 
uitoefende en het terrein ook net hield. Deze situatie werd ontdekt bij een 
plaatsbezoek door de directeur, die bij deze gelegenheid ook een heftige 
woordenwisseling had met de buur (waarvan de vrederechter preciseert dat 
hij van ltaliaanse, rnisschien zelfs Siciliaanse origine is). Tengevolge van dit 
incident eiste de Staat dat eiser de parking volledig zou vrijmaken binnen de 
kortste tijdspanne. De prefect schreef dan ook de buur aan op 1 december 
1986 en eiste een ontruirning tegen 31 maart 1987. De hogere overheid vond 
deze terrnijn echter nog te lang en de prefect was verplicht een nieuw 
schrijven te richten aan de buur, op 16 januari 1987 en hem in gebreke 
te stellen het terrein te ontruimen tegen 2 februari 1987, eraan toevoegend 
dat op deze datum de sloten van de garage zouden vervangen worden. 
Tegen deze gang van zaken stelde de buurman de bezitsvordering in tegen 
de Staat. 

De vrederechter stelt eerst vast dater geen eensgezindheid bestaat omtrent de 
kwalificatie van schoolgebouwen, als deel uitmakend van het openbaar 
domein, dan wel van het privaat domein van de overheid (zie bijvoorbeeld 
Derine e.a., Ia, nr. 95, p. 181: scholen maken deel uit van het openbaar 
domein). In een cassatiearrest van 21 januari 1926 werden de gebouwen van 
een gemeenteschool ondergebracht in het privaat domein (Pas., 1926, I, 
187). Wat evenwel het braakliggend terrein betreft, dat tot niets dient, neemt 
de vrederechter aan dat het hier om een goed van het privaat domein gaat, 
hoewel het terrein regelmatig door iedereen betreden wordt. Het terrein bleek 
wel te palen aan de eigenlijke schoolgebouwen, doch met deze gebouwen 
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geen geheel uit te maken, zelfs al werd het gebruikt door het schoolpersoneel 
als parking. Dienvolgens kan bedoeld terrein het voorwerp uitmaken van een 
verjaring. Alle goederen die door verjaring kunnen worden verkregen, 
kunnen het voorwerp uitmaken van een bezitsvordering. De eiser kon in 
casu dus geldig de re!ntegrande instellen tegen de Staat. 

Het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen, 29 november 1990, R. W., 
1990-91, 1032) behandelde de vraag of de ,slijterij van gegiste dranken in de 
annexe van het Scheepvaartmuseum te Antwerpen" al dan niet tot het 
openbaar domein behoort. Aanleiding waren de volgende feiten. De be
klaagde werd vervolgd wegens aangifte van een onvoldoende huurwaarde 
voor zijn slijterij. De huurwaarde vormt de grondslag voor de heffing door 
het Ministerie van Financien van de openingsbelasting. Uit de hiernavol
gende redenering leidt het hof van beroep af dat de kantine valt onder art. 17, 
par.2, 4° van het K.B. van 3 april1953 tot coordinatie van de wetsbepalingen 
inzake drankslijterijen van gegiste dranken. Bedoeld artikel stelt de messes 
van het leger, van de rijkswacht en van de andere openbare diensten, evenals 
van de onderwijsinstellingen vrij van openingsbelasting. De cafetaria is 
immers gelegen in het scheepvaartmuseum te Antwerpen en is er nauw 
mee verbonden; de cafetaria behoort tot het openbaar domein. De cafetaria 
wordt weliswaar niet uitgebaat door het stedelijk personeel, doch het blijkt 
niet vereist te zijn dat de kantine of de mess zou worden uitgebaat door eigen 
personeel om deze te beschouwen als een mess of een kantine van de 
openbare dienst. De stad Antwerpen oefent toezicht uit op de exploitatie 
van de cafetaria en organiseert er zelfs regelmatig recepties voor eigen 
rekening. Uit dit alles volgt dat de cafetaria dient te worden beschouwd 
als een mess ofkantine van de openbare dienst, zelfs als de bezoekers van het 
museum er tijdens de diensturen toegang toe hebben. Br dient dus geen 
openingsbelasting te worden betaald. 

Ben buurtweg maakt deel uit van het openbaar domein. Alle gebruikers van 
een buurtweg, zowel Belgen als buitenlanders, zowel inwoners van de 
gemeente als niet-inwoners van de gemeente hebben niet aileen een recht 
van doorgang op de buurtweg, maar zijn daarenboven gerechtigd om in 
rechte op te treden teneinde het openbaar karakter van de buurtweg te laten 
erkennen en bijgevolg hun recht van doorgang te laten erkennen onder meer 
tegen hen die de uitoefening van dit recht zouden belemmeren (Vred. 
Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 66). De goederen van het openbaar 
domein zijn niet vatbaar voor verjaring. De vrederechter leidt hieruit af dat 
de vordering tot erkenning van het openbaar karakter van de buurtwet 
bijgevolg op elk moment kan ingesteld worden. Ben buurtweg blijft tot het 
openbaar domein behoren zolang hij openbaar gebruikt wordt (Cass., 13 ja
nuari 1994, R. Cass., 1994, 93, noot Vuye, H., ,Fundamentele regels 
omtrent buurtwegen"). 

Ben voetpad, evenals de ganse openbare wegenis, maakt in principe deel uit 
van het openbaar domein (Derine e.a., Ia, nr. 90, p. 174, Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 90, p. 169 e.v.). De gemeen-
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te kan een voetpad verkrijgen door dertigjarige verjaring indien zij het pad 
aanlegt, onderhoudt en in stand houdt en indien het gaat om een openbare 
wegenis, aangelegd zonder voorafgaande vergoeding aan de aangelanden. 
Van zodra het voetpad als dusdanig verkregen is, is het onvervreemdbaar en 
onverjaarbaar geworden. De overheid kan het verder naar goeddunken 
inrichten (Brussel, 17 februari 1989, R.G.A.R., 1990, 11621). 

Een station behoort in principe tot het openbaar domein aangezien het 
bestemd is tot een openbare dienst (Vred. Hamoir, 21 maart 1991, 
J.L.M.B., 1991, 784). Omgekeerd is het niet zo dat alle goederen die aan 
de NMBS. toebehoren ipso facto tot het openbaar domein behoren. Het 
Koninklijk Besluit van 21 maart 1961 waarbij de Staat aan de NMBS. het 
recht toekent alle spoorwegen te exploiteren impliceert niet dat alle goederen 
van de NMBS. daarom tot het openbaar domein behoren. Het goed in kwestie 
client bestemd te zijn tot de exploitatie van een openbare dienst. In de zaak, 
voorgelegd aan de vrederechter te Fexhe-Slins (Vred. Fexhe-Slins, 9 oktober 
1989, J.T., 1990, 115) was de vraag aan de orde of een deel bos, gelegen 
langs de spoorlijn al dan niet tot het openbaar domein behoorde en derhalve 
aldan niet vatbaar zou zijn voor verjaring. De vrederechter overwoog dat het 
ook niet voldoende zou zijn te bewijzen dat het goed ooit tot het openbaar 
domein behoord had. Er kon intussen immers desaffectatie opgetreden zijn. 
Desaffectatie kan stilzwijgend geschieden. Uit een plaatsbezoek bleek dat 
het perceeltje bosgrond niet tot het openbaar domein behoort. Dergelijk goed 
is vatbaar voor verjaring. . 

De haven van Antwerpen en de noodzakelijke aanhorigheden behoren tot het 
openbaar domein (R.v.St., 2 februari 1993, T.B.P., 1993,349, T. Aann., 1993, 
196, verslag Stevens, J.). Dijken, sluizen, valdeuren, bruggen, waterlopen, 
kanalen, duikers, wegen en al wat dienstig is tot de veiligheid, de droogleg
ging en de bevloeiing van de polders, dit alles in zoverre zij voor een 
openbare dienst bestemd zijn en daartoe aangewend worden, behoren tot 
het openbaar polderdomein (Rb. Brugge, 12 december 1990, R. W, 1990-91, 
994, T.Not., 1991, 103). 

Een bijzondere categorie van domeingoederen vormen de zogenaamde ,ge
meentelijke rodeo" (,sarts communaux") (zie hierover: Cass., 16 mei 1974, 
Pas., 1974, I, 955, concl. Proc.-Gen. Ganshof van der Meersch, Arr. Cass., 
1974, 1032, alwaar het Hofbeslist dat de gemeentelijke rodeo tot het privaat 
domein behoren). Het zijn goederen van de gemeente waarvan het genot in 
beginsel is voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. Het genot van 
deze goederen kan ook aan individuele inwoners toegekend worden. Derge
lijk genotsrecht is eigenlijk meer een attribuut van het ,inwoner zijn van de 
gemeente" dan wel van de persoon als dusdanig. De burgerlijke rechtbank te 
Namen (Rb. Namen, 1 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 1436 (verkort)) achtte zich 
onbevoegd om na te kijken of het college van burgemeester en schepenen, 
zonder voorafgaande machtiging van de gemeenteraad, dergelijk genotsrecht 
kon toekennen. De rechtbank ging ervan uit dat het om een recht van 
administratieve aard ging. 
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Ben pastorie behoort tot het privaat domein van de overheid en is als 
dusdanig vatbaar voor vervreemding en verjaring (Rb. Aarlen, 22 november 
1989, J.T., 1991, 480, noot Godding, Ph., T.B.B.R., 1990, 360, zie verder 
onder nummer 266). 

Artikel540 B.W. bepaalt dat poorten, muren, grachten, wallen van versterkte 
plaatsen en van vestigingen deel uitmaken van het openbaar domein (het 
militair openbaar domein: Derine, e.a., Ia, nr. 94, p. 180, Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 94, p. 175). Hetzelfde geldt, 
vervolgt artikel 541 B.W. voor de gronden, vestingwerken en wallen van 
plaatsen die geen versterkte plaatsen meer zijn: zij behoren toe aan de Staat, 
behalve indien zij op geldige wijze vervreemd zijn of de eigendom ervan 
tegen de Staat verjaard is. In dit laatste geval, indien dus de Staat de eigen
dom van wallen heeft verloren door de verjaring, kan hij zich op dat verlies 
beroepen om de wallen niet meer hoeven te herstellen, zelfs indien de nieuwe 
eigenaar afstand doet van de verkregen verjaring (art. 2225 B.W.; Cass., 
28 januari 1993, R. W., 1992-93, 1445, Pas., 1993, I, 114) . 

. Bij de invoering van het nieuwe artikel 1412bis Ger.W. over de beslagbaar
heid van overheidsgoederen werd het criterium openbaar I privaat domein 
niet gehanteerd (zie verder; zie eveneens in extenso: Baert, K., ,Immuniteit 
bij beslag- art. 1412bis Ger.W.", in ,Nieuwe wetgeving : een eerste 
commentaar", Gent, Mys en Breesch, uitgevers, 1994, p. 125-136). Men 
behield het onderscheid teneinde de desbetreffende artikelen in het Burger
lijk Wetboek niet te moeten wijzigen, doch het onderscheid vervalt inver
band met uitvoering. Het enige criterium in dit verband is nog de continu1teit 
van de openbare dienst. 

23. OPENBAAR DOMEIN: DESAFFECTATIE- Goederen kunnen uit het openbaar 
domein treden door een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de 
bevoegde overheid die de bestemming doet ophouden (Derine e.a., Ia, nr. 97, 
p. 184, Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 97, 
p. 180-181). 

Het openbaar Polderdomein omvat onder meer de wegen en al wat dienstig is 
tot de veiligheid, de drooglegging en de bevloeiing; in zoverre deze goederen 
voor de openbare dienst bestemd zijn en daartoe aangewend worden. De 
rechtbank te Brugge (Rb. Brugge, 12 december 1990, R. W, 1990-91, 994, 
T. Not., 1991, 103) had volgend geschil tussen Zandvoorde Polder en enkele 
particulieren te beslechten. In 1951-52 werd een bestaande weg, eigendom 
van de Polders, verlegd, zodat er, aanpalend aan de eigendom van de 
verweerders, een perceel grand vrijkwam. Verweerders hoogden dit perceel
tje grand op, sloten het af met betonpalen en ursusdraad en gebruikten het 
verder als hun groententuin. De rechtbank stelt vast dat niet betwist wordt dat 
v66r de wegenwerken van de jaren 1951-52 het perceel tot het openbaar 
domein behoorde. Het perceel maakte immers deel uit van de openbare weg. 
Ben goed dat deel uitmaakt van het openbaar domein kan dit karakter slechts 
verliezen door een uitdrukkelijke beslissing tot desaffectatie, door de be-
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voegde overheid of door een rechtshandeling die in de persoon van de 
· bevoegde overheid noodzakelijkerwijs een dergelijke beslissing veronder
stelt. Een goed houdt niet op tot het openbaar domein te behoren door het 
enkele feit dat het niet meer wordt gebruikt. De polderoverheid had evenwel 
op 6 februari 1986 aan de verweerders een voorstel tot aankoop van het 
perceel gedaan. Dit voorstel wijst duidelijk op een desaffectatie. Echter, uit 
het stilzitten van bedoelde overheid gedurende de voorafgaande jaren (on
getwijfeld meer dan dertig jaar) kan geen beslissing tot desaffectatie afgeleid 
worden. De verweerders konden zich dus duidelijk niet op de verkrijgende 
verjaring beroepen; de dertigjarige termijn nam ten vroegste een aanvang op 
6 februari 1986. De verweerders dienden het perceel te ontruimen. 

De algemene beginselen en regels inzake domeingoederen en meer bepaald 
affectatie en desaffectatie werden zeer duidelijk omlijnd door de vrede
rechter van Hamoir (Vred. Hamoir, 21 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 784). 
In deze zaak bezette de verweerder een perceel grond, dat voorheen deel 
uitmaakte van het station van Hamoir, als zijnde een koer voor verhandeling 
van goederen. Bedoelde koer werd op 17 oktober 1989 verkocht aan de eiser, 
de heer Vincent. Een ldeiner perceel, deel van de koer, werd bezet door de 
verweerder, de garage Poupart, uit hoofde van een overeenkomst van 5 okto
ber 1968 tussen deze Iaatste en de NMBS., waarbij de garage Poupart 
toelating kreeg het perceel te bezetten met het oog op de exploitatie van 
een benzinestation voor een maximum duur van negenjaar. Bedoelde bezet
tingsovereenkomst bevatte enk:tile vrij restridieve tiepalingen: de overeen
komst was niet vatbaar voor overdracht aan derden, aile mogelijke reclame 
was verboden, behalve ingeval van tussenkomst van de NV. Publifer, con
cessionaris van de NMBS., en reclame voor de uitbating van het benzine
station, elk bouwwerk werd verboden, behalve ingeval van voorafgaande 
schriftelijke toelating van de NMBS., de bezetter diende te erkennen dat het 
goed deel uitmaakt van het openbaar domein van de Staat (NMBS.) en dat 
het dienvolgens op elk moment zou kunnen aangewend worden voor de 
noden van de spoorwegen. Er werd een jaarlijkse vergoeding betaald. De 
overeenkomst werd twee maal hernieuwd, de Iaatste maal op 1 juli 1985. Bij 
aangetekend schrijven van 7 maart 1990 maakt de heer Vincent een einde 
aan de overeenkomst tussen zijn rechtsvoorganger, de NMBS. en de garage 
Poupart. 

De garagist hield staande dat het perceel dat hij bezette eigenlijk deel 
uitmaakt van het privaat domein van de NMBS. Hij staafde zijn stelling 
door te bewijzen dat de overeenkomsten tussen hem en de NMBS. duidelijk 
aantonen dat het bewuste perceel een industriele roeping had, dat het oor
spronkelijk geen deel uitmaakte van de koer van bet station van Hamoir en 
dat bet daarenboven onderworpen is aan de onroerende voorheffing. 

De vrederecbter stelde vast dat de NMBS. een openbare overbeid is. Het 
gebeel van de onroerende goederen door baar bestemd voor de verwezenlij
king van baar doel maken deel uit van bet openbaar domein, aangezien de 
verwezenlijking van haar doel de realisatie van een openbare dienst is. Een 
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en ander belet evenwel niet dat bepaalde goederen zouden deel uitmaken van 
het privaat domein, in de mate dat zij het voorwerp uitmaken van een 
eenvoudig privatief gebruik. Verder brengt de vrederechter nog twee funda
mentele regels inzake openbaar domein in herinnering. Een goed behoort tot 
het openbaar domein ingeval het, ingevolge een uitdrukkelijke of stilzwij
gende beslissing van de bevoegde overheid bestemd wordt tot het gebruik 
van allen, zonder enig onderscheid in de personen (Derine e.a., Ia, nr. 87, 
p. 168, Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 96, 
p. 178 e.v.; zie ook: Beslagr. Hasselt, 7 februari 1989, T.B.B.R., 1991, 93). 
Een goed dat tot het openbaar domein behoort kan slechts uit het openbaar 
domein treden dan ten gevolge van een beslissing van de bevoegde overheid 
waarbij zijn bestemming tot het gebruik van allen wordt afgenomen of ten 
gevolge van een handeling van de bevoegde overheid die, in hoofde van deze 
laatste, noodzakelijkerwijs dergelijke beslissing veronderstelt. 

De vrederechter stelde verder vast dat de koer van het station van Hamoir tot 
een relatief recent tijdstip tot het gebruik van allen was bestemd. De 
gebouwen en gronden die deel uitmaken van de stations behoren tot het 
openbaar domein (Derine e.a., Ia, nr. 95, p. 181, Van Neste, F., Zakenrecht, I, 
Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 91, p. 171). De vrederechter meende dat 
het hem niet toekomt de beslissing van de NMBS., die ook het kwestieuze 
goed als openbaar domein beschouwt te bekritiseren. Verhuring van het 
openbare domein is uitgesloten; aileen een concessie is mogelijk. Uit alle 
elementen van de zaak blijkt dat het de bedoeling van de partijen was slechts 
een precair bezettingsrecht op het goed in het leven te roepen, met uitzonde
ring van elke vorm van huur. Naar het oordeel van de vrederechter stond de 
beslissing van de NMBS. om het goed te laten bezetten ingevolge voormelde 
overeenkomsten niet gelijk met desaffectatie. Ook niet het feit dat het 
grootste deel van de koer van het station werd verkocht; ook niet dat 
ingevolge de aankoopakte van 17 oktober 1989, de beer Vincent in de 
rechten van de NMBS. trad. De beer Vincent heeft dus geldig een einde 
gesteld aan de overeenkomst tussen de garage Poupart en de NMBS. De 
garage Poupart diende dan ook het perceel binnen de zes maanden te 
ontruimen. 

Men staat bier wel voor een eigenaardige situatie. Een perceel grond dat 
duidelijk tot het openbaar domein van de NMBS. behoort wordt verkocht. 
Het grootste deel van dit perceel was vrij van gebruik, een kleiner deel was 
eigenlijk in concessie gegeven aan een garagist. De koper wenst van de 
gebruiker van het kleiner perceel af te geraken en oefent daartoe eigenlijk de 
voorrechten uit van de openbare overheid: hij maakt gewoon een einde aan 
de overeenkomst, die nog enkelenjaren liep. De vraag kan gesteld worden of 
de vrederechter de theorie van de desaffectatie bier correct heeft toegepast. 
Het verkopen van een onroerend goed dat duidelijk deel uitmaakt van het 
openbaar domein impliceert noodzakelijkerwijs een desaffectatie in hoofde 
van de openbare overheid (Derine e.a., Ia, nr. 96-97, p. 182-185). De vraag is 
of de concessieovereenkomsten hierbij nog steeds hun karakter van conces-

535 



sieovereenkomsten behouden, daar waar het, ingevolge de verkoop, niet 
meer de overheid is die in concessie geeft, echter wel een particulier. Nog 
eigenaardiger is het dat de koper van het goed gewoon een einde maakt aan 
de overeenkomst, daar waar het een prerogatief lijkt van de overheid om 
concessies in te trekken, in functie van de noden van de openbare dienst 
(R.v.St., nr. 38.011, 30 oktober 1991, R.A.A.C.E., 1991, z.p., A.P.M., 1991, 
130). 

24. VERVREEMDING VAN DOMEINGOEDEREN - Het beheer en de beschikking 
over domeingoederen zijn aan bijzondere regels onderworpen. Voor de 
rechtbank van Namen (Rb. Namen, 20 juni 1989, J.T., 1990, 135, noot 
Demblon, J.), werd door de Kamer van Notarissen van het arrondissement 
Namen de volgende zaak aanhangig gemaakt. In 1983 werd in de pers 
aangekondigd dat de burgemeester der Stad N amen een aantal onroerende 
goederen van de stad openbaar te koop zou aanbieden. De Kamer van 
Notarissen van het arrondissement Namen betwistte de bevoegdheid van 
de burgemeester om zulks te doen en bracht de zaak voor de rechtbank. De 
rechtbank stelde de Kamer in het gelijk, op basis van artikel 1 van de wet van 
25 ventOse jaar XI op het notarisambt, waarin het monopolie van de nota
rissen werd vastgelegd inzake het houden van openbare verkopingen, wel
iswaar onder voorbehoud van de rechten van de openbare overheid. Slechts 
in specifieke, door de wet bepaalde gevallen, deelt de notaris zijn bevoegd
heid met de administratieve overheden. Zo hebben- de wetten van 30-juli 
1963 en 30 december 1970 aan de burgemeesters de bevoegdheid gegeven 
om ingeval van onteigening, de akten te verlijden, in het bijzonder met het 
oog op de vestiging van nieuwe nijverheden. In de noot onderaan het vonnis 
wordt nogmaals uitgebreid ingegaan op de controverse rond de bevoegdheid 
van burgemeester versus notaris. Twee belangrijke vroegere arresten worden 
geanalyseerd: het arrest van het Hofvan Cassatie van 1901 (Cass., 17 januari 
1901, Pas., 1901, I, 106) waarbij authenticiteit wordt toegekend aan een akte 
van de ontvanger van domeinen daartoe gedelegeerd door de Minister van 
Financien waarbij een perceel grond van een particulier door de Staat werd 
aangekocht en het arrest van de Raad van State van 10 juli 1984 (R.v.St., 
10 juli 1984, nr. 24.601) waarin de bevoegdheid van de burgemeesters om 
akten te verlijden met betrekking tot onroerende goederen van de gemeente 
en daaraan authenticiteit te verlenen werd erkend. 

25. DE EIGENDOM VAN PASTORIEEN- In de besproken periode kwam nog
maals het vraagstuk, dat in grote mate historisch getint is, aan bod omtrent de 
eigendom van een pastorie (zie vorig overzicht nr. 18). 

Voorderechtbank te Aarlen (Rb. Aarlen, 22 november 1989, J.T., 1991,480, 
noot Godding, Ph., T.B.B.R., 1990, 360) kwam de betwisting tussen de 
kerkfabriek van Guerlange en de gemeente Aubange omtrent de pastorie 
en het daaraanpalend perceel grond te Guerlange. De rechtbank wijdt in
teressante consideransen aan de historische achtergronden van de kwestie. 
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Dikwijls draait de betwisting rond de interpretatie van de revolutionaire 
wetgeving en inzonderheid de wet van 18 germinal jaar X waarbij bevolen 
werd, onder meer de pastorieen, opnieuw ter beschikking te stellen van de 
bedienaren van de eredienst. In casu meent de rechtbank te moeten uitgaan 
van een bijzonder Koninklijk Besluit van Koning Willem, van 19 augustus 
1817, dat de wijze vastlegt waarop de kerkfabrieken hun goederen terug 
kunnen verkrijgen. Het betrof bier eigenlijk een besluit dat tot doel had de 
toestand v~n vreedzaam bezit van de kerkelijke goederen in hoofde van de 
kerkfabrieken te bevestigen. Daartoe dienden de kerkfabrieken voor 1 ja
nuari 1818 een staat voor te leggen met bewijzen waaruit hun vreedzaam 
bezit zou blijken. Ten gevolge van deze staat werd de kerkfabriek van 
Guerlange, krachtens Koninklijk Besluit van 26 april 1825 definitief in het 
bezit gesteld van de pastorie. De rechtbank besluit uit dit alles dat sinds 
26 april 1825 de kerkfabriek van Guerlange bezitster is van de betwiste 
goederen, als eigenares en te goeder trouw. De gemeente slaagt er niet in te 
bewijzen dat het bezit niet deugdelijk zou zijn. Dienvolgens dient de kerk
fabriek van Guerlange beschouwd te worden als eigenares van de pastorie en 
het aanpalend perceel grond. 

26. DOMEINGOEDEREN EN FISCALITEIT - Domeingoederen zijn naar luid van 
artikel157, 3° (thans 253, 3°) W.I.B. vrijgesteld van onroerende voorheffing 
voor zover aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: (1) het goed moet 
het karakter hebben van nationaal domeingoed. Dit vereiste dient ruim te 
worden gezien als goederen, zowel openbaar als privaat domein, van de 
gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten en openbare instellingen 
van de Staat. In de zaak voorgelegd aan het Hof van beroep te Luik (Luik, 
23 mei 1990, Bull. Bel., 1993, 820) behoorde het goed toe aan het Waalse 
Gewest. Het karakter van nationaal domeingoed werd in casu dan ook niet 
betwist; (2) het goed moet worden bestemd tot een openbare dienst of tot 
algemeen nut; (3) de goederen moeten uit zichzelf improduktief zijn. In casu 
was de vraag of een bos dient beschouwd te worden als produktief dan wel 
als improduktief. De stelling van de administratie was dat een bos steeds als 
produktief dient beschouwd te worden. Het hof maakte onderscheid tussen 
eigenlijke bosexploitaties en bossen die in feite dienen tot creatie van groene 
ruimte. 

De bestendige deputatie van Namen (Best. Dep. Namen, 10 december 1992, 
F.J.F., 1993, 479) diende een geschil te beslechten tussen de provincie 
Namen en de Gemeente C. De Provincie Namen is eigenares van een 
domein, gelegen in de Gemeente C., en bestemd tot sociaal toerisme, waarbij 
voor een vrij lage toegangsprijs een aantal attracties ter beschikking van het 
publiek worden gesteld. De gemeente C. hief op dergelijke uitbatingen een 
bijzondere taxe, namelijk een belasting op schouwspelen en ontspannings
gelegenheden. De provincie Namen haalde aan dat de openbare domein
goederen krachtens een algemeen beginsel van fiscaal recht vrijgesteld zijn 
van alle gemeentelijke en provinciale belastingen en dat de goederen die 
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dienen om een sociale zending van de provincie te vervullen improduktief 
zijn. De gemeente verweerde zich door te stellen dat het goed behoort tot het 
privaat domein van de provincie en het daarenboven zeker niet improduktief 
is, daar de bruto ontvangsten ruim boven de 35.000.000 frank liggen. De 
bestendige deputatie overwoog dat noch de goederen die behoren tot het 
openbaar domein, noch de goederen die behoren tot het privaat domein maar 
bestemd zijn tot een openbare dienst of een dienst van openbaar nut, onder
worpen zijn aan taxatie. 

27. DOMEINGOEDEREN: VERHURING EN CONCESSIE - Betwistingen omtrent 
verhuring of concessie van domeingoederen gaan dikwijls gepaard met 
vragen omtrent desaffectatie. Goederen van het openbaar domein kunnen 
slechts het voorwerp uitmaken van een concessie, dit is een tijdelijke vergun
ning die door de overheid, omwille van de noodwendigheden van de open
bare dienst, steeds naar goeddunken kan worden ingetrokken (Derine e. a., Ia, 
nr. 98, p. 190, Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, 
m. 98, p. 185-186, Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende 
goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, m. 444). Goederen die deel 
uitmaken van het privaat domein kunnen in huur worden gegeven, hoewel 
niets belet dat ze eveneens in concessie zouden worden gegeven (Derine e. a., 
Ia, m.101, p.194, Van Neste, F., o.c., m. 101, p. 190). 

In de zaak voorge1egd aan de rechtbank te Brugge (Rb. Brugge, 4 juni 1992, 
T V.B-:R.; · 1992.,--'76)-had-de heer-V-c een-vergunning bekomen tot- het ge
bruiken van het openbaar domein voor het plaatsen en uitbaten van een 
verplaatsbare frituur. V. maakte aan de gemeente bekend dat hij zijn frituur 
had overgelaten. De gemeente ging hiermee niet akkoord en trok de vergun
ning in. De overnemer van de frituur weigerde evenwel deze weg te nemen. 
Hij beweerde dat hij tegenover de gemeente was gebonden door een gewone 
huurovereenkomst of een overeenkomst tot gebruik van een omoerend goed 
dat gedesaffecteerd werd. 

De rechtbank stelt vast dat de concessie wel degelijk betrekking had op een 
goed van het openbaar domein. Een goed dat tot het openbaar domein 
behoort kan dit karakter slechts verliezen door een uitdrukkelijke beslissing 
tot desaffectatie of door een rechtshandeling die in hoofde van de bevoegde 
overheid noodzakelijkerwijs dergelijke beslissing veronderstelt. In casu 
heeft de gemeente nooit een dergelijke beslissing genomen, integendeel 
heeft de gemeente steeds, zowel bij het toekennen van de standplaatsvergun
ning als bij het intrekken ervan, de openbare bestemming van het omoerend 
goed beklemtoond. Het louter verlenen van een bouwvergunning voor een 
verplaatsbare frituur, noch de beslissing tot inkohiering voor de omoerende 
voorheffing, zeker indien de inkohiering betrekking heeft op de gebouwen 
alleen, kunnen beschouwd worden als beslissingen tot desaffectatie, temeer 
omdat inkohiering gebeurt door een overheid die niet bevoegd is om een 
beslissing tot desaffectatie te nemen. Goederen van het openbaar domein 
kunnen in beginsel niet het voorwerp uitmaken van enige huurovereenkomst. 
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Het bij vergissing vermelden van ,huur" in bepaalde administratieve docu
menten doet aan dit beginsel geen afbreuk. Het openbaar karakter van 
bepaalde goederen belet niet dat zij het voorwerp kunnen uitmaken van 
een privatieve ingebruikneming, toegestaan door een eenzijdige handeling 
vanwege het openbaar bestuur, zoals in casu de standplaatsvergunning. De 
houder van een dergelijke vergunning kan de vergunning die hij bij een
zijdige administratieve rechtshandeling heeft gekregen, tegenover derden 
inroepen, doch tegenover het bestuur kan hij geen subjectief recht op het 
behoud van deze vergunning doen gelden. Het is duidelijk dat het openbaar 
domein onvervreemdbaar is en men er dus geen zakelijk, noch persoonlijk 
recht kan Iaten op gelden. Een vergunning is een toegestane gunst, die 
precair en henoepbaar is en waaromtrent de overheid op discretionaire wijze 
oordeelt of het openbaar belang waarvan zij het beheer heeft, de intrekking 
wettigt en in dit geval zonder enig recht op schadevergoeding (over de 
onmogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding, zie : Van 
Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 98, p. 186, in 
het bijzonder voetnoot 138). 

De anondissementsrechtbank te Brusse1 (An.rb. Brussel, 22 apri11990, Pas., 
1990, II, 4) besliste eveneens dat door het verlenen van een concessie een 
goed niet ophoudt tot het openbaar domein te behoren. Een overeenkomst 
tussen twee particulieren, waarbij de concessiehouder mits een vergoeding 
het genot van zijn concessie aan een derde toestaat kan derhalve niet als huur 
gekwalificeerd worden. Indien beide partijen bij de overeenkomst handelaar 
zijn en de eis op hun handel betrekking heeft, is de rechtbank van koophandel 
bevoegd om van de zaak kennis te nemen. 

Het beginsel dat openbare domeingoederen niet in huur kunnen worden 
gegeven, doch hoogstens het voorwerp kunnen uitmaken van een concessie 
kan belangrijke gevolgen hebben voor de Iatere overeenkomsten. De han
delsrechtbank van Brussel had eveneens een vordering te behandelen be
treffende een frituur op het openbaar domein (Kh. Brussel, 14 oktober 1991, 
T.B.H., 1993, 267). Eisers waren eigenaars van een uitgeruste frituurwagen, 
door hen geplaatst op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel, 
langsheen de Hulstbaan. Op 1 februari 1989 sloten zij met verweerder een 
overeenkomst waarbij de uitbating van bedoelde frituurwagen aan deze 
laatste werd toegekend voor een periode van een jaar, met name van 1 maart 
1988 tot 28 februari 1989. De huur bedroeg 50.000,- frank per maand. De 
overeenkomst bevatte ook de verplichting voor de verweerder na afloop van 
het jaar de frituurwagen te kopen voor de prijs van 1.800.000 frank. In de 
overeenkomst was bepaald dat verweerder zou eigenaar worden van de 
frituurwagen op twee voorwaarden: (1) het bekomen van een schriftelijke 
toelating van de gemeente Steenokkerzeel om de huidige staanplaats te 
mogen behouden; (2) het bekomen van de schriftelijke toelating vereist voor 
het uitbaten en plaatsen van de frituurwagen op de huidige staanplaats, 
vanwege de gemeentelijke overheid. De overeenkomst specifieerde dat de 
,huidige vergunning een tijdelijk karakter heeft en op elk ogenblik kan 
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worden ingetrokken". Verweerder nam bedoelde frituurwagen in gebruik, 
docb bleef in gebreke zijn buurgelden te betalen. De recbtbank ging voor
eerst op zoek naar de juiste kwalificatie van de overeenkomst en kwam tot de 
bevinding dat bet om een koopovereenkomst ging. Het bleek dat eisers 
evenwel niet in bet bezit waren van de nodige staanplaatsvergunning, nocb 
andere vergunningen om de frituurwagen te kunnen uitbaten op bet openbaar 
domein van de gemeente Steenokkerzeel. De recbtbank van koopbandel 
verklaarde de koopovereenkomst nietig. 

De intrekking of beperking van de vergunning kan evenwel slecbts gebeuren 
om redenen, eigen aan bet openbaar domein of teneinde openbare belangen 
te vrijwaren (R.v.St., nr. 38.011, 30 oktober 1991, R.A.A.C.E., 1991, z.p., 
A.P.M., 1991, 130). 

Het toekennen van een recbt dat niet op elk ogenblik zou kunnen worden 
ingetrokken is onverenigbaar met de aard van bet openbaar domein (R.v. St., 
nr. 33.732,9 januari 1990,A.P.M., 1990, 15). Zo kan op bet openbaar domein 
geen opstalrecbt als dusdanig worden gevestigd. Niettemin kan bet precaire 
recbt bij een domeinconcessie om een deel van bet openbaar domein priva
tief te gebruiken, voor de gebruiker eveneens bet recbt inbouden om op dat 
domein de tot verwezenlijking van bet doel waarvoor de concessie is ver
leend noodzakelijke infrastructuur op te ricbten (R.v.St., 2 februari 1993, 
T.B.P., 1993, 349, T. Aann., 1993, 196, verslag Stevens, J.). 

Het openbaar domein kan evenmin in erfpacbt worden gegeven (Luik, 7 juni 
1988, Journal· de -droitfiscal, -1989;-:280}.-Niettemin-kan de stad aan etw 
particulier een concessie toekennen op een stadsplein teneinde er een onder
grondse parking te bouwen. In bedoelde concessie kan de stad bet lot van de 
gebouwen regelen en hierbij toepassing maken van een aantal beginselen uit 
bet burgerlijk recbt. Zo kan de concessie een bepaalde duur vermelden, 
bepalen welke vergoedingen zullen betaald worden ingeval de concessie 
voortijdig ten einde zou komen, dat de gebouwen, na verloop van de termijn 
van de concessie, zonder vergoeding aan de stad zullen toekomen en derge
lijke meer. 

In een vergunning toegekend aan een mouterij en erin bestaande dat deze op 
de oevers van bet kanaal Brugge-Sluis een zuiginstallatie mocbt aanleggen 
en gebruiken was bet volgende bepaald: ,In geen geval nocb onder welk 
voorwendsel ook kan de recbtverkrijgende aanspraak maken op scbadeloos
stelling van de kant van de Staat" en ,De recbtverkrijgende moet zonder 
enige vergoeding alle verzwaring van lasten of bijkomende uitgaven dragen 
welke de wijziging of zelfs bet vervallen van de vergunning kunnen ver
oorzaken met be trekking tot de exploitatie van zijn nijverbeid." Door bet 
uitvoeren van werken aan de sluis en de daarmee gepaard gaande scbeep
vaartonderbreking vervielen tijdelijk de voordelen die de mouterij baalde uit 
de privatieve ingebruikneming. Het Vlaams Gewest, als recbtsopvolger van 
de Belgiscbe Staat, werd door de mouterij voor de recbtbank gedaagd. De 
mouterij vroeg scbadevergoeding op grond van art. 1382 en 544 B.W. Als 
argument werd aangebaald dat voormelde passage uit de vergunning die de 
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aansprakelijkheid van de overheid zou kunnen beperken niet met de wet 
overeenstemt, aangezien de overheid de schade die ze door haar fout 
berokkent, krachtens art. 1382 B.W. dient te herstellen. Art. 544 B.W. 
verplicht de overheid tot herstel van het verstoorde evenwicht. De admini
stratieve overheid kan, luidens de stelling van de mouterij, aan haar wette
lijke aansprakelijkheid niet ontsnappen door een louter andersluidende be
stuurlijke beslissing. Het hof van Cassatie (Cass., 6 december 1991, R. W., 
1991-92, 1120, Pas., 1992, I, 266) besliste heel duidelijk dat de overheid die 
eenzijdig het privatieve gebruik van een deel van het openbaar domein 
toestaat, de grenzen van de verleende vergunning kan bepalen. Zij vermag 
dus, bij het verlenen van de vergunning, haar aansprakelijkheid te beperken 
ten aanzien van schade die zou kunnen ontstaan doordat het voordeel dat de 
vergunninghouder uit de verleende vergunning haalt, tijdelijk of definitief 
door haar toedoen vervalt. Aldus kan de stedelijke overheid een concessie 
verlenen op het openbaar domein, in casu een marktplein, aan een ondeme
ming teneinde een ondergrondse parking te bouwen. De concessie kan de 
kenmerken vertonen van de vestiging van een recht van erfpacht of van 
opstal, maar blijft noodzakelijkerwijs een concessie (Luik, 7 juni 1988, 
Journal de droit fiscal, 1989, 280). 

Een concessie kan het recht verlenen terreinen privatief te gebruiken om 
prive-belangen te behartigen in het kader van een privaatrechtelijke ondeme
mingsactiviteit. Indien de toekomstige uitbating van een containerterminal 
de oprichting van gebouwen veronderstelt, dan kunnen deze gebouwen 
geenszins als openbare gebouwen aanzien worden. De wetgeving op het 
gunnen van overheidsopdrachten (wet van 14 mei 1976 en de nieuwe wet van 
24 december 1993) is niet van toepassing op het in concessie geven van een 
deel van het openbaar domein. Bij een concessie wordt door middel van een 
overeenkomst door de overheid aan een persoon het recht verleend om een 
gedeelte van het openbaar domein tijdelijk en op een wijze die het recht van 
anderen uitsluit, in gebruik te nemen. De concessie kan om redenen van 
openbaar belang eenzijdig worden herroepen (R.v.St., 2 februari 1993, 
T.B.P., 1993, 349, T. Aann., 1993, 196, verslag Stevens, J.). 

De rechtbanken dienen krachtens artikel107 G.W. (thans artikel159 G.W.) 
de besluiten en reglementen te toetsen aan de wet en mogen besluiten en 
reglementen slechts toepassen voor zover ze conform zijn met de wet. Deze 
bepaling is eveneens van toepassing op beslissingen, zelfs niet reglementair 
van aard, en op de administratieve rechtshandelingen, zelfs al zijn ze 
individueel. De rechtbank dient dus de vergunning te toetsen aan de wet. 
De rechtbank dient, zelfs ambtshalve, te weigeren gevolg te geven aan een 
concessie op het openbaar domein, waarvan blijkt dat ze behept is met een 
onregelmatigheid van openbare orde. In casu had de overheid (de Minister 
van Financien) bij het toekennen van de concessie, haar bevoegdheid over
schreden (Cass., 24 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 364, Pas., 1989, I, 
334). 

De verpachting van goederen van de kerkfabrieken is aan bijzondere regels 
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onderworpen (Keizerlijk Decreet van 30 december 1809- art. 60 e.v.). In 
de zaak die uiteindelijk voor de Raad van State (R.v.St., 20 maart 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, nr. 26.287) kwam, waren de feiten als volgt. De beslissing van 
de kerkfabriek Sint-Laurentius te Steenkerke om een bepaalde grond onder
hands te verpachten was vernietigd door de provinciegouverneur. De kerk
fabriek bleef in gebreke de procedure tot openbare verpachting aan te 
vangen, zodat een bijzondere commissaris werd aangesteld om zulks te 
doen. Deze stelde het lastenkohier op met inbegrip van bepaalde voorkeur
normen. De verpachting van de goederen werd toegewezen door de bijzon
dere commissaris. Ongelukkige gegadigden stelden een beroep in bij de 
Raad van State teneinde te horen zeggen voor recht dat zij als pachters 
dienen aangewezen te worden. De Raad van State achtte zich onbevoegd om 
zulks te doen. Omwille van feiten, eigen aan de zaak, werd de beslissing van 
de bijzondere commissaris om de pacht aan anderen toe te wijzen evenwel 
vernietigd. 

28. DOMEINGOEDEREN EN UITVOERINGSMAATREGELEN- Uitvoering tegen de 
Staat of andere publiekrechtelijke instellingen op domeingoederen is steeds 
problematisch geweest (zie in extenso vorig overzicht nr. 20). Thans werd 
het probleem aangepakt door de wetgever die een nieuw artikel 1412bis 
inlaste in het Gerechtelijk Wetboek (zie een uitgebreide bespreking bij : 
Baert, K., ,Immuniteit bij beslag - art. 1412bis Ger.W." in ,Nieuwe 
wetgeving: -een- eerste -commentaar"-, Gent, -Mys--en-Breeseh, uitgevers,-
1994, 125-136; Brijs, S., ,Nieuwe wetgeving: de absolute uitvoeringsimmu
niteit van de overheid doorbroken", R. W, 1994-95, 625-633; Deltour, J., 
,Over beslag op overheidsgoederen en ontucht : achterhoedegevechten over 
de rol van de rechter", T.B.P., 1995, 115-117; Lewalle, P., ,Le projet 
d'insertion d'un article 1412bis dans le Code Judiciaire et l'immunite 
d'execution des personnes morales de droit public", in Le nouveau droit 
judiciaire prive (Les dossiers du J.T., nr. 5), Brussel, 1994, 151-184; Nys
sens, L., ,Le principe de l'immunite d'execution des pouvoirs publics 
assoupli par le leglislateur", Rev. Reg. Dr., 1994, 299-311; Peeters, B., 
,Dwanguitvoering op overheidsgoederen. Een commentaar op art. 1412 
his Ger.W.", T.B.P., 1995, 67-75; Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van roerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 815 e.v.). 
Principieel blijft het beslagverbod, doch anderzijds is beslag voortaan moge
lijk op overheidsgoederen die kennelijk niet nuttig zijn voor de openbare 
dienst. Daartoe zal de overheid een lijst opstellen van goederen vatbaar voor 
beslag en deze lijst dient te worden neergelegd op de plaatsen die door artikel 
42 Ger.W. zijn bepaald voor de betekening van de gerechtelijke akten. De 
beslaglegger kan dan uit deze lijst kiezen welke goederen hij in beslag neemt. 
De beslagene die niet dergelijke lijst neerlegde en die van oordeel is dat de 
goederen die in beslag werden genomen niet voor beslag vatbaar zijn kan 
andere goederen aanbieden ter inbeslagname (substitutie). 

Onder het vroegere recht was het duidelijk dat goederen die deel uitmaken 
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van het openbaar domein zeker niet vatbaar zijn voor beslag, vermits zij 
onvervreemdbaar zijn. 

Het hof van Cassatie bevestigde nogmaals de onder het vroegere recht 
klassieke regel in zijn arrest van 30 september 1993 (Cass., 30 september 
1993, Arr. Cass., 1993, 778, Pas., 1993, 769, J.L.M.B., 1994, 290, R.W., 
1993-94,954, Proces en Bewijs, 1994, III, 67, noot Vareman, A.). In de regel 
en omwille van het algemeen beginsel van de continui"teit van de openbare 
dienst kunnen de goederen van een openbare rechtspersoon niet vatbaar zijn 
voor uitvoeringsmaatregelen. Dit beginsel heeft enkel tot doel de blijvende 
functionering van de openbare diensten te verzekeren. Het berooft de rechter 
zeker niet van elk injunctierecht tegenover het bestuur. Bedoeld beginsel 
wordt, zoals in casu, zeker niet geschonden indien een rechter overeenkom
stig de modaliteiten van artikel 1481 Ger.W. beslag inzake namaak toelaat. 
Dit impliceert dat een deskundige bepaalde stukken en documenten die 
gehouden worden door de overheid kan inzien en beschrijven. Het voorlopig 
bezit door de deskundige van bedoelde stukken staat zeker de bestendigheid 
van de openbare dienst niet in de weg. 

De beslagrechter te Hasselt had een interessant probleem te behandelen 
inzake bewarend beslag op domeingoederen (Beslagr. Hasselt, 7 februari 
1989, T.B.B.R., 1991, 93). Uit het feitenrelaas bleek dat de gemeente L. 
zinnens was gronden als industriegronden te verkopen. Er was een principe
akkoord met de verweerder in deze zaak, doch blijkbaar, was de verkoop nog 
niet volledig rond. De kandidaat-kopers vreesden waarschijnlijk dat de 
gemeente de gronden aan iemand anders zou verkopen en legden bewarend 
beslag op de gronden. 
De beslagrechter ging eerst na of de gronden in kwestie deel uitmaakten van 
het openbaar dan wel van het privaat domein van de gemeente. Hij stelde 
vast dat het ging om industriegronden die verkocht worden aan particulieren 
of vennootschappen teneinde er industriele gebouwen op te trekken en 
activiteiten te ontwikkelen volgens het doel van hun statuten. Duidelijk 
behoorden bedoelde gronden tot het privaat domein van de gemeente aan
gezien zij uit hun aard zelve vervreemdbaar, verjaarbaar en dus in de handel 
waren. Bedoelde gronden waren duidelijk niet absoluut noodzakelijk voor de 
continu'iteit van de openbare dienst. De rechtbank achtte zich bevoegd dit 
laatste vereiste te onderzoeken. De gemeente was in elk geval toch zinnens 
de gronden te verkopen. Uit al deze elementen werd afgeleid dat het 
bewarend beslag op deze gronden niet nietig was. 

In los verband met het thema van beslag op domeingoederen staat het vonnis 
van de rechtbank te Charleroi (Rb. Charleroi, 3 februari 1993, J.L.M.B., 
1993, 984). In deze zaak had het OCMW. aan de Belgische Staat, de Minister 
van Financien een akte van overdracht van pensioen betekend. Blijkbaar was 
hiermee geen rekening gehouden omdat de akte van overdracht op een 
verkeerd bestuur binnen het Ministerie van Financien was terechtgekomen. 
De Belgische Staat werd veroordeeld de sommen aan het OCMW. te betalen, 
aangezien de wet van 6 juli 1970, die bepaalt dat overdracht of beslag op de 
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door de Staat verschuldigde sommen dient betekend te worden in handen van 
de minister die betrokken is bij de uitgave, geen onderscheid maakt in de 
verschillende besturen van eenzelfde departement. 

29. DOMEINGOEDERENENERFDIENSTBAARHEDEN- De vraag of goederen van 
het openbaar domein kunnen belast worden met erfdienstbaarheden werd in 
de besproken periode voorgelegd aan de rechtbank van Marche-en-Famenne 
(Rb. Marche-en-Famenne, 17 november 1988, T.B.B.R., 1989, 500) tegen 
wiens beslissing voorziening in cassatie werd ingesteld (Cass., 27 september 
1990, Arr. Cass., 1990-91, 84, J.T., 1991, 634, Pas., 1991, I, 70, R. W., 1990-
1991, '852, Rev. Not. B., 1991, 49; zie de uitgebreide bespreking over 
erfdienstbaarheden en domeingoederen bij : Vuye, H., Bezit en bezitsbe
scherfning van onroerende goederen en rechten, Brugge, 1995, nr. 437 e.v.). 

Twee problemen waren aan de orde. In 1972 kocht de Belgische Staat een 
perceel grond. In de aankoopakte staat de klassieke clausule dat het goed 
verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt en met alle erfdienstbaar
heden waarmee het zou kunnen belast zijn (,Les biens sont vendus en toute 
propriete ... avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, mais sans que la presente clause puisse donner a 
qui que ce soit plus de droits que ceux fondes sur titres reguliers ou sur la 
loi."). De rechtbank besliste dat de Staat, door deze clausule te aanvaarden, 
afzag van de notie van openbaar domein en de last op zijn aangekocht 
eigendom wel-degelijk aanvaardde. De erfdienstbaarheid-bestondreeds err 
daarenboven waren de goederen verkocht in de staat waarin ze zich bevon
den. De rechtbank meent trouwens dat uit de clausule (meer in het bijzonder 
uit de formulering ,qui que ce soit") een beding ten behoeve van een derde 
zou kunnen afgeleid worden, ten voordele van de gebruikers van de erf
dienstbaarheid. 

Een ander probleem was het bestaan van een erfdienstbaarheid op het 
openbaar domein van de Staat. Blijkbaar maakten voertuigen een stukje 
gebruik van de toeristische weg voor voetgangers tussen Barvaux en Durbuy 
om de eigendom van particulieren te kunnen bereiken. De eigenaars van 
bedoeld perceel maakten van deze weg gebruik van bij de aankoop van hun 
perceel in 1975. De Belgische Staat heeft zich hiertegen nooit verzet omdat 
hij van mening was dat dergelijke situatie niet onverenigbaar was met de 
aard van openbare bestemming van de weg. De rechtbank stelt vast dat 
bedoelde weg onbetwistbaar deel uitmaakt van het openbaar domein en dat 
de regel is dat het openbaar domein niet kan belast worden met erfdienst
baarheden. De ratio legis van deze regel is dat de erfdienstbaarheid zou 
onverenigbaar zijn met de rechten van de gemeenschap. Uit de analyse van 
de feitelijke situatie leidt de rechtbank af dat steeds gebruik is gemaakt van 
bedoelde uitweg. Het hof van Cassatie verwerpt de voorziening en stelt dat 
een erfdienstbaarheid op een goed van het openbaar domein kan worden 
gevestigd op voorwaarde dat zij niet onverenigbaar is met de openbare 
bestemrning van dat domein, geen beletsel vormt voor het openbaar gebruik 
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en geen atbreuk doet aan het recht van het bestuur om dat gebruik volgens de 
noden en het belang van de gemeenschap te regelen (Het Hof van Cassatie 
bevestigt aldus zijn vroegere rechtspraak- Cass., 6 december 1957, Arr. 
Cass., 1958,210, Pas., 1958, I, 366; Cass., 11 september 1964, Pas., 1965, I, 
29, R. W, 1965-66, 464, J. T., 1965, 213 ). Het hof voegt in casu toe dat, 
hoewel de controle op de opportuniteit van de beslissingen van het bestuur 
dienaangaande buiten de bevoegdheid van de rechter valt, de rechter daar
entegen bevoegd en verplicht is om zowel de externe als de interne wettig
heid ervan te toetsen en, inzonderheid op grond van de context en aile andere 
regelmatig voorgedragen gegevens, nate gaan of de overheidsbeslissing niet 
op machtsafwending berust. 

Erfdienstbaarheden van openbaar nut kunnen gevestigd worden op eigen
dommen van particulieren. Zo bijvoorbeeld de klassering van een eigendom 
als beschermd stadsgezicht, waardoor zelfs de bouwplannen van de eigenaar 
geen doorgang kunnen vinden. Het hof van Cassatie bevestigt in zijn arrest 
van 16 maart 1990 (Cass., 16 maart 1990, R. W., 1990-91, 499, Arr. Cass., 
1989-90, 922, Pas., 1990, I, 827) dat uit de vestiging van een door of 
krachtens een wet of decreet opgelegde erfdienstbaarheid tot algemeen nut 
of van een beperking van het eigendomsrecht in het algemeen belang, voor 
de eigenaar van het bezwaarde goed geen recht op vergoeding voortvloeit, 
tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. Volgens een vaste cassatie
rechtspraak vindt artikel16 G.W. (voorheen artikel11) immers geen toepas
sing op erfdienstbaarheden van openbaar nut (Cass., 16 maart 1990, gecit.; 
Cass., 27 oktober 1930, Pas., 1930, I, 336; Cass., 1 oktober 1934, Pas., 1934, 
I, 397). 

De staat heeft krachtens de wet van 17 januari 1938 betreffende regeling van 
het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de 
concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, 
van de openbare domeinen van de Staat, van de provincien en van de 
gemeenten voor het aanleggen en onderhouden van leidingen het recht aan 
de concessiehouders te vragen om de leidingen door hen geplaatst op het 
openbaar domein te wijzigen in het belang van de wegen. Dergelijke wijzi
ging dient te gebeuren op kosten van de concessiehouder. In de zaak die 
uiteindelijk voor het Hof van Cassatie kwam (Cass.,17 januari 1992, R. W., 
1992-93, 90, Arr. Cass., 1991-92, 438, Pas., 1992, 423) had de Staat eerst 
een perceel grond van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij 
onteigend en nadien aan bedoelde maatschappij gevraagd dat de moerbuizen 
op haar kosten zouden verplaatst worden. Het hof van Cassatie stelt vast dat 
de regel vervat in voormelde wet van 17 januari 1938 zowel voor het 
openbaar als het privaat domein van de overheid geldt, maar dat hij geen 
toepassing vindt met betrekking tot een eigendom die niet aan de overheid 
toebehoort. Uit deze bepaling volgt dat de Staat ten aanzien van een on
roerend goed dat niet tot zijn domein behoorde, na onteigening ervan het 
recht verkrijgt om zich, in voorkomend geval, op voormelde bepaling te 
beroepen. Zulks doet in casu voor de onteigende eigenaar evenwel een 
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verplichting ontstaan die vroeger niet bestond en die daarenboven recht
streeks bet gevolg is van de onteigening. Derhalve kan de onteigende 
eigenaar de kosten voor de verplaatsing van de moerbuis op de onteigenaar 
verhalen. Immers zolang de grond waarin de moerbuis lag niet was ontei
gend, kon de verplichting niet opgelegd worden aan de Intercommunale om 
de buis te verplaatsen in het belang van de wegen. lngevolge de onteigening 
zal de onteigende een v66r de onteigening niet bestaand nadeellijden door de 
mogelijke toepassing die door de onteigenende overheid gemaakt wordt van 
de wet van 17 januari 1938. 

30. SCHADE AAN DOMEINGOEDEREN - Dient men bij de Schade aan een goed, 
dat deel uitmaakt van bet openbaar domein, de vetusteit in aanmerking te 
nemen bij bet bepalen van de schadevergoeding? De correctionele rechtbank 
te Hasselt (Corr. Hasselt, 6 september 1990, Limb. Rechtsl., 1990, 219, noot 
Broekmans, R.) velde in dit verband een interessant vonnis. Een verkeerspaal 
werd aangereden en vernield. Op burgerlijk gebied had de politierechter, 
rekening gehouden met de vetusteit van de verkeerspaal, een zekere vergoe
ding ex aequo et bono vastgesteld. De correctionele rechtbank achtte een 
verrnindering van het, door het Vlaams Gewest gevorderde bedrag, om reden 
van vestusteit van de verkeerspaal, onterecht. Eenmaal de goederen ge'in
corporeerd zijn in het openbaar domein, zijn ze niet meer vatbaar voor 
verhandeling en hebben zij een functiewaarde. Als dusdanig zijn zij niet 
meer vatbaar voor vetusteit. 

31. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOMEINGOEDEREN - De gemeente is aanspra
kelijk voor een gebrekkige signalisatie op de weg (art. 135, § 2 Nieuwe 
Gemeentewet). Deze aansprakelijkheid geldt ook indien de gemeente niet de 
eigenares is van de weg. A fortiori geldt deze aansprakelijkheid indien de 
gemeente bouwheer is. Het staat de gemeente evenwel vrij deze aansprake
lijkheid af te wentelen op de aannemer. Het lastenkohier kan bepalen dat de 
aannemer de nodige signalisatie zal ten laste nemen en ook de aansprakelijk
heid in dit verband. In een geschil tussen de gemeente en een weggebruiker, 
waarbij de gebrekkige signalisatie ten belope van 75% de oorzaak werd 
geacht van een verkeersongeval, is de gemeente, in dergelijk geval, gerech
tigd de aannemer in vrijwaring te roepen (Vred. Vise, 5 oktober 1992, T. 
Vred., 1993, 3, erratum: T. Vred., 1993, 136). 

Op 16 februari 1987 beschadigde een vallende boom de hoogspannings
kabels van de ,Association Liegeoise d'Electricite". De boom bevond zich 
op het domein van de Gemeente Modave. Deze laatste aanvaardde geen 
aansprakelijkheid omdat zij het beheer van haar bospatrimonium had toe
vertrouwd aan het Waalse Gewest. Uiteindelijk werd de zaak beslecht door 
het Hof van Beroep te Luik (Luik, 12 mei 1993, T. Agr. R., 1993, 227). Het 
hof maakt onderscheid tussen het beheer van de bossen, zoals bedoeld in het 
Boswetboek en de term ,bewaring", zoals bedoeld in artikell384 B.W .. Het 
beheer van de bossen, omschreven in het Boswetboek heeft tot doel het 
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openbaar bospatrimonium beter te kunnen beheren en te bewaren. Het Bos
wetboek ( evenmin als het Bosdecreet, thans van toepassing in het Vlaams 
Gewest) regelt de aansprakelijkheid voor de bossen in de zin van artikel1384 
B.W. Het Waals Gewest treedt op voor rekening van de Gemeente: het komt 
slechts tussen om de bewaking, de bewaring en de exploitatie van het bos te 
verzekeren voor rekening van de Gemeenten, zonder er zelf enig voordeel uit 

· te halen. In die omstandigheden dient de Gemeente beschouwd te worden als 
bewaarder van de zaak, in de zin van artikel 1384 B.W. en is dus ook de 
Gemeente aansprakelijk. 

HOOFDSTUK III 

EIGENDOM 

32. EEUWIGDUREND KARAKTER - Het eigendomsrecht is het enige zakelijke 
recht dat principieel een eeuwigdurend karakter heeft. 
Het loutere feit dat men zijn recht gedurende dertig jaar niet uitoefent leidt 
niet tot uitdovende verjaring. Men zal zijn recht slechts verliezen zo er 
tegelijkertijd iemand anders voldoende lang actief deugdelijke bezitsdaden 
stelt. Zolang geen verkrijgende verjaring is ingetreden kan de eigenaar, 
hoelang hij zich ook voor zijn zaak desinteresseerde, de revindicatievorde
ring instellen (Rb. Charleroi, 12 april1988, T.B.B.R., 1989, 409). 

33. VERZAKING AAN NATREKKING. ECHTGENOTEN- Het gebeurt meermaals 
dat echtgenoten met gemeenschapsgelden een woning optrekken op een 
grond die exclusief eigendom is van een van hen. Men laat de echtgenoot
grondeigenaar dan een akte ondertekenen waarbij hij verzaakt aan het recht 
van natrekking om te beletten dat hij ook exclusief eigenaar van de woning 
zou worden. Aan het Hof van Brussel werd een geval voorgelegd waarbij de 
grondeigenaar verklaarde ,zuiver en eenvoudig te verzaken ten behoeve van 
de huwgemeenschap aan het recht van natrekking derwijze dat de op het 
perceel grond op te richten gebouwen van woonhuis en aanhorigheden zullen 
toebehoren aan de huwgemeenschap". Toen na echtscheiding de vereffe
ning-verdeling en veiling van de woning werd gevorderd door de echtgenoot 
die geen eigenaar was van de grond wierp de echtgenoot-grondeigenaar op 
dat de woning niet in onderdeeldheid was vermits de verzaking aan het recht 
van natrekking nietig was. Het Hof trad dit standpunt bij met volgende 
motivering. De gemeenschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. De verzaking 
aan de natrekking kon dus louter een overeenkomst tussen echtgenoten 
teweeg brengen. W aar dit beding tot gevolg zou hebben dat een goed dat 
afhangt van het eigen vermogen uit dit vermogen zou treden hield het een 
schending in van art. 1400 B.W., dat van openbare orde is, en was het nietig 
bij toepassing van art. 1394 en 1395 B.W. (Brussel, 4 februari 1993, T. Not., 
1993, 439). 
Deze uitspraak ligt in de lijn van eerdere rechtspraak die de ongeldigheid van 
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de verzaking steunde op het motief dat de huwgemeenschap geen rechts
persoonlijkheid heeft (Rb. Kortrijk, 14 november 1947, J.T., 1948, 527, noot, 
F., Rigaux). 

Maar ze gaat verder waar ze er de regels van het huwelijksgoederenrecht 
bijhaalt. Dat was in casu onvermijdelijk omdat men, blijkbaar gedreven door 
de overweging dat men moet interpreteren potius ut valeat (art. 1157 B.W.), 
het beding van verzaking aan de natrekking wenste uit te leggen als een 
middel om bedongen medeeigendom te doen ontstaan. Zie omtrent dit pro
bleem en mogelijke andere oplossingen: Van Muylder, A. en Verstappen, J., 
,Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan 
en het recht van opstal", T. Not., 1992, 281, inzonderheid 304-306; Rous
seau, ,La construction d'une habitation par des epoux commons en biens sur 
un terrain propre a l'un d'eux", Rev. Not. B., 1994, 214. 

34. NATREKKING. GEMEENTEGOEDEREN. ,DROIT D'AISSANCE" - We kunnen 
ons inbeelden dat menig rechter niet graag in de schoenen zoo staan van 
de magistraten die met een aantal gewoonten en (juridische) specialiteiten uit 
de streek van Aywaille te maken hebben. Volgens een tot in de middel
eeuwen opklimmende gewoonte konden de inwoners van de gemeente 
Aywaille een zogenaamd ,droit d'aissance" krijgen dat hen toeliet rechten 
op een grand uit te oefenen die toch eigendom van de gemeenschap bleef. Dit 
had er in de loop der tijden toe geleid dat een aantal inwoners een chalet 
had den gebouwd op het perceel waarop hun dergelijk ,droit d' aissance" was 
verleend. Het gevolg van deze situatie was dat wanneer iemand van de 
gemeente een stuk grand kocht waarop dergelijk recht verleend was hij niet 
automatisch eigenaar was van water gebeurlijk op gebouwd was. De Recht
bank van Luik werd met dergelijk probleem geconfronteerd. Toen de ge
meente Sougne-Remouchamps een grand verkocht werd de koper verontrust 
door een aannemer (Goblet) die beweerde dat het chalet op deze grand zijn 
eigendom was. De rechtbank kon het probleem oplossen door vast te stellen 
dat Goblet destijds het chalet aan een zekere Perin verkocht had die het 
daarna aan de kopers van de grond had verkocht (Rb. Luik, 23 januari 1989, 
J.T., 1989, 733, noot, Ph., Godding). De noot van Godding is bijzonder 
interessant omdat geillustreed wordt hoe een probleem dat de civilist in een 
eerste opwelling met de regels van art. 552-555 B.W. en het opstalrecht te lijf 
zoo willen gaan in feite gedomineerd wordt door de prealabele vraag of men 
aldan niet met gemeentegoederen in de zin van art. 542 B.W. te maken heeft. 
In het bevestigend geval komt men immers in het administratief recht terecht 
en beschikken de begunstigden niet over burgerlijke rechten, behorend tot de 
bevoegdheid van de gewone rechtbanken. 

35. ART. 555 B.W. KEUZEMOGELIJKHEID - Een faillissementscurator die van 
twee walletjes woo snoepen kreeg het deksel op de neus. Een (later) gefail
leerde aannemer had een terrein aangekocht bij onderhandse akte. De ver
koper zoo in natura betaald worden doordat de aannemer een appartement 
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zou bouwen op een ander terrein dat ook aan de verkoper toebehoorde. 
Op het ogenblik van het faillissementsvonnis was de koopakte van de grond 
nog niet overgeschreven maar was het appartement al wei in ruwbouw 
voltooid. 

De curator beriep zich op de niet-tegenstelbaarheid van de verkoop van de 
grond wegens gebrek aan overschrijving. Op dat punt kreeg hij gelijk van de 
rechtbank. Hij vorderde tevens dat hij terugbetaling zou krijgen van het 
voorschot dat in natura was betaald, nl. de tegenwaarde van het ruwbouw
appartement. Dat had hij beter niet gedaan. De rechtbank wees hem erop dat 
als hij verkoos de verkoop als onbestaande te beschouwen dit dan ook moest 
gelden voor de aannemingsovereenkomst die de tegenprestatie was van de 
verkoop. De verkoper die als tegeneis de afbraak van het appartement en 
herstel van zijn terrein (een groentetuin!) in vroegere staat had gevorderd 
kreeg gelijk (Rb. Luik, 13 januari 1992, Reset Jura Imm., 1992, 27). Dat is 
dus de toepassing van art. 555 B.W., al. 1-2. Tere~ht wijst de rechtbank erop 
dat de derde, bedoeld in art. 555 B.W., even goed een detentor als een 
bezitter kan zijn (Galopin, G., Les biens, la propriete et les servitudes, Luik, 
1912, nr. 118). Waar ze echter dan onmiddellijk daarna meent dat art. 555 
B.W. niet toepasselijk is omdat er geen animus domini is spreekt ze zichzelf 
flagrant tegen. Detentie sluit immers steeds de animus domini uit. Waar de 
rechtbank dan de afbraakmogelijkheid baseert op het gemeen recht inzake 
eigendom heeft ze, blijkbaar ongeweten, gelijk. Art. 555, al. 1-2 B.W. is 
immers niets anders dan een formuleren van de algemene regel dat een 
eigenaar zijn eigendom mag revindiceren (De Page, H., Traite, VI, nr. 62A; 
Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 209). Trouwens, waar de 
rechtbank gesteld had dat eens de curator het koopcontract als onbestaande 
wou en kon beschouwen, meteen het aannemingscontract als onbestaande 
moest beschouwd worden, verdween meteen elke idee van detentie, geba
seerd op een contract. Afortiori moest dan niet eens nagegaan worden ofhet 
lot van de werken al dan niet door de overeenkomst geregeld was. 

36. NATREKKING. ONMIDDELLIJKE WERKING- Bij de kenmerken van dena
trekking wordt gezegd dat ze in beginsel onmiddellijke werking heeft (Van 
Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 198). Maar wanneer men aan de 
bespreking van art. 555 B.W. komt wordt dit principe sterk gerelativeerd. 
Uitgaande van de idee dat art. 555 geen loutere toepassing is van art. 546 en 
551 B.W. meent men dat nog moeilijk kan verdedigd worden dat in de door 
art. 555 B.W. beoogde situatie de natrekking automatisch op basis van de 
incorporatie tot stand komt (Van Neste, F., o.c., nr. 212). Voor dat standpunt 
lijkt ook de rechtbank van Luik te kiezen (Rb. Luik, 13 januari 1992, Reset 
Jura Imm., 1992, 27: ,!'accession exige un acte de volonte et n'est pas 
automatique'' ). 

37. ART. 552 B.W. TOEPASSINGSGEBIED- In de bestudeerde periode heeft het 
Hof van Cassatie nog eens de gelegenheid gehad de draagwijdte van art. 552 
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B.W. nader te omschrijven. De koper van twee erven, toebehorend aan een 
eigenaar, beweerde dat in de koop ook de kelderruimte begrepen was die zich 
onder een van de erven bevond. Het Hof van Gent had hem afgewezen omdat 
het een eigenaar vrij staat zijn eigendommen te splitsen en naargelang deze 
splitsing eigendomsrechten over te dragen. De verkoopster was dus gerech
tigd bij de verkoop de kelderruimte uit te sluiten die zij aan een restaurant
houder als wijnkelder had verhuurd. De eiser meende dat aldus het vermoe
den van art. 552 B.W. geschonden was. Het Hofvan Cassatie antwoorde hem 
dat art. 552 B.W. betrekking heeft op het eigendomsrecht volgend uit het 
aanbrengen van gebouwen, constructies en beplantingen. Die wetsbepaling 
is echter niet toepasselijk bij de vraag naar het voorwerp en de omvang van 
de rechten van de verkrijger aan wie zodanig erf wordt vervreemd. Bij die 
vervreemding kan inderdaad het voorwerp van de eigendomsoverdracht 
worden beperkt (Cass., 2 maart 1992, Pas., 1992, I, 589, Arr. Cass., 1991-
92, 623). Daarmee bevestigt het Hof een stelling inzake splitsingsmogelijk
heid bij eigendomsoverdracht die het reeds sedert 1890 heeft aangenomen 
(Cass., 26 juni 1890, Pas., 1890, I, 233). 

38. ART. 555 B.W. TOEPASSINGSVOORWAARDEN- Een vonnis van de rechtbank 
van Turnhout, dat we door praktische omstandigheden bij ons vorig over
zicht niet in handen konden krijgen, formuleert nog eens de basisregel dat 
art. 555 B.W. slechts toepasselijk is zo het lot van de gebouwen of beplan
tingen-niet-door-de-wet-of"een overeenkomst wordt-geregeld~ --- - -- ---

De eiser had een weekendhuisje gebouwd op een grond, gekocht van een 
zekere P. Achteraf bleek dat P. helemaal geen eigenaar was van dit perceel, 
dat in werkelijkheid toebehoorde aan een N.V. die het verder verkocht had 
aan verweerders. Vermits de overeenkomst tussen P. en eiser met geen 
woord repte over gebeurlijke gebouwen die op het perceel zouden opgericht 
worden, was volgens de rechtbank art. 555 B.W. toepasselijk. Verweerders 
werden veroordeeld tot betaling van arbeidsloon en materialen. Hun verweer 
dat ingevolge veroordelingen op grond van stedebouwkundige regels het 
weekendverblijf zou moeten afgebroken worden, werd ongegrond geacht 
omdat zij zelf, ondanks deze veroordelingen . de afbraak niet gevorderd 
hadden maar het weekendhuisje zelf waren gaan gebruiken (Rb. Turnhout, 
12 juni 1987, Turnhouts Rechtsl., 1988, 191). Zeker juist is dat gesteld dat . 
men bier te maken had met een derde te kwader trouw in de zin van art. 555 
B.W., de grondeigenaar kon kiezen tussen afbraak of kostenvergoeding zo 
hij de natrekking wou laten spelen, doch dat eens die keuze gemaakt ze 
onherroepelijk was. Een moeilijk punt ligt echter in de door de rechtbank zelf 
aangehaalde basisidee van art. 555 B.W.: geen verrijking zonder oorzaak. 
Ten laste van wie was bier op stedebouwkundig vlak de afbraak bevolen: 
tegen de oprichter, tegen degene die de werken in stand hield? In welke mate 
wenste de overheid effectief tot afbraak over te gaan? Indien de afbraak 
inderdaad zou doorgevoerd worden tegen de actuele grondeigenaars kan men 
nog bezwaarlijk beweren dat er van enige werkelijke verrijking en dus 
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vergoedingsplicht sprake is. De verrijking zou maximaal de vorm van een 
beperkt tijdelijk genot aangenomen hebben. 

Men kan zich echter vragen stellen met betrekking tot de redenering op 
grond waarvan de rechtbank art. 555 B.W. toepasselijk verklaart. Met ver
wijzing naar Derine e.a., IB, nr. 711 e.v. stelt zij dat ,volgens vaste recht
spraak art. 555 B.W. toepasselijk is op personen die zelfs door een overeen
komst met elkaar verbonden zijn, in alle gevallen waar het lot van de 
gebouwen niet door de overeenkomst zelf wordt geregeld". Dit citaat berust 
op een onvolledige en daardoor onjuiste lezing, de passage wordt volledig uit 
haar verband gerukt. De overeenkomsten waarover deze auteurs het hebben 
zijn die tussen de grondeigenaar en een houder (bv. huurder). Dit wordt in 
het aangehaalde werk onder nr. 711,A bij herhaling gezegd en komt ook aan 
bod in nr. 713,B. Indien men met een eigendomsoverdragende akte, wat elke 
notie van houderschap uitsluit te maken heeft dan wordt de vraag of het lot 
der werken door de overeenkomst geregeld wordt zinloos. Die vraag wordt 
immers uitdrukkelijk door art. 544 en 552.B.W. beantwoord. 

De kernvraag, waarop de rechtbank niet is ingegaan, was of de eiser te 
goeder trouw was in de zin van art. 550 B.W. toen hij kocht van de niet
eigenaar P. Zo ja, dan mocht om die reden geen atbraak bevolen worden 
en moest overeenkomstig art. 555 in fine B.W. vergoed worden. Zo niet, 
dan mocht krachtens dezelfde bepaling atbraak en gebeurlijk schadevergoe
ding gevorderd worden of overname tegen vergoeding van materiaal- en 
loonkost. 

Art. 555 B.W. was toepasselijk, niet omdat de overeenkomst niets zei over 
het lot der werken, maar omdat de aanlegger onvermijdelijk in de door 
art. 555 B.W. beoogde hypothese was. beland: met eigen materiaal op 
andermans grond bouwen. 

Ook het Hof van Cassatie zag de grondslag van de vergoedingsplicht van 
art. 555 B.W. in het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder 
oorzaak (Cass., 18 april 1991, Res Jura Imm., 1991, 205, T. Not., 1992, 
427). Het arrest wijst er tevens op dat het lot van de werken niet door een 
overeenkomst geregeld mag zijn en de contractspartij (in casu een verhuur
der) zich niet in de onmogelijkheid mag bevinden wegruiming te vorderen. 

39. ART. 555 B.W. NIET OVERGESCHREVEN VERKOOP VAN GROND - Wat er 
gebeurt of kan gebeuren zo de koopakte van de grond waarop men bouwt 
niet werd overgeschreven, kwam reeds aan bod in nr. 35. 

40. ART. 555 B.W. KEUZEMOGELIJKHEID. GEEN EIGENRICHTING - In een verhaal 
waar noch het gemeentebestuur noch de kopers van bepaalde percelen het 
erg nauw genomen hadden met wet en orde werd een geprikkelde grond
eigenaar uiteindelijk het slachtoffer van zijn poging om zelf maar zijn 
eigendomsrecht veilig te stellen. 

Een landmaatschappij had ten gunste van een aannemer verzaakt aan haar 
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recht van natrekking. De aannemer richtte woningen op op de betrokken 
terreinen. Achteraf werden deze kavels met eropstaande gebouwen aan 
particulieren verkocht. Achter deze kavels lag nog een perceel toebehorend 
aan de landmaatschapij. De aannemer had er niet beter op gevonden dan op 
dit terrein de overloop van de sterfputten van de woningen te laten uitmon
den en er de aarde uit te storten voortkomend van uitgravingen op de 
bebouwde percelen. Het perceel werd uiteindelijk, door de curator van de 
inrniddels gefailleerde landmaatschappij, verkocht aan een zekere heer 
Franck. 

Toen de heer Franck op zijn grond wou gaan bouwen werd hij met een aantal 
verrassingen geconfronteerd die allesbehalve aangenaam waren. Allereerst 
bleek dat de vroegere kopers dit laatste perceel (dat hij nu het zijne mocht 
noemen) broederlijk onder mekaar verdeeld hadden om er tuinhuisjes op te 
richten en allerlei beplantingen op te richten. Het afwateringssysteem door 
de aannemer uitgedokterd maakte dat het perceel als een soort opvangbekken 
voor afvalwater werd gebruikt. Hij kreeg slechts vergunning tot bouwen rnits 
hij aan de eigenaars die aan zijn terrein paalden een strook grond van 8 m 
breed afstond en een afvloeiingssysteem, onder de voorwaarden door de 
gemeente bepaald, tot aan de gemeenteweg zou aanleggen, dat ook het 
rioolwater van deze buren zou afvoeren. Met beroep op art. 107 G.W. (thans 
159) en gedetailleerd onderzoek van de feiten meende de rechtbank dat de 
heer Franck hiertoe niet gedwongen kon worden. Toch kwam de heer Franck 
niet zo gelukkig uit het avontuur.- Alhoewel de rechtbank ook van oor<leel 
was dat de tuinhuisjes en beplantingen van de buren niet op zijn grond 
mochten staan en deze zelfs als derden te kwader trouw in de zin van art. 555 
B.W. dienden beschouwd te worden, had de heer Franck zelf de beplantingen 
en gebouwen afgebroken. 

Art. 555, al. 3 B.W. gaf hem echter aileen het recht ze tegen vergoeding van 
materialen en lonen te houden of de wegruirning door de oprichters te eisen. 
De rechtbank formuleert de regel correct. Verrnits hij door natrekking 
eigenaar was geworden, kon de heer Franck de constructies en beplantingen 
behouden en ze dus ook zelf afbreken, krachtens zijn beschikkingsrecht als 
eigenaar, maar dit op last de kosten van materialen en lonen te vergoeden. 
Verrnits geen enkel aankoopdocument werd voorgelegd en aangenomen kon 
worden dat het merendeel der zaken door de buren eigenhandig was aange
bracht werd de vergoeding die de heer Franck moest betalen ex aequo et 
bono bepaald (Rb. Verviers, 13 mei 1991, J.L.M.B., 1992, 276). 

Dat eigenmachtig optreden zelfs strafrechtelijke gevolgen kan hebben ervoer 
de eigenaar van een woning die aan zijn moeder een recht van bewoning had 
verleend. Toen zijn moeder voorzetrolluiken liet plaatsen, brak hij ze prompt 
weer af. Het Hof van Antwerpen veroordeelde hem wegens vernieling van 
stedelijke afsluitingen (art. 545 S.W.). Tevens werd hem op burgerrechtelijk 
gebied diets gemaakt dat zelfs zo hij zich door natrekking of incorporatie als 
eigenaar kon beschouwen hij hier duidelijk het eigendomsrecht rnisbruikt 
had (Antwerpen, 12 mei 1989, R. W., 1989-90, 159, noot, A., Vandeplas). 
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41. NATREKKING. HYPOTHEEK - De rechtbank van Aarlen maakte het zich
zelf hopeloos moeilijk om uit te leggen dat een hypotheek op een grond zich 
ook uitstrekte tot de gebouwen die er (achteraf) werden opgericht. Zowel in 
het hypothecair mandaat als in de uiteindelijke hypotheekvestiging was er 
sprake van de grond alsmede van alle constructies erop geplaatst of er op te 
richten. Volgens de rechtbank ging het om een toepassing van art. 45bis 
Hyp.W. (hypotheek op nog op te richten gebouwen) en werd de uitbreiding 
van de hypothecaire waarborg tot die gebouwen verantwoord door het 
vermoeden dat de grondeigenaar krachtens het uit art. 553 B.W. voortvloei
ende recht van natrekking eigenaar is van de constructies op zijn terrein 
opgericht. Wie dat vermoeden wil weerleggen om aan te tonen dat hij en niet 
de grondeigenaar eigenaar is van de constructies moet een titel met vaste 
dagtekening voorleggen waaruit ten zijnen voordele verzaking aan het recht 
van natrekking blijkt, aldus de rechtbank (Rb. Aarlen, 8 november 1988, 
Rec. Gen. Enr., 1991, nr. 24.022, J.L.M.B., 1989, 84). 

Allereerst vergeet de rechtbank te vermelden dat dergelijke verzaking aan 
natrekking moet overgeschreven zijn om tegenstelbaar te zijn. Vervolgens is 
de inhoud die de rechtbank aan art. 553 B.W. toeschrijft niet juist. Het is 
art. 552 B.W. dat .de regel stelt dat de grondeigenaar eigenaar is van al wat 
zich op of onder de grond bevindt. Art. 553 B.W. stelt alleen het dubbel 
vermoeden dat de grondeigenaar de constructies op zijn grand zelf en op zijn 
kosten heeft aangebracht. In de art. 554-555 B.W. wordt dan gezegd water 
gebeurt indien blijkt dat dit dubbel vermoeden niet klopt en wordt een 
systeem uitgewerkt dat gebaseerd is op de natrekking. Tenslotte was niet 
art. 45bis Hyp.W. maar wel art. 45 Hyp.W. toepasselijk. De gebouwen in 
kwestie waren te beschouwen als verbeteringen aan het gehypothekeerde 
onroerend goed aangebracht (art. 45, al. 2 Hyp.W.). Die regel is inderdaad 
gebaseerd op de idee van natrekking waardoor de grandeigenaar tevens 
eigenaar van de gebouwen wordt. In art. 45bis Hyp.W. heeft de wetgever 
van 1924 precies de situatie willen regelen waarin alleen (toekomstige) 
gebouwen gehypothekeerd werden (zonder dat men eigenaar, erfpachter of 
opstalhouder was) en waar de grandeigenaar helemaal geen eigenaar was via 
natrekking. 

Al bij al is het eigenlijke resultaat waartoe de rechtbank komt, juist, al klopt 
de redenering niet. Het had volstaan naar art. 45 Hyp.W. te verwijzen. 

42. VERZAKING AAN NATREKKING. FISCALE ASPECTEN - In het kader van een 
overzicht van rechtspraak Zakenrecht kan het niet de bedoeling zijn uitvoerig 
prablemen van hypothecaire publiciteit of van fiscaal recht te behandelen. 
Toch lijkt het nuttig stil te staan bij twee belangrijke uitspraken van het Hof 
van Gent die betrekking hadden op de vraag naar de realiteit van een 
dergelijke verzaking en de vraag vanaf welk ogenblik de fiscus rekening 
moet houden met de gesplitste eigendomssituatie die uit de verzaking aan het 
recht van natrekking voortvloeit. 

In een eerste arrest ging het om een probleem van registratierechten. Grand-
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eigenaars hadden met afstand van het recht van natrekking aan een bouw
firma toelating tot bouwen gegeven. Tevens gaven zij mandaat aan de 
afgevaardigde-bestuurder van deze firma om bij de verkoop van de apparte
menten in hun naam en voor hun rekening het gedeelte van de prijs dat 
overeenstemde met het aandeel in de grond, begrensd tot een vooraf over
eengekomen totaal bedrag van 1.600.000 BF te innen. Voor de ontvanger der 
registratie betrof het hier een dubbele verkoop: eerst vanwege de grond
eigenaars aan de bouwfirma, vervolgens vanwege deze firma aan de indivi
duele eigenaars. Er zou dus tweemaal registratierecht betaald moeten wor
den, volgens hem was de verzaking aan de natrekking geveinsd. 

De bouwfirma betwistte dit. Het Hof trad haar stelling bij op grond van o.m. 
volgende argumenten. Afstand van het recht van natrekking wijst geenszins 
op overdracht van eigendomsrecht doch heeft uiteindelijk slechts zin zo de 
verzaker eigenaar blijft. De lastgeving impliceerde eveneens dat de last
gevers eigenaar gebleven waren. Nergens in de akte was er sprake van 
onmiddellijke afstand van de grond, het bedrag van 1.600.000 BF was slechts 
betaalbaar naarmate de appartementen zouden verkocht worden en op voor
waarde dat alles van de hand gedaan kon worden. Het ging hier om een 
situatie waar de eigenaar een ander volmacht gaf een vermogensbestanddeel 
voor zijn rekening te besturen. Dergelijk beheer kon zonder eigendomsover
dracht (Gent, 21 maart 1989, F.J.F., 1989, 303). 
In een tweede gev~l betrof het de vraag wie debela~tingschuldige was van 
het kadastraal inkomen op gebouwen. 
De grondeigenaar was van mening dat de fiscus ten onrechte de belasting
schuld wegens inkomen uit gebouwen op zijn schouders gelegd had vermits 
deze gebouwen opgericht waren door een vennootschap ten gunste van wie 
hij aan zijn recht van natrekking verzaakt had en toestemming tot bouwen 
verleend had. Deze verzaking en toestemming waren oorspronkelijk monde
ling gebeurd en tenslotte vastgelegd in een notariele akte d. d. 17 april 1981, 
geregistreerd op 21 april 1981 en overgeschreven op 27 april 1981. De 
mutaties werden in de kadastrale bescheiden geboekt met inwerkingtreding 
op 1 januari 1982. De administratie meende dat voor de periode voor 1 
januari 1982 de onroerende voorheffing verschuldigd was door de grond
eigenaar. Ze baseerde zich op art. 552-553 B.W. om te stellen dat bij 
ontbreken van een toelatingsakte om te bouwen de gebouwen geacht worden 
toe te behoren aan de grondeigenaar en meende dat de data van registratie 
van de akten bepalend zijn tot boeking der mutaties in de kadastrale be
scheiden. 
Het Hof meende dat de grondeigenaar het vermoeden van art. 553 B.W. 
voldoende had weerlegd en aangetoond dat hij nooit eigenaar was of was 
geweest van de gebouwen met een aantal feitelijke elementen die door de 
administratie niet betwist werden (bouwtoelatingen afgeleverd aan vennoot
schap, gebouwen door haar betaald en in boekhouding opgenomen, B.T.W. 
op gebouwen door haar in aftrek gebracht, geen huurprijs van vennootschap 
aan grondeigenaar, wel huur door zustermaatschappijen betaald aan ven-
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nootschap voor gebruik van deel van gebouwen). Het verwees tevens naar 
art. 296 W.I.B. (thans art. 395 W.I.B.) dat mogelijk maakt dat degene die als 
eigenaar in de kadastrale documenten geboekt staat, niet moet instaan voor 
de betaling van de onroerende voorheffing zodra hij bewijst dat de goederen 
op een andere eigenaar, waarvan hij identiteit en adres meedeelt, zijn over
gegaan. 

Tenslotte meende het Hof- zonder verdere motivering - dat de verzaking 
aan het recht van natrekking slechts tegenstelbaar wordt aan derden vanaf de 
,registratie" (aanhalingstekens in de tekst van het arrest zelf geplaatst) van 
de notariele akte (Gent, 27 september 1988, J.D.F., 1989, 103). In de mate 
dat met ,registratie" overschrijving zou bedoeld worden kan de stelling van 
het Hof gebeurlijk bijgetreden worden. Art. 1 Hyp.W. laat derden slechts toe 
de niet-tegenstelbaarheid wegens gebrek aan overschrijving in te roepen zo 
zij op geen andere wijze de overdracht kenden. In casu kon beweerd worden 
dat de fiscus via de B.T.W.-regeling zonder overschrijving op de hoogte kon 
zijn van de verzaking aan het recht van natrekking (Al moet -punt waarop we 
hier niet verder ingaan- toegegeven worden dat de rechtspraak al wel eens 
aangenomen heeft dat de kennis die men op een dienst van de fiscus heeft 
niet aan het hele Ministerie van Financien kan worden toegerekend (Cass., 
28 mei 1976, J.T., 1977, 189). Zie over de hier besproken problematiek ook: 
Van Muylder, A. en Verstappen, J., ,Actuele problemen inzake het recht van 
natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal", T. Not., 1992,281 
e.v., nr. 9, 75, 86-90). 

43. WERKEN DOOR DE HUURDER AANGEBRACHT - Een huurder die een nieuw 
venster geplaatst had en de dakgoot weer in orde gebracht, wou hiervoor bij 
het einde van de huur vergoeding. De rechtbank van Luik had zijn eis 
afgewezen omdat volgens haar een huurder de verhuurder moest verwittigen 
en zijn toestemming tot deze werken vragen of hem daartoe desnoods 
dwingen en uit de briefwisseling bleek dat de huurder zich beperkt had tot 
de mededeling dat hij een venster had vervangen of van zin was de dakgoot 
te herstellen zonder echter enig precies verzoek te formuleren. Het vonnis 
werd door het Hof van Cassatie verbroken omdat genoemde overweging ( op 
zich) de beslissing van de rechtbank niet naar recht verantwoordde. 

Het Hof stelde als principe dat bij gebreke aan bedingen terzake, de huurder, 
op grond van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak 
mag verrijken ten koste van een ander, recht had op vergoeding voor de 
verbeteringen aangebracht aan het gebouw, mits de verhuurder zich niet in de 
onmogelijkheid bevond hun wegruiming te vorderen. Aangezien de recht
bank de eis had afgewezen zonder, zelfs impliciet, vast te stellen dat de 
werken niet vatbaar waren voor verwijdering, had ze haar beslissing niet 
behoorlijk verantwoord (Cass., 18 april 1991, T. Not., 1992, 427, Res Jura 
Imm., 1991, 205, Arr. Cass., 1990-91, 839, Pas., 1991, I, 740). 

Merken we op dat het Hof hier nog twee belangrijke beginselen inzake 
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art. 555 B.W. in herinnering brengt: geen regeling door (wet of) contract, 
geen onmogelijkheid van wegruirning (zie elders in dit overzicht, nr. 38). 

44. ROERENDE NATREKKING- In een zaak die hoofdzakelijk de toepassing 
van art. 2280 B.W. betrof, kwam terloops ook een aspect van roerende 
natrekking aan bod. De verweerder had op de markt een hogedrukreiniger 
gekocht die achteraf gestolen bleek. Blijkbaar hadden de dieven in hun haast 
een aantal accessoria laten liggen zodat de verweerder deze nadien zelf was 
gaan bijkopen. Toen de ware eigenaar zijn apparaat terugvorderde, besliste 
de rechter dat dit kon rnits hij de aankoopprijs terugbetaalde. Afgifte van de 
accessoria kwam niet in aanmerking verrnits deze niet definitief in het 
apparaat ge'incorporeerd waren (Rb. Charleroi, 21 februari 1989, J.L.M.B., 
1991, 44). Art. 566 B.W. vergt inderdaad dat de zaken verenigd worden 
zodat zij een geheel gaan uitmaken. 

45. NATREKKING. BESLAG DOOR SCHULDEISERS VAN EEN ECHTGENOOT- Echt
genoten hadden met gemeenschapsgeld een huis gebouwd op een grond die 
eigen goed was van de vrouw. De werkgever-schuldeiser van de man, die 
gelden had verduisterd, liet beslag leggen op deze woning. Dit kon niet 
volgens het Franse Hof van Cassatie verrnits de vrouw door natrekking 
eigenaar was geworden van het huis. De schuldeisers moesten maar afwach
ten of na vereffening van de huwelijksgemeenschap _r10g vergoedi11g door de 
vrouw verschuldigd was (Cass. fr., 18 december 1990, T. Not., 1992, 145, 
noot, F., Bouckaert). 

46. BOUWEN OVER DE GRENSLIJN - Men herinnert zich het cassatiearrest van 
10 september 1971 (Pas., 1971, I, 28) waar een grondeigenaar de afbraak 
vorderde van de scheidingsmuur van een huis dat door de rechtsvoorgangers 
van zijn buren, 23 jaar tevoren, te goeder trouw op zijn grond gebouwd was 
op een strookje van 20 em breed en +1-6m lang. Het Hof wees er toen op dat 
het eigendomsrecht en het eruit voortvloeiende recht om de afbraak te 
vorderen vatbaar waren voor rnisbruik, weigerde de afbraak wegens wan
verhouding tussen het voordeel voor de eiser en het nadeel voor de ver
weerder en besliste dat de eiser met schadevergoeding genoegen moest 
nemen. 

Een enigszins gelijkaardige zaak werd aan de vrederechter van Fexhe-Slins 
voorgelegd. In casu was door de rechtsvoorgangers van verweerders op 
tegeneis een garage opgericht tegen de muur van de garage van de eiser 
op tegeneis die echter op 10 em van de scheidingslijn stond. Deze muur was 
overigens verder doorgetrokken door deze eisers met een muur in beton
blokken die zich eveneens op 10 em van de scheidingslijn bevond. In 1989 
waren verweerders op tegeneis dan begonnen met het bouwen van een terras 
en een washok, tegen deze muur, werken die echter op last van het gemeente
bestuur stilgelegd waren. Voor de vrederechter vorderden eisers op tegeneis 
de afbraak van de 3 constructies. 
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Met betrekking tot de garage werd de 30-jarige verjaring ingeroepen. Daarop 
repliceerden de eisers dat aan de rechtsvoorgangers van verweerders op 
tegeneis in 1954 slechts bij !outer gedogen was toegestaan de ruimte tussen 
het huis en hun garage te overdekken en dat pas in 1989 verweerders op 
tegeneis houten steunpunten in hun muur hadden aangebracht om deze 
overdekking te steunen. Gedogen sluit uiteraard elke verjaring uit. De vrede
rechter liet de muureigenaars toe deze feiten met alle middelen te bewijzen. 
Daar konden ze het bezwaarlijk moeilijk mee hebben gezien verweerders op 
tegeneis zelf in hun dagvaarding spraken van ,un acte de tolerance". Wat 
betreft de afbraak van de werken inzake terras en washok meenden de 
verweerders op tegeneis dat het om een misbruik van recht ging. 

Terecht meende de vrederechter dat er toch wel een belangrijk verschil was 
met de door het Hof van Cassatie in 1971 behandelde zaak. Alhoewel de 
beweringen van eisers op tegeneis in verband met hun belang bij de afbraak 
weinig overtuigend overkwamen, stond hij deze toe. Allereerst baseerde hij 
zich op de regel dat men geen misbruik van recht kan inroepen indien men 
zelf in fout is. Het leek hem weinig geloofwaardig dat wie dergelijk relatief 
belangrijke constructies wou oprichten, niet wist dat hij een bouwvergunning 
op basis van plannen opgesteld door een architect nodig had. Bovendien was 
er geen ernstige wanverhouding tussen het gebruik dat de eisers op tegeneis 
van hun recht maakten en het nadeel voor hun geburen. Er was geen sprake 
van afbraak van reeds opgerichte gebouwen, want door het snelle verzet v·ari 
de eisers op tegeneis waren de werken al in een eerste stadium stilgelegd 
(stilleggen van de chape) (Vred. Fexhe-Slins, 22 april 1991, T. Vred., 1992, 
143). 

Het tweede argument is juist maar eigenlijk overbodig zodra de fout en 
kwade trouw van wie zich op rechtsmisbruik beroept, is vastgesteld. Kwade 
trouw behoeft geen premie of, zoals de vrederechter het zelf formuleerde, 
geen onteigening voor privaat nut in strijd met art. 11 G.W. (nu art. 16). 

Eigenlijk hadden de bouwers zich heel wat ellende kunnen besparen door 
eerst netjes een bouwvergunning aan te vragen en op grond van art. 661 B.W. 
gemeenmaking te vorderen. Het is immers vaste rechtspraak dat wie zijn 
muur enkele em van de scheidingslijn bouwt toch niet aan de toepassing van 
art. 661 B.W. kan ontsnappen. 

BURENHINDER 

47. ALGEMEEN- In een arrest dat in de Pasicrisie enkel bij wijze van 
samenvatting werd gepubliceerd leren we dat de regels inzake burenhinder 
noch van openbare orde, noch van imperatief recht zijn (Cass., 29 mei 1989, 
Pas., 1989, I, 1026). 

Dat betekent allereerst dat wie een argument om tot het al dan niet bestaan 
van burenhinder te doen besluiten en de gebeurlijke sanctie erop in het 
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geding behandeld wil zien dit zelf moet aanvoeren en bewijzen. De rechter 
moet dit niet ambtshalve doen (vgl. Cass., 28 juni 1973, Pas., 1973, I, 1013). 

Verder kan daaruit ook besloten worden dat hier ruimte is voor contracts
vrijheid. Het was waarschijnlijk geen toeval dat de verweerder een verze
keringsmaatschappij was. 

Wie zich over burenhinder beklaagt, kan zijn vordering zowel op art. 1382 
B.W. als art. 544 B.W. funderen. 

Indien men voor toepassing van art. 1382 B.W. kiest, heeft men het voordeel 
van de vergoeding van elke schade, maar wordt men meteen ook gecon
fronteerd met het gewicht van de klassieke bewijslast. Pout, schade en 
causaal verband moeten worden aangetoond (Antwerpen, 17 februari 
1988, Amenagement, 1989, 143, R. W., 1989-90, 50). 

Indien geen schade wordt aangetoond wordt het bestaan van de fout dus in 
feite irrelevant (Rb. Leuven, 23 oktober 1993, R. W., 1991-92, 783). 

De principes liggen eigenlijk niet wezenlijk anders bij de evenwichtsleer. De 
eiser zal moeten aantonen dat hij overlast ondervindt en dat die veroorzaakt 
wordt door het gebruik dat gemaakt wordt van een naburig erf. 

In de onderzochte peri ode heeft bet Hof van Cassatie dit duidelijk geformu
leerd i.v.m. de toepassing van het vereiste oorzakelijk verband. In een geval 
waarin het Hof van Brussel uitdrukkelijk het abnormaal hinderlijk karakter 
van bepaalde wegenwerken had aangenomen, had het toch elke schade
vergoedTng onizegd-aim. een hande1aar die abnormaal lang iijn stock liau 
moeten liquideren. Het motief was dat de handelaar dit in feite aan zichzelf te 
danken had doordat hij, alhoewel hij wist dat de werken zouden uitgevoerd 
worden, vrij laat met zijn liquidatie was begonnen. In zijn Cassatiemiddel 
(gebaseerd op art. 11 G.W. (thans art. 16) en 544 B.W.) voerde de eiser aan 
dat het enkele feit dat bet slachtoffer door zijn eigen daad bijgedragen had tot 
de schade niet volstond om tot afwezigheid van causaal verband tussen deze 
schade en de hinder te besluiten maar dat dit maximaal tot verdeling van 
aansprakelijkheid kon leiden. Kortom, men moest zich de klassieke vraag 
stellen: zou de schade zoals zij zich in concreto voorgedaan had, zich ook 
voorgedaan hebben als de hinderverwekkende feiten niet plaatsgevonden 
had den? Het Hof van Cassatie gaf de eiser gelijk. Het causaal verband tussen 
de overlast en de schade kon door het Hof van Beroep niet uitgesloten 
worden louter op basis van de overweging dat de eiser zich zelf in een 
situatie had geplaatst waardoor hij abnormaal lang tot liquidatie moest 
overgaan. Het Hof besluit uitdrukkelijk met de overweging dat art. 544 
B.W. geschonden werd door het afwijzen van de schade-eis zonder vast te 
stellen dat de schade zoals die zich had voorgedaan, zich ook zou hebben 
voorgedaan zonder de hinderverwekkende activiteiten (Cass., 18 januari 
1990, Res Jura Imm., 1990, 267, R.W., 1991-92, 993). Ook het Hof van 
Gent wees erop dat wie de evenwichtsleer inroept een causaliteitsverband 
moet kunnen aantonen (Gent, 13 maart 1992, T. Agr. R., 1992, 97). 

Het hinderverwekkend gebruik dat van een erf gemaakt wordt hoeft niet 
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noodzakelijk uit een handeling of positief feit te bestaan. Het Hof van 
Cassatie heeft in de meest algemene bewoordingen gesteld dat de compensa
tieplicht wegens burenhinder rust op degene die door een daad, een nalaten 
of enige gedraging (,un fait, une omission ou un comportement quelcon
que ... " de schade veroorzaakt had (Cass., 17 december 1992, Arr. Cass., 
1991-92, 1388, J.T., 1993, 473, noot, Van Gerven, D., Pas., 1992, I, 1339). 

Bewijsmatig herleidt de keuze tussen een fundering van de eis op art. 1382 
B.W. dan wei art. 544 B.W. zich tot een wezenlijk verschil. Ingeval art. 1382 
B.W. wordt ingeroepen moet een fout bewezen worden. Ingeval men zich op 
art. 544 B.W. steunt, volstaat het het bestaan van overlast aan te tonen. Om 
die reden besliste de rechtbank van Luik terecht dat het verweer dat men als 
bouwheer geen enkele fout beging irrelevant is zo art. 544 B.W. wordt 
ingeroepen (Rb. Luik, 4 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.993). 

Het feit dat de storende activiteit niet permanent is, sluit de burenhinder niet 
uit (Bergen, 7 november 1990, J.L.M.B., 1991, 41: electronisch klokkenspel 
dat om het kwartier werkt; Rb. Gent, 11 oktober 1990, T.G.R., 1990, 121: 
bijen in de tuin; Bergen, 20 februari 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 389, noot, D., 
Deom: geuroverlast). 

Indien niet kan aangetoond worden welke de oorzaak was van een breuk in 
een gasleiding, waardoor een ontploffing met schadelijke gevolgen voor 
buren plaatsvond, kan de distributiemaatschappij niet aangesproken worden 
(Bergen, 12 december 1988, J.T., 1989, 217). 

De uitbater van een frituur die zowel op art. 1382 B.W. als art. 544 B.W. zijn 
eis gebaseerd had tegen de eigenaar van een nabijgelegen varkenskwekerij, 
wegens beweerde overlast door geurhinder en ongedierte, werd afgewezen 
wegens gebrek aan bewijs. Niet aileen bleek bij plaatsbezoek dat deze 
ongemakken niet of niet meer bestonden maar bovendien dat ze even zeer 
door andere bedrijven konden veroorzaakt worden (Vred. Beveren, 10 april 
1990, T. Vred., 1990, 374). 

De verplichting om anderen zo weinig mogelijk schade te berokkenen is 
geen resultaatsverbintenis maar moet getoetst worden aan de redelijke en 
normale zorgvuldigheid van een in dezelfde omstandigheden geplaatst per
soon of bedrijf (Antwerpen, 17 februari 1988, Amenagement, 1989, 143, 
R. W., 1989-90, 50; Vred. Beveren, 10 april 1990, T. Vred., 1990, 374). 

Voor een algemeen overzicht van de voorwaarden om de toepassing van de 
evenwichtsleer kan men altijd terecht bij een vonnis van de vrederechter van 
Sint-Truiden (Vred. Sint-Truiden, 26 november 1991, Limburgs Rechtsl., 
1993, 120; zie ook Vred. Gent, 17 januari 1989, T.G.R., 1989, 56). 

48. GRONDSLAG VAN DE EVENWICHTSLEER: DE BILLIJKHEID - In een arrest van 
17 mei 1990, waar uitdrukkelijk naar het schoorsteenarrest van 6 april1960 
werd verwezen en naar een arrest van de Raad van State van 20 december 
1983 (nr. 23.831, zie vorig overzicht, TP.R., 1989, 1725-1726) waarbij een 
bouwvergunning werd vernietigd die kennelijk van aard was om een voor de 
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buren overdreven hinderlijke constructie toe te laten, beklemtoonde de Raad 
dat zijn vorig arrest geen toepassing vormde van het gelijkheidsbeginsel 
doch van het billijkheidsprincipe (R.v.St., 17 mei 1990, Arr. R.v.St., 1990, 
nr. 34.997, Amenagement, 1990, 196). Dat lijkt inherent aan een systeem 
waar de vergoedingsplicht bestaat los van elke foutidee en een zekere mate 
van maatschappelijk aanvaardbare hinder moet getolereerd worden. 

49. BEVOEGDE RECHTER - De keuze tussen art. 1382 en 544 B.W. kan 
volgens de arrondissementsrechtbank van Nijvel een weerslag hebben op 
de bevoegdheid van de rechter. Ingeval dat art. 1382 B.W. wordt ingeroepen, 
is de algemene regel van art. 590 Ger.W. toepasselijk. Voor een vordering op 
grond van art. 544 B.W. zou dan tengevolge van art. 591.3° Ger.W. elke 
cijfermatige beperking aan de bevoegdheid van de vrederechter wegvallen 
(Arrond. Rb. Nijvel, 7 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 253). 

50. FOUT - Indien een gemeente bij de uitvoering van moderniserings
werken aan een straat de wegbedding zodanig verlaagt dat een aangelande 
onmogelijk nog toegang kan nemen tot zijn garage, begaat zij een fout (Luik, 
22 januari 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.637). 

De overheid die eenzijdig het gebruik van openbaar domein toestaat aan een 
bedrijf om daar een zuigerinstallatie te plaatsen kan de grenzen van derge
lijke vergunning beperken en een beding inlassen dat de particulier in geen 
enkel geval aanspraak kan maken-op schadevergoeding. Indien een scheepc 
vaartonderbreking en werken aan een sluis een hinder veroorzaken die enkel 
het betrokken bedrijf treft, is in dat geval noch art. 1382 B.W., noch art. 544 
B.W., noch art. 2 W. 8 mei 1888 geschonden (Cass., 6 december 1991, R. W, 
1991-92, l120, Pas., 1992, I, 266, Arr. Cass., 1991-92, 315). 
De aannemer die kon voorzien dat de verlaging van het grondwaterpeil bij 
uitvoering van werken in opdracht van een gemeente zou leiden tot onmoge
lijkheid om een brand te blussen die ontstond in een turflaag en oversloeg op 
het aanpalend terrein, is aansprakelijk op grond van art. 1382 B.W. (Ant
werpen, 4 januari 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 88). 

De gemeente die door haar bijzonder lakse houding toelaat dat sterk vervuild 
water in een door haar beheerde waterloop wordt geloosd, tengevolge waar
van de bijen van een irnker sterven, schendt art. 1382 B.W. (Vred. Lens, 
27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 108). Dat geldt ook voor de gemeente die de 
regels inzake natuurlijke waterafloop dermate aan haar laars lapt dat dit tot 
ontworteling van beuken en ernstige verstoring van de bodemstructuur op 
een aanpalend bos leidt (Brussel, 2 juni 1989, Res Jura Imm., 1990, 57). 

Hoogstammige bomen op minder dan de wettelijke afstand hebben, vormt 
principieel een fout (Rb. Leuven, 23 oktober 1991, R. W., 1991-92, 783: 
vermits geen schade bewezen, geen vergoeding). Zelfs zo ze op de wettige 
afstand staan, kan er wegens schending van de zorgvuldigheidsnorm fout zijn 
(Rb. Brugge, 12 september 1988, R. W., 1990-91, 337). De Vrederechter van 
Fosses-la-Ville meende dat zo de bomen al meer dan 30 jaar stonden langs-
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heen een veld er sprak:e was van een erfdienstbaarheid door verjaring, die 
trouwens tot een ecologisch verantwoord windscherm had geleid en ver
schoof het probleem naar de vraag of er abnormale hinder was, hetgeen hij 
ontkennend beantwoordde (Vred. Fosses-la-Ville, 5 september 1990, J.T., 
1991, 506). 

Nachtlawaai door dancings, laat de buren toe zich op art. 561, al. 1 Sw. te 
beroepen en schadevergoeding te vragen (Corr. Brugge, 7 juni 1989, R. W., 
1989-90, 893, vonnis dat echter ook de toer van de evenwichtsleer opgaat: de 
uitbater moet alle nuttige maatregelen nemen om nachtlawaai te vermijden, 
commerciele of financiele redenen vormen geen excuus. In dezelfde zin: 
Antwerpen, 15 maart 1989, Amenagement, 1989, 145; Zie ook Cass., 24 ok
tober 1989, Pas., 1990, I, 228: art. 561, 1° Sw. betreft een onmiddellijk 
aflopend misdrijf. Een vroegere veroordeling voor feiten in dezelfde peri ode 
belet geen nieuwe veroordeling). In de marge van deze rechtspraak kan een 
arrest van de Raad van State vermeld worden dat bijzonder lezenswaard is 
voor burgervaders die tot sluiting van dergelijke etablissementen wensen 
over te gaan. De burgemeester die tot bescherming van de openbare orde tot 
dergelijke maatregel wil overgaan op basis van een politieverslag waarbij 
wel de verklaringen van een groot aantal geburen, maar niet die van de 
uitbater zijn opgenomen, schendt de rechten van de verdediging indien hij 
zijn voomemen en motieven niet vooraf kenbaar maak:t aan deze uitbater en 
deze toelaat zijn standpunt naar voren te brengen (R.v.St., 18 oktober 1988, 
Pas., 1992, IV, 13,Arr. R.v.St., 1988, nr. 31.091). 

Evenmin mag een algemeen en permanent verbod opgelegd worden om 
gedurende bepaalde tijdstippen dancings uit te baten, wel is een individuele 
maatregel op grond van art. 135 Nieuwe Gemeentewet mogelijk (R.v.St., 
16 december 1992, J.L.M.B., 1993,404, met advies auditeur M. Quintin,Arr. 
R.v.St., 1992, nr. 41.380, Revue Droit Communal, 1993,271, noot J.M. Van 
Bol). Dezelfde dancinguitbater ging met hetzelfde gemeentebestuur ook in 
de clinch om in kort geding de schorsing van een beslissing van de burge
meester te vorderen die om redenen van brandveiligheid de uitbating voor
lopig verboden had: zie hierover Kg. Namen, 11 december 1992, J.T., 1993, 
447, Revue Droit Communal, 1993, 262, waar de relatie tussen de bevoegd
heid van de kort gedingrechter en de schorsingsbevoegdheid van de Raad van 
State wordt besproken en Kg. Namen, 11 december 1992, J.T. 1993, 448, 
Revue Droit Communal, 1993, 268, noot J.M. Van Bol). In deze context 
kunnen we ook verwijzen naar een arrest van het Hof van Cassatie gewezen 
in verenigde kamers en alwaar beslist wordt dat door aan de Raad van State 
in het kader van het administratieve kort geding bevoegdheid te verlenen om 
de schorsing te bevelen van een ak:te of een reglement van een bestuurlijke 
overheid geen afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheid van de rechtbanken 
van de rechterlijke macht om uitspraak: te doen over geschillen betreffende 
subjectieve rechten (Cass., Verenigde kamers, 15 oktober 1993, Pas., 1993, 
I, 828, R. W., 1993-94, 711, advies eerste advocaat-generaal D'Hoore, 
R. Cass., 1993, 234, noot, E., Lancksweerdt). 
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Ben bedrijf dat, o.a. door bodemverontreiniging, bet milieu van de omwo
nenden schaadt, kan op grond van art. 1382 B.W. aansprakelijk gesteld 
worden, zelfs zo elke wettelijke of reglementaire norm geeerbiedigd werd. 
De algemene zorgvuldigheidsnorm blijft van toepassing, maar moet in 
concreto getoetst worden aan de redelijke en normale zorgvuldigheid door 
een exploitant van een soortgelijke bedrijvigheid in vergelijkbare omstan
digheden in acht te nemen (Antwerpen, 17 februari 1988, Amenagement, 
1989, 143, R.W., 1989-90, 50: eis in casu afgewezen omdat de fout niet 
bewezen was). 
De aannemer die bij de oprichting van een nieuw gebouw een bestaand 
gebouw ondergraaft en ondermetst zonder voldoende onderschoringswer
ken, zodat bet bestaande gebouw verzakt, begaat een fout (Rb. Antwerpen, 
14 maart 1986, T Aann., 1991, 271; in dezelfde zin: Antwerpen, 26 juni 
1985, T. Aann., 1991, 360 waarbij de architect eveneens aansprakelijk was 
wegens gebrek aan toezicht; zie ook Brussel, 17 april 1991, T. Aann., 1991, 
35i). 
De houthakker die bij bet omzagen van een verrotte boom geen rekening 
houdt met bet feit dat deze, precies omwille van zijn toestand, bij bet vallen 
in de verkeerde richting kon draaien en zo de breuk van elektriciteitskabels 
kon veroorzaken, begaat een fout (Rb. Turnhout, 21 september 1988, Turn
houts Rechtsl., 1989, 67). 

De aannemer van wegenwe.J;ken die deze strooksgewijze uitv!-lert zodat de 
aangelanden een zo kort mogelijke hinder ondervinden begaat geen fout. 
Hetzelfde geldt voor de opdrachtgevende gemeente die een strenge opvatting 
inzake veiligheid van de weggebruikers hanteert en absolute verbodstekens, 
ook voor de aangelanden, plaatst (Bergen, 15 november 1987, R. G.A.R. , 
1989, nr. 11.567). 
De houder van een jachtrecht die nalaat de nodige maatregelen te treffen om 
een overpopulatie van bet konijnenbestand tegen te gaan begaat een fout die 
hem aansprakelijk maakt voor de schade die de diertjes aan 3638 fruit
boompjes van een naburige fruitkweker hebben aangericht (Vred. Borgloon, 
20 oktober 1987, T Vred., 1989, 189: de benadeelde fruitteler werd echter 
een tekortkorning aan de schadebeperkingsplicht en een zekere mate van 
risico-aanvaarding verweten. Het vonnis haspelt overigens de aansprakelijk
heid op grond van art. 1382 B.W. en de evenwichtsleer door mekaar. Bij 
herhaling is er sprake van schade die de normale natuurlijke burenhinder 
overstijgt (p. 333, 334, 2°kol.; zie ook Vred. Fexhe-Slins, 8 oktober 1990, 
R.G.A.R., 1992, nr. 11.959: de fout moet bewezen worden, bv. door bet 
overtal van konijnen aan te tonen). Zie i.v.m. de bewijslast en schadebeper
kingsplicht inzake wildschade ook nog Rb. Marche-en-Famenne, 23 april 
1990, T. Vred., 1993, 42, noot, H., de Radzitzky; Rb. Charleroi, 27 november 
1991, T. Vred., 1993, 229; Rb. Neufchateau, 30 september 1992, T. Vred., 
1993, 219, noot, H., de Radzitzky; Rb. Oudenaarde, 2 november 1992, 
T Vred., 1993, 230, noot, H., de Radzitzky; Vred. Marche-en-Famenne, 
10 december 1992, T. Vred., 1993, 237, noot, H., de Radzitzky. Gelet op bet 
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eigen karakter van dit onderwerp verwijzen we naar de specifieke publicaties 
hieromtrent, o.a. vermeld in de geciteerde noten van Henry de Radzitzky). 

De foutleer werd toegepast in een geval waar 6 vaarzen gestorven waren door 
bet eten van de bladeren van taxusbomen die ontworteld waren door een niet 
abnormaal sterke wind (Rb. Doornik, 11 oktober 1990, T. Agr. R., 1992, 
168). 

De architect die voor de oprichting van een nieuw gebouw een bestaand 
gebouw laat afbreken en bet aanpalende gebouw laat ondergraven zonder 
voorafgaande studies i.v.m. de stabiliteit van de ondergrond en de funde
ringen en steunmuren van dit belendend gebouw, begaat een fout (Brussel, 
17 april 1991, T. Aann., 1991, 351). Het achteraf bijgeroepen ingenieurs
bureau dat toch laat bouwen volgens een systeem waarbij geen volledige 
onafhankelijkheid tussen bet reeds getroffen gebouw en bet nieuwe gebouw 
bestaat, zodat de zetting van bet nieuwe gebouw tot beschadiging van bet 
andere leidt, begaat een fout (Brussel, 17 april 1991, reeds geciteerd waarbij 
erop gewezen wordt dat ook de architect voor deze nieuwe schade mee 
aansprakelijk was wegens gebrek aan toezicht). 

De aannemer van wegenwerken die volledig vrije keuze van middelen ge
noot, die niet kan aantonen dat bet gebruik van zware trilmachines in de 
onmiddellijke nabijheid van een woning noodzakelijk of onvermijdelijk was 
en verzuimde de nodige beveilingsmaatregelen te nemen, is aansprakelijk 
voor de schade die door zijn fout aan de woning werd aangericht (Rb. 
Turnhout, 10 februari 1992, Turnhouts Rechtl., 1992, 163). 

De gemeente die ter gelegenheid van de opeenvolgende baggerwerken aan 
een sloot de bedding daarvan steeds dichter bij een muur legt die door de 
strorning uitgehold werd en uiteindelijk instort begaat een fout (Rb. Gent, 
6 mei 1993, Internat. Vervoersrecht, 1993, 416. De eigenaar kreeg slechts de 
helft van de schade vergoed omdat hij de gemeente niet op bet gevaar 
verbonden aan haar handelswijze had gewezen en dus tekortgekomen was 
aan zijn schadebeperkingsplicht, zodat een verdeling van aansprakelijkheid 
werd aangenomen. Het is dus duidelijk per vergissing dat de rechtbank in· 
haar motivering art. 544 B.W. betrekt en niet art. 1382 B.W. Er wordt 
trouwen nergens over verstoring van evenwicht gesproken). 

De uitbater van een schouwburg schendt de zorgvuldigheidsnorm niet indien 
af en toe bet geluid van de theateropvoeringen en de reacties van bet publiek 
te horen zijn in de woning van de eiser. Evenmin is hij aansprakelijk voor bet 
lawaai door bet aankomend en vertrekkend publiek veroorzaakt (Kg. Gent, 
29 juni 1991, T.G.R., 1992, 50). 

51. HINDER - Er is geen sprake van verstoring van evenwicht, en dus ook 
niet van hinder, zo een garage-tankstation een groot deel van zijn voordelige 
ligging ziet verdwijnen, niet omdat iets gewijzigd wordt aan de aanpalende 
weg, doch omdat achter deze vestiging een nieuwe expresweg wordt ge-
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opend waarop het om veiligheidsredenen geen aansluiting krijgt (Luik, 
20 december 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 387). 

Het oprichten in een buurt van burgerwoningen van een gebouw van 18m 
hoog en 61 m diep op 4 tot 5,8 m van de perceelsgrens zodat de gebuur haast 
geen zon meer krijgt in zijn tuin en de doorgang naast het huis koud en 
vochtig wordt, vormt overlast (Luik, 16 juni 1989, J.T., 1990, 134, R.G.A.R., 
1991, nr. 11.890; zie in dezelfde zin: Rb. Brussel, 30 juni 1989, T.B.B.R., 
1990, 360; Vred. Louveigne, 12 maart 1993, T. Vred., 1993, 185: haag die 
licht en warmte aan groentetuin ontneemt. Het vonnis werd echter gebaseerd 
op rechtsrnisbruik; Vred. Gent 17 januari 1989, T.G.R., 1989, 56: sterk 
verrninderde licht- en zoninval in keuken en veranda door oprichting schei
dingsmuur). 
De in planting van een kwekerij van varkens of andere dieren kan overdreven 
hinderlijk zijn (R.v.St., 27 juni 1991, Arr. R.v.St., 1991, nr. 37.329 inter 
abita, in casu werd de weigeringsbeslissing vernietigd omdat ze niet vol
doende in concreto gemotiveerd was; R.v.St. 17 mei 1990, Amenagement, 
1990, nr. 34.997: eis in casu afgewezen omdat hij ten onrechte op het 
gelijkheidsbeginsel was gebaseerd dat vreemd is aan de materie van de 
burenhinder; R.v.St. 12 oktober 1989, Arr. R.v.St., 1989, nr. 33.190). 

Zo de aanleg van een autostrade schade aan een woning, ongemakken voor 
de bewoners en geluidsoverlast veroorzaakt, is er sprake van burenhinder 
(Luik,januari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.699). 

Indien door werken op een gemeentelijk terrein het peil van bet grondwater 
dermate daalt dat bet onmogelijk is om een brand te blussen die ontstaat in 
een turflaag en overslaat op een aangrenzend terrein is er evenwichtsversto
ring (Antwerpen, 4 januari 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 88). 

Wie in 1965 bouwde naast een volledig nieuwe rijksweg met 4 rijvakken 
mocht verwachten dat bet verkeer aanzienlijk zou toenemen wat kon leiden 
tot werken om de verkeersveiligheid te bevorderen. Hij kan zich niet op 
overlast beroepen (Luik, 22 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 385). 

Het gebruik van een trilwals bij de uitvoering van wegenwerken waardoor 
schade aan een aanpalend gebouw wordt veroorzaakt betekent een verstoring 
van evenwicht door de gemeente (Rb. Leuven, 27 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 
401). De rechtbank van Turnhout daarentegen beslist dat een gemeente niet 
aansprakelijk was voor overlast door gebruik van trilmachines bij wegen
werken. In casu had de aannemer enerzijds volledig vrije keuze van rnidde
len en had hij anderzijds niet de nodige maatregelen getroffen (Rb. Turnhout, 
10 februari 1992, Turnhouts Rechtsl., 1992, 163). 

De gemeente die toelaat dat vervuild water wordt geloosd in een door haar 
beheerde waterloop, wat tot bijensterfte leidt, verstoort het evenwicht (Vred. 
Lens, 27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 1082, vonnis dat ook - en zelfs 
grotendeels- op art. 1382 B.W. steunt). 

Een hoogspanningskabel boven een woning kan een ernstig nadeel beteke
nen (R.v.St., 25 juni 1992, Arr. R.v.St., 1992, nr. 39.834). 
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De rechtbank van Namen meende dat de aanwezigheid van een voetbalveld 
vlak naast de tuin van een villa geen overlast meebracht. Daarbij leken 
volgende argumenten haar overtuigd te hebben: het betrof een liefhebbers
club uit lagere afdeling, het supportersaantal bedraeg slechts een honderdtal 
personen, kleedkamers en drankgelegenheid bevonden zich langs de andere 
zijde van het veld, de trainingen waren beperkt, er was slechts 1 match per 
week. De rechtbank meende echter vooral op de onvermijdelijk evolutie van 
de normale vereisten van het leven in een maatschappij te moeten wijzen. 
Daartoe behoorde volgens haar een stijgende belangstelling voor de voet
balsport, hetgeen onvermjjdelijk een grotere behoefte meebracht aan terrein
en met bijhorende voorzieningen die zowel in stedelijk gebied als in of nabij 
de bebouwde zones van landelijke gemeenten ingeplant werden. Vermits dit 
meestal om kleine stadions ging waar geen risico-matchen plaatsgrepen, 
meende de Rechtbank dat in casu niet kon gesproken worden van burenhin
der (Rb. Namen, 26 maart 1992, J.T., 1992, 764, J.L.M.B., 1992, 679, 
T.B.B.R., 1992, 163). De beslissing van de rechtbank is waarschijnlijk sterk 
be'invloed geweest door het feit dat het voetbalveld als hestand sedert 1973 
en de eisers pas in 1985 het geding inleidden. 

Tach kan men zich enige vragen stellen bij deze uitspraak. Het terrein voor 
het voetbalveld en zijn toebehoren was aan de club ter beschikking gesteld 
door de verkavelaar die in 1965 grand had verkocht aan de villabewoner. Het 
merkwaardige is dat de voor het voetbalveld gebruikte grand eveneens in de 
toenmalige verkaveling begrepen was. In het vonnis wordt het bestaan 
vermeld van een uitspraak die geoordeeld had dat de verkavelaar noch als 
verkoper, noch als verkavelaar enige verplichting hadjegens de eisers. Tegen 
die uitspraak was op het moment van de uitspraak over de eis inzake 
burenhinder (nog) geen beraep ingesteld, zodat de rechtbank zich gebonden 
achtte door het gezag van gewijsde van deze eerdere uitspraak. Deze ver
kaveling had nochtans een residentieel karakter (J.L.M.B., 1992, 681 en 
682). 

Het is dan ook nogal verrassend dat nergens in het vonnis over de stede
bouwkundige situatie wordt gesproken. Een voetbalveld met kleedkamers en 
drankgelegenheid horen tach niet thuis in een residentiele verkaveling. 
Indien- wat erg waarschijnlijk lijkt- de stedebouwkundige situatie sedert 
het verlenen van de verkavelingsvergunning, niet gewijzigd was, had de eiser 
veel beter art. 1382 B.W. uitgespeeld. 

Het feit dat een druk verkeer ontstaat van wagens voor aanvoer en afvoer 
naar een bedrijf kan tot overlast aanleiding geven waarvoor de uitbater van 
het bedrijf aansprakelijk is, ook a1 zijn bet wagens van derden (Vred. Halle, 
29 januari 1992, T. Vred., 1992, 172: de vrederechter stelde een deskundige 
aan om de nodige feitelijke gegevens te verzamelen om te kunnen uitmaken 
of er overlast was. In casu werd een losweg, gelegen naast een terrein in een 
wijk door de verkavelingsvoorwaarden bestemd voor residentieel en farnili
aal gebruik, aangewend voor transport naar en van het bedrijf van verweer
ders; Antwerpen, 3 mei 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 126: kiezelwasserij, 
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overlast door stof en schade aan garage van eiser. Het feit dat de vracht
wagens met grint eigendom van derden zijn speelt geen ro1 verrnits de 
overlast door het aan- en afrijden van de vrachtwagens, voortv1oeit uit de 
specifieke activiteit op het erf van verweerder). 
Op het eerste gezicht s1aat de bes1issing van de voorzitter van de rechtbank 
van Gent haaks op deze opvatting. Die weigerde de s1uiting van een 
schouwburg te bevelen omdat de ge1uidshinder die de eiser tijdens en door 
de voorstellingen ondervond, niet als ,excessief, aanhoudend en abnormaa1 
nachtrumoer" kon beschouwd worden. De ligging van de schouwburgzaa1 
was vo1gens hem ook niet de oorzaak doch s1echts de aan1eiding van het 
1awaai veroorzaakt door het aankomend en vertrekkend publiek (Kg. Gent, 
29 juni 1991, T.G.R. 1992, 50). De schijnbare tegenstrijdigheid is volkomen 
te verk1aren door het feit dat de zaak uits1uitend op grond van a1 dan niet 
tekort komen aan de zorgvu1digheidsnorm werd bekeken. Daarbij was waar
schijn1ijk niet onbe1angrijk dat strafrechtelijk er vrijspraak was geweest 
i.v.m. de vervo1ging wegens nacht1awaai. 
Hoogstamrnige bomen op rninder dan de wettelijke afstand maar die daar al 
meer dan 30 jaar staan en een eco1ogisch verantwoord windscherm vormen, 
veroorzaken geen abnorma1e hinder (Vred. Fosses-1a-Ville, 5 september 
1990, J.T., 1991, 506). Ben enigszins andere visie had de vrederechter van 
Louveigne. Ben cypressenhaag van 3 m hoog op 50 em van de scheidings1ijn 
be1ette dat de zon 1icht en warmte gaf aan de groentetuin van de gebuur, 
zodat die een abnorma1e 1age 6ogst had. De verweerdei die ineende dat o.rri. 
de vordering tot inkorting rechtsrnisbruik vormde, kreeg lik op stuk. De 
vrederechter meende dat precies hij rechtsrnisbruik p1eegde omdat zijn 
voordeel buiten verhouding was met het nadeel van de eiser, te meer omdat 
de haag gep1ant was na de aan1eg van de groentetuin (Vred. Louveigne, 
12 januari 1993, T. Vred., 1993, 185). De termen van de motivering (eerst
aanwezigheid, verstoring en herste1 van evenwicht door inkorting) kunnen 
evenzeer in de sfeer van de evenwichts1eer thuisgebracht worden. Het 
verschi1 tussen deze vorm van burenhinder en de leer van het rechtsrnisbruik 
ligt uiteraard hierin dat in het eerste geva1, toepassing wordt gemaakt van een 
objectieve aansprake1ijkheid terwij1 in het tweede geval art. 1382 B.W. 
klassiek a1s grondslag wordt genomen. 
Het vervangen van de klokken uit een kerktoren door een e1ectronisch 
klokkenspe1, via luidsprekers versterkt, kan voor aanpa1ende bureaus en 
gebouwen een dermate ernstige schijn van hinder bieden dat de kort geding
rechter bewarende maatrege1en kan bevelen (Bergen, 7 november 1990, 
J.L.M.B., 1991, 41). Dage1ijkse oefensessies op een drumstel vormen over
dreven hinder (Vred. St-Truiden, 26 november 1991, Limburgs Rechtl., 
1993, 120, T. Agr. R., 1993, 260). 
Ben verhogen van het aanta1 bijenkorven, op wettelijke wijze gep1aatst, in 
1ande1ijke zone, kan toch tot overlast leiden indien b1ijkt dat de buur in feite 
niet meer normaal gebruik van zijn tuin kan maken (Rb. Gent, 11 oktober 
1990, T.G.R., 1990, 121). 
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De afbraak van een gebouw waardoor instortingsgevaar voor het aanpalend 
gebouw ontstaat zodat de gastoevoer moet worden afgesloten en de leidingen 
beschadigd worden veroorzaakt abnormale hinder (Rb. Brussel, 17 septem
ber 1990, T.B.B.R., 1992, 367, noot, J., Kokelenberg). 

Dit geldt overigens in het algemeen zo de afbraak van een bestaand gebouw 
en gebeurtelijk de oprichting van een nieuw schade toebrengt aan het 
aanpalend gebouw (Brussel, 17 april1991, T. Aann., 1991, 351; Antwerpen, 
26 juni 1985, T. Aann., 1991, 360; Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 
1991, 271). 

Een kennel voor overtallig gefokte honden, aan de grens met de tuin van de 
buur wat voor geblaf op elk mogelijk moment, erge geurhinder en afvloeiing 
van urine en excrementen zorgt, vormt, zelfs in rurale zone, overlast (Vred. 
Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 1990, 66). Geurhinder door een afvalver
werkingsbedrijf die o.a. verhindert dat men in de zomer de vensters van de 
bureaus van een bedrijf kan openzetten, vormt, zelfs in industriele zone, 
overdreven hinder (Bergen, 20 februari 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 389, noot, 
D., Deom). 

W aterinsijpeling vanuit een aanpalend appartement waar de leidingen ge
sprongen waren vormt overlast (Rb. Brussel, 27 november 1989, T.B.B.R., 
1990, 359; Antwerpen, 21 december 1988, De Verz., 1989, 472, noot, F., 
Melis, die wijst op de verzekeringsrechtelijke aspecten). 

Het feit dat men een zelf gebouwde muur achteraf wegens instortingsgevaar 
afbreekt, vormt geen inbreuk op de privacy en dus ook geen burenhinder 
(Vred. Paturages, 16 november 1988, J.L.M.B., 1989, 509). 

De rechtbank van Brussel zag geen abnormale hinder in het feit dat hoog
spanningskabels op een hoogte van 16 m boven een bouwgrond werden 
gespannen. Er kon nog gebouwd worden. Het onesthetisch uitzicht maakte 
volgens haar deel uit van de wettelijke erfdienstbaarheid door de Wet van 
10 maart 1925 geschapen en er werd niet aangevoerd dat het geluid gemaakt 
door het waaien van de wind door de kabels de grenzen van het normale 
overschreed (Rb. Brussel, 5 september 1988, T.B.B.R., 1991, 497: zie 
nochtans nr. 52). 

Het feit dat een bedrijf milieuhinder veroorzaakt, o.a. door bodemveront
reiniging, betekent op zich nog niet dat er bovenmatige hinder is. De waar
den vertegenwoordigd door gezondheid en gezond leefmilieu zijn niet zo 
doorslaggevend dat er niet mag tegenin gegaan worden, ook al gebeurt dit op 
een technisch perfecte manier. Een absolute primauteit opeisen voor deze 
waarden, intrinsiek verbonden aan het eigendomsrecht, sluit impliciet de 
krachtens art. 5454 B.W. noodzakelijke belangenafweging uit. Voor zover 
dit tot een negatie van het exploitatierecht zou leiden, zou dit precies een 
wanverhouding tussen de respectieve eigendomsrechten, veroorzaakt door 
de klager, tot gevolg hebben (Antwerpen, 17 februari 1988, Amenagement, 
1989, 143, R. W., 1989-90, 50). 

Hoe juist deze overweging op zich ook moge zijn, toch lijkt ze niet heel de 
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problematiek te ondervangen. Afgezien van het feit dat de factor eerstaan
wezigheid meer in het geding betrokken had kunnen worden, doet dit geval 
een aantal andere bedenkingen rijzen. Het gaat hier niet zo zeer om een 
afwegen van evenwicht tussen eigendomsrechten. Gezondheid is veeleer een 
persoonlijkheidsrecht dan een zakelijk recht. Een gezond leefrnilieu heeft te 
maken met de res communes bedoeld door art. 714 B.W. dat terzake precies 
het eigendomsrecht uitsluit. Daarbij stelt zich dus de vraag welke beperkin
gen de gemeenschap aan de uitoefening van het individuele eigendomsrecht 
kan opleggen. Bovendien komen hier eigenlijk meerdere fundamentele 
rechten met mekaar in botsing: eigendomsrecht, recht op eerbiediging van 
fysische integriteit, recht op arbeid. Moet men, extreem gesteld, kiezen voor 
een ecologische of voor een econornische woestijn? De rechter, maar ook de 
wetgevende en uitvoerende macht, zullen een evenwicht moeten zoeken 
tussen veel meer dan enkel eigendomsrechten. Dergelijke problematiek, 
die kennis van o.m. specialisten van rnilieurecht vergt, brede maatschap
pij-opties impliceert en duidelijk grensoverschrijdend is, kan uiteraard bin
nen het bestek van dit overzicht niet aan bod komen. 
Herinneren we er echter aan dat de Raad van State reeds een aantal malen 
beslist heeft dat het verlenen van een vergunning niet geweigerd kan worden 
omdat er enige hinder zoo ontstaan, maar dat men ze niet kan geven zo die 
hinder buitensporig wordt (R.v.St., 26 januari 1989, Govaert, Arr. R.v.St., 
1989, nr. 31.872, Pas., 1992, IV, 35: industriele bakkerij in de stadskem. 
Hinder- is- inherent aan hinderverwekkend -bedrijf, vergunning kan -slechts 
geweigerd worden zo nadelen van exploitatie niet tot normale nabuurschaps
hinder kan herleid worden; R.v.St., 26 januari 1989, Van Criekingen en 
Discart, Arr. R.v.St., 1989, nr. 31.871: de vergunningverlenende overheid 
moet, omwille van het algemeen belang, de belangen van de exploitant van 
een inrichting en die van de buren verzoenen. Het feit dat een vergunning 
werd verleend laat het recht van de buren om herstel wegens schade te 
vorderen onverkort). En wat buitensporig is zal precies door nieuwe kennis 
en inzichten ongetwijfeld evolueren. 
Schade door verzakking van een gebouw, dat n.a.v. de oprichting van een 
aanpalend gebouw, ondergraven en ondermetst werd zonder voldoende 
onderschoring, vormt buitensporige hinder (Antwerpen, 26 juni 1985, 
T. Aann., 1991, 360; Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 1991, 271). 
Zijn gebouw zo slecht onderhouden dat een ideale voedingsbodem ontstaat 
voor houtzwam die zich verspreidt naar het aanpalend gebouw, vormt 
overlast (Rb. Brussel, 2 mei 1988, D.C.C.R,. 1988-89, 179, noot, B., Lou
veaux, die er terecht op wijst dat in casu de eis even goed - of beter- op 
art. 1384, al. 1 B.W. gebaseerd kan worden). 
Voor de rechtbank van Antwerpen betekende het feit dat men een gebouw 
oprichtte voor een sedert meer dan 30 jaar bestaand onregelmatig venster een 
verstoring van evenwicht (Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 1991, 
271). De juistheid van die stelling kan in twijfel getrokken worden. Het 
cassatiearrest van 10 april 1981 waamaar dit vonnis verwijst (zie ook vorig 
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Overzicht, T.P.R., 1989, 1811, nr. 166), en dat in een gelijkaardige zaak was 
uitgesproken, beperkt zich er inderdaad toe in voorzichtige bewoordingen te 
beslissen dat de evenwichtsleer alleszins niet kan ingeroepen worden om in 
zulk geval afbraak van een muur te vorderen. Maar als men, zoals de 
rechtbank doet, beweert dat toch bouwen het evenwicht verstoort, komt 
men langs een omweg toch tot een situatie die het Hof van Cassatie sedert 
jaar en dag heeft verworpen. De eigenaar van het onregelmatig aangebrachte 
erf kan dan zijn gebuur wei een bouwverbod opleggen (Zie omtrent die 
principiele cassatierechtspraak het advies van procureur-generaal Dumon 
voor Cass., 10 april1981, R.W., 1981-82, 1005). 

Voor het Hof van Gent betekende de aanwezigheid van hoogstammige 
bomen op 10,5 m van een woning geen overlast. Het meende dat de zak
kingsverschijnselen van de woning uitsluitend te wijten waren aan de ge
brekkige fundering van de woning (Gent, 13 maart 1992, T. Agr. R., 1992, 
97). 

Een funerarium uitbaten op een erf waar voorheen reeds een schrijnwerkerij 
stond die doodskisten vervaardigde vormt geen overdreven hinder (Rb. 
Turnhout, 30 maart 1992, Turnhouts Rechtsl., 1992, 165). 

52. PREVENTIEF OPTREDEN. RAAD VAN STATE - In ons vorig overzicht konden 
we reeds wijzen op twee arresten van de Raad van State waaruit bleek dat de 
overheid bij de afgifte van vergunningen het criterium van de overmatige 
hinder bij haar besluitvorming moest in acht nemen (T.P.R., 1989, 1725-
1726). Waar het om vergunningsplichtige werken of inrichtingen gaat, hoeft 
een buur dus niet af te wachten tot een haast onvermijdelijke hinder zich 
gerealiseerd heeft om dan misschien nog te moeten horen dat de rechterlijke 
macht enkel maatregelen kan bevelen die niet strijdig zijn met de vergun
ning. 

Die tendens in de rechtspraak van de Raad, die in bepaalde gevallen 
preventief optreden mogelijk maakt, heeft zich in de bestudeerde periode 
doorgezet. Daarbij biedt niet aileen de schorsingsmogelijkheid van art. 17 
van de gecoordineerde wetten op de Raad van State de kans om nog sneller te 
ageren. Ook de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van bestuurshandelingen kan een welgekomen hulp zijn om dreigende 
overlast te voorkomen. Dat is gebleken in het arrest Pinxten (R.v.St., 25 juni 
1992, Arr. R.v.St., 1992, nr. 39.834). 

De verzoeker bekwam hier de schorsing van tenuitvoerlegging van de 
vergunning die een electriciteitsmaatschappij toeliet een hoogspanningska
bel hoven zijn woning aan te brengen alhoewel volgens hem een ander trace 
perfect mogelijk was. De Raad meende dat aan de dubbele voorwaarde van 
art. 17, § 2 gecoordineerde wetten op de Raad van State voldaan was. 

Allereerst werd er naar het oordeel van de Raad een erns.tig middel, dat tot 
vernietiging kon leiden, aangevoerd. De verzoeker had zich op schending 
van art. 2-3 W. 29 juli 1991 (motiveringsplicht) en art. 48 Stedebouwwet 
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beroepen. De Raad gaf hem gelijk. De bestreden beslissing vermeldde 
geenszins de redenen die haar verantwoordden, zelfs niet wat de bestemming 
was van het gebied en of de bouwaanvraag in overeenstemming was met 
dergelijke bestemming. Het argument dat het alternatief trace niet realiseer
baar was- argument dat trouwens maar verstaanbaar werd uitgedrukt in een 
procedurenota - toonde overigens niet aan waarom het aangenomen trace 
dan wel rechtmatig was. Bovendien meende de Raad dat de onmiddellijke 
uitvoering van de vergunning een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel zou 
berokkenen. 

Het argument van de overheid dat het wegnemen van hoogspanningslei
dingen niet zulk groot werk betekende maakte op de Raad geen enkele 
indruk en in nauwelijks verholen bewoordingen trad hij de verzoeker bij 
waar die stelde dat de overheid hem met alle middelen voor voldongen feiten 
zou stellen. 

Eenzelfde scepticisme (of moeten we zeggen realisme) i. v .m. wegnemen van 
geplaatste installaties had de Raad enige maanden tevoren geformuleerd in 
het arrest Beernaert (R.v.St., 27 februari 1992, Arr. R.v.St., 1992, nr. 38.871: 
i.v.m. service-station met tankinstallaties en shopruimte). 

Ook in iets oudere uitspraken, daterend van voor de wet van 29 juli 1991 en 
die telkens verband hielden met veefokkerij, heeft de Raad de noodzaak van 
behoorlijke motivering - waarbij rekening moet gehouden worden met 
gebeurlijke overlast - beklemtoond. Een motivering in algemene bewoor
dingen volstaat niet. De beslissing moet duidelijk en omstandig, op grond 
van de gegevens eigen aan de zaak de redenen opgeven waarop ze is 
gesteund. Het volstaat evenmin dat een geplande inrichting in overeenstem
ming is met de door het gewestplan gegeven bestemming van het gebied. De 
overheid moet op grond van de concrete gegevens van de zaak nagaan of de 
ongemakken inherent aan de voorgenomen exploitatie de perken van de 
normale hinder niet te buiten gaan. Het feit dat art. 14 A.R.A.B. niet inhield 
dat de uitbreiding van een inrichting geen toename van hinder mag mee
brengen, betekende niet dat de overheid daarbij niet moest nagaan of de 
grens van het aanvaardbare niet werd overschreden (R.v.St., 27 juni 1991, 
N.V. Verdeghem, Arr. R.v.St., 1991, nr. 37.329: uitbreiding van 50 kweek
varkens naar se1ectiestallen voor 592 dieren. Het arrest wijst eigenlijk een 
groot deel van de argumenten van de verzoeker af, maar de bestreden 
beslissing sneuvelde toch omdat er niet voldoende op basis van concrete 
gegevens was gemotiveerd). Waar een aanvraagdossier (doelbewuste) leem
ten inhield (noch op inplantingsplan, noch op foto's was de nabijgelegen 
woning van de gebuur weergegeven) werd de overheid op een dwaalspoor 
gebracht wat betreft de goede plaatsaanleg. In casu was de vergunning die 
toeliet een varkensstal recht voor de living van de gebuur in te planten dan 
ook niet gebaseerd op een degelijk onderzoek van de concrete feitelijke 
omstandigheden, zodat het verzoek tot nietigverklaring werd ingewilligd 
(R.v.St., 12 oktober 1989, Arr. R.v.St., 1989, nr. 33.190). Het A.R.A.B.legde 
de overheid de verplichting op, met het oog op het algemeen belang, de 
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belangen van de exploitant te verenigen met die van de geburen. Dit in balans 
brengen van de betrokken belangen vloeit dus niet voort uit het gelijkheids
beginsel. In casu werd het verzoek afgewezen omdat het zich op schending 
van het gelijkheidsbeginsel gebaseerd had, terwijl dit volgens de Raad niet 
aan de orde was bij burenhinder. Dit neemt echter niet weg dat de Raad 
duidelijk stelling nam i.v.m. de verplichting voor de overheid om bij het 
verlenen van een vergunning de vraag of de hinder al dan niet buitensporig 
zal zijn, grondig te onderzoeken (R.v.St., 17 mei 1990, Arr. R. v.St., 1990, 
nr. 34.997, Amenagement, 1990, 196). 

Maar de vergunning kan slechts geweigerd worden zo de hinder niet tot een 
normaal peil herleid kan worden. Dat impliceert dat aan de vergunning 
eventueel voorwaarden verbonden moeten worden die de hinder tot een peil 
herleiden dat het normale niet overschrijdt. Werkt de inrichting ook 's nachts 
en op zaterdagen, zon- en feestdagen, dan geldt deze regel ook, weze het dat 
de drempel van het toelaatbare 's nachts lager ligt dan overdag. (R.v.St., 
26 januari 1989, Govaert, Arr. R.v.St., 1989, nr. 31.872, Pas., 1992, IV, 35. 
Zie ook R.v.St., 26 januari 1989, Van Criekingen en Discart, Arr. R.v.St., 
1989, nr. 31.871: indien voor de betrokken inrichting geen reglementering 
bestaat die lirnietwaarden inzake geluid oplegt, komt het de vergunning
verlenende overheid toe in elk geval afzonderlijk de op te leggen voorwaar
den te apprecieren. Bij die appreciatie moet het karakter van het gebied of de 
wijk waar de inrichting gevestigd is, betrokken worden). 

53. KORT GEDING - In een zaak waar men zich (nog) niet op art. 17 
gecoordineerde wetten op de Raad van State kon beroepen, stapten een 
zestigtal eisers in wiens buurt men een slachthuis wou openen naar de kort 
gedingrechter. Ze verzochten hem verweerder te bevelen de uitvoering van 
de uitbatingsvergunning op te schorten totdat er uitspraak was over hun 
beroep tegen deze vergunning en zo nodig totdat de Raad van State zich over 
een gebeurlijk verzoek tot nietigverklaring had uitgesproken. Tevens vor
derden zij een verbod om de instelling in werking te stellen zolang geen 
lozingsvergunning voor het afvalwater bekomen was. 

In conclusies werd dit nog uitgebreid tot het tijdstip waarop verweerder een 
uitbatingsvergunning voor een zuiveringsstation zou hebben. Na vastgesteld 
te hebben dat ieder der eisers over voldoende belang beschikte vermits zij in 
de onmiddellijke nabijheid woonden of een bedrijvigheid uitoefenden, spit
ste de voorzitter het probleem toe op de vraag of wei aan de voorwaarden van 
art. 584 Ger.W. voldaan was. Hij stelde vast dat de uitbatingsvergunning aan 
een hele reeks voorwaarden onderworpen was, waaronder 18 voorschriften 
i.v.m. diverse aspecten van de exploitatie, en ze bovendien afhankelijk was 
gesteld van het bekomen van een vergunning om afvalwaters te lozen in een 
collector, waarvan uit de motivering van de vergunningsbeslissing bleek dat 
deze nog moest worden gebouwd. 

Tijdens de pleidooien werd niet betwist dat deze lozingsvergunning nog niet 
verleend was en de collector nog niet gebouwd was. De voorzitter bena-
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drukte verder dat de exploitatievergunning uitdrukkelijk slechts voor een 
proefperiode was verleend en haar uitvoerbaar karakter slechts zou behouden 
rnits uiterlijk binnen het jaar na het verlenen van de vergunning de exploitatie 
gestart zou zijn, hetgeen het verwerven van de lozingsvergunning en de 
realisatie van de collector impliceerde. Het leek hem niet aangetoond dat de 
ernstige ongemakken die de eisers vreesden dergelijke graad van waarschijn
lijkheid en zwaarwichtigheid vertoonden dat aangenomen kon worden dat 
men te maken had met een voldoende bewezen risico van onrniddellijk 
dreigende, ernstige en moeilijk te herstellen schade die een onrniddellijke 
beschikking tot opschorting van uitvoering van de exploitatievergunning 
wettigde. De opschorting voor onbepaalde tijd van de exploitatiemogelijk
heid zou overigens, gelet op de omvang van de investeringen, tot sociale en 
econornische gevolgen leiden buiten verhouding met de door de eisers 
gevreesde schade die niet bewezen en redelijkerwijze verrnijdbaar leek. 

Ze zouden zich trouwens op elk moment tot de bevoegde rechter kunnen 
wenden zodra ze werkelijk een zwaar en ernstig nadeel zouden lijden. 
Kortom, de hoogdringendheid was voor de voorzitter niet bewezen (Kg. 
Namen, 15 februari 1991, T. Aann., 1991, 139). Men kan zich moeilijk van 
de indruk ontdoen dat de voorzitter in casu nogal onder de indruk leek van de 
voorwaarden die aan de exploitatievergunning verbonden waren. 

Alleszins laat deze uitspraak, gecombineerd met die van de Raad van State, 
volgende bedenkingen toe. Ingeval de hinder zou voortvloeien uit een 
vergunningsplichtige activiteit kan de buur niet alleen wanneer de hinder 
reeds gerealiseerd is, naar de burgerlijke rechtbank stappen, hij kan ook in 
een steeds stijgende mate preventief optreden door de nietigverklaring van de 
vergunning te vorderen voor de Raad van State, bij de Raad reeds de schor
sing te vragen (art. 17 gecoordineerde wetten Raad van State) of zelfs nog 
voor de zaak adrninistratiefrechtelijk tot op het niveau van de Raad van State 
gekomen is, zich tot de burgerlijke rechter in kort geding te wenden (Cass., 
Verenigde kamers, 15 oktober 1993, Pas., 1993, I, 828, R. W., 1993-94, 711, 
advies eerste advocaat-generaal D'Hoore, R. Cass., 1993, 234, noot, E., 
Lancksweerdt). Ingeval de hinder uit niet vergunningsplichtige activiteiten 
of activiteiten die zich volkomen binnen de grenzen van een adrninistratief 
niet meer aanvechtbare vergunning situeren, zou voortvloeien, is de preven
tie-mogelijkheid beperkt tot het kort geding. 

Toepassing van de klassieke kort gedingregels werd gemaakt in een geval 
waar de gerechtelijke deskundige had vastgesteld dat het vervangen van 
kerkklokken door een electronisch klokkenspel voor een hinderend geluids
niveau in de bureaus en gebouwen van eiser zorgde. Als voorlopige maat
regelen moest het luiden beperkt worden van 8 u. tot 20 u., enkel om het uur 
en voor de noden van de eredienst. De voorzitter meende dat aldus de 
fundamentele vrijheid van eredienst geeerbiedigd werd en er geen ernstig 
nadeel door verrninderd bijwonen van religieuze diensten viel te vrezen 
(Bergen, 7 november 1990, J.L.M.B., 1991, 41; zie tevens: Cass., 3 februari 
1879, Pas., 1879, I, 106 alwaar het Hof beslist dat een gemeentereglement 
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dat het luiden van de klokken in het belang van de open bare rust op bepaalde 
tijdstippen verbiedt niet strijdig is met de art. 19 e.v. G.W.). 

De vordering van omwonenden van de luchthaven van Zaventem om o.a. 
tussen 23 u. en 5 u. de nachtvluchten van koerierdiensten te verbieden 
voldeed volgens het Hof van Brussel wel aan de vereisten van ontvankelijk
heid voor een procedure in kort geding maar werd niet gegrond geacht 
(Brussel, 31 juli 1991, Amenagement, 1991, 232: ontvankelijk want niet 
ernstig betwiste inbreuk op recht op vredige nachtrust en leefmilieu aange
toond, wat een situatie van hoogdringendheid creeerde, ongegrond want 
noch inbreuk op art. 1382 B.W., noch op regel van gelijkheid t.a.v. openbare 
lasten, noch op evenwichtsleer voldoende aangetoond. Het Hof van Luik 
bekeek deze problematiek anders (zie hieromtrent nr. 56) en ging wel in op 
de vraag van omwondenden van een luchthaven om kort gedingmaatregelen 
te bevelen (Luik 21 mei 1992, J.L.M.B., 1993, 446. De poging die dezelfde 
eisers enige maanden later ondernamen om in kort geding te horen bevelen 
dat de exploitatie van de luchthaven verboden was zo lang de verweerder niet 
in orde was op het vlak van stedebouwkundige vergunningen kwam niet van 
de grond. W eliswaar werd andermaal hun recht op bescherming van hun 
leefomgeving erkend maar de hoogdringendheid werd niet weerhouden 
omdat de hinder die eisers al geruime tijd ondervonden niet verzwaard 
was door het feit dat verweerder (sedert relatief korte tijd) administratief 
niet in orde was: Kg. Namen 27 november 1992, J.T., 1993, 462). 

De voorzitter van de rechtbank van Luik meende dat art. 962 Ger.W., 
gecombineerd met art. 58, al. 2 Ger.W. hem toeliet preventief een deskundi
geonderzoek te bevelen dat moest nagaan hoe de hinder die zeker veroor
zaakt zou worden door een containerterminal die nog in aanbouw was, 
voorkomen of minstens beperkt kon worden. Terecht merkte hij op dat het 
belangrijk was dat dergelijke preventiemaatregelen bepaald werden op een 
nuttig tijdstip, nl. op het moment dat men nog maar aan de fase van de 
funderingen was, om te beletten dat achteraf werken zouden moeten worden 
afgebroken en herbegonnen (Kg. Luik, 17 januari 1991,Amenagement, 1991, 
108). Wie in de buurt van een hinderlijk bedrijf woont, heeft het door art. 17-
18 Ger.W. vereiste belang om in kort geding de opschorting van een 
exploitatievergunning te vragen. Hij zal echter slechts slagen in zijn vorde
ring zo hij aantoont dat bij gebreke aan de gevorderde maatregel hij een 
nadeel met een zekere ernst dreigt te ondergaan (Kg. Namen, 29 juni 1990, 
Amenagement, 1991, 56). 

54. HINDER DOOR DE OVERHEID - Er is geen betwisting meer mogelijk 
omtrent de vraag of de overheid aangesproken kan worden wegens buren
hinder. Dat kan eigenlijk al sedert het Flandria-arrest (Cass., 5 november 
1920, Pas., 1920, I, 193, advies procureur-generaal Leclercq) voor aanspra
kelijkheid op grond van art. 1382 B.W. en sedert het kanaalarrest van 1960 
(Cass., 6 april1960, Pas., 1960, I, 932 voor aansprakelijkheid op grond van 
de evenwichtsleer) gesteld worden. Voor wie toch nog enige hoop koesterde 
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dat de overheid kon ontsnappen aan regels die wel voor de gewone burger 
gelden, heeft het Hof van Cassatie in 1991 alle illusies de kop ingedrukt. Er 
bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een voorrang van het algemeen 
belang op het particulier belang instelt (Cass., 23 mei 1991, Arr. Cass., 1990-
91,943, J.L.M.B., 1991, 1029, noot, P., Henry, J.T., 1992,267, Pas., 1991, I, 
827, noot, J.F.L., R. W., 1991-92, 463, R. C.J.B., 1992, 177, noot, J., Hansen
ne; in dezelfde zin: Bergen, 15 november 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.567 
en Luik, 4 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.993). 

Aldus werden de regels van de evenwichtsleer principieel toepasselijk ver
klaard op de overheid (Cass., 28 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 572, noot 
J.F.L., J.L.M.B., 1991, 1027, Pas., 1991, I, 509, advies Advocaat-Generaal 
Liekendael, eveneens weergegeven in redactionele bijdrage in T Aann. 
1992, 205, R.C.J.B., 1992, 177, noot, J., Hansenne; Cass., 23 mei 1991, 
reeds geciteerd; Luik, 22 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 385; Antwer
pen, 4 januari 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 88; Luik, 26 januari 1989, 
R.G.A.R., 1990, nr. 11.699; Luik, 16 juni 1989, J.T., 1990, 134; Luik, 
21 december 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 387; Rb. Luik, 4 mei 1990, 
R.G.A.R., 1992, nr. 11.933; Rb. Leuven, 27 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 401). 

Ook de aansprakelijkheid op grond van art. 1382 B.W. werd aangenomen 
(Luik, 22 november 1988, R.G.A.R. 1990, nr. 11.637; Brussel, 2 juni 1989, 
Res Jura Imm., 1990, 57). 

De combinatie van beide vormen van aansprakelijkheid werd evenee11s 
weerhouden (Vred. Lens, 27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 108, vonnis ook 
aangehaald in ons vorig Overzicht, TP.R., 1989, 1738-1739 en dat uiteinde
lijk voor het herstel zich uitsluitend baseert op art. 1382 B.W.). 

55. GELIJKHEID VOOR DE OPENBARE LASTEN - In ons vorig overzicht hebben 
we erop gewezen dat indien de hinder verwekt wordt door openbare werken 
door of voor de overheid uitgevoerd, sommige rechtspraak niet zozeer op de 
evenwichtsleer dan wel op de gelijkheid van de burgers t.a.v. de openbare 
lasten beroep wenst te doen. 

We hebben toen de vraag gesteld of het werkelijk noodzakelijk is om naast 
de evenwichtsleer nog te spreken van gelijkheid t.a.v. de openbare lasten. De 
basisidee is immers steeds dat overlast niet geduld moet worden en (o.a. op 
grond van art. 11 G.W. (thans art. 16)) compensatie verschuldigd is zodra de 
hinder de grens van het normale overschrijdt. W elleek het ons inherent aan 
de nabuurschap van (sommige) openbare goederen dat de drempel van het 
toelaatbare hoger ligt (T.P.R., 1989, 1728-1729). 

Die opvattingen lijken ons grotendeels terug te vinden te zijn in twee 
uitspraken die het Hof van Cassatie in 1991 deed. 

Het gaat om de arresten van 23 mei 1991 en 28 januari 1991. Uit het advies 
van advocaat-generaal Liekendael bij het arrest van 23 mei 1991 blijkt 
duidelijk de samenhang tussen beide uitspraken. 

Beginnen we met het arrest van 23 mei 1991. Dit arrest verbrak een arrest 
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van Luik, gebaseerd op art. 544 B.W. dat geoordeeld had dat de verplichting 
tot compensatie bij verstoring van evenwicht door overlast even zeer woog 
op de overheid als op de particulier en dat bij de beoordeling of de grens van 
de normale hinder overschreden was, de vraag of de (door de overheid) 
uitgevoerde werken nuttig waren voor de gemeenschap, irrelevant was. 

Het Hof stelt klaar en bondig een dubbel principe: 1) de compensatiever
plichting geldt ook zo de overlast veroorzaakt wordt door de overheid; 2) de 
rechter is verplicht bij de beoordeling van de omvang van de hinder rekening 
te houden met de lasten die een particulier in het algemeen belang moet 
dulden. Doet hij dat niet, dan schendt hij art. 544 B.W. (Cass., 23 mei 1991, 
Arr. Cass., 1990-91, 943, J.L.M.B., 1991, 1029, noot, P., Henry, Pas., 1991, 
I, 827, met ad vies Advocaat-Generaal Liekendael, R. C.J.B., 1992, 179, R. W., 
1991-92,463, J.T., 1992,267 waarten onrechte als datum21 mei 1991 wordt 
vermeld). 

Het advies van advocaat-generaal Liekendael, dat door het Hof gevolgd 
werd, is uitermate leerrijk. De advocaat-generaal gaat in op de vraag of de 
rechter die gevat wordt door een eis op grond van art. 544 B.W. en gericht 
tegen een overheid mag of integendeel moet rekening houden met het 
criterium van het algemeen nut. 

Tevens wordt belicht welkhet verbandis tussen art. 544B.W. en (oud) art. 11 
G.W. (thans art. 16) in een problematiek waar de evenwichtsstoomis uitgaat 
van de overheid. 

Indien het slachtoffer van hinder veroorzaakt door de overheid zijn vordering 
op de regel van de gelijkheid van de burgers m.b.t. de openbare lasten, die 
gebaseerd is op art. 11 G.W. (thans art. 16), fundeert, moet de rechter nagaan 
of de hinder al dan niet de grens overschrijdt van wat een burger in het 
algemeen belang moet dulden (Pas., 1991, I, 829, nr. 10). 

Het slachtoffer mag echter kiezen of het zijn vordering baseert op art. 544 
B.W. dan wel op (oud) art. 11 G.W. Maar zo de vordering op art. 544 B.W. 
gebaseerd is, zal (oud) art. 11 G.W., dat als basis geldt voor de gelijkheid 
t.a.v. openbare lasten, onvermijdelijk opduiken op het moment dat het 
abnormaal karakter van de hinder moet beoordeeld worden. De maatstaf 
zal verschillend zijn naargelang de hinder door een particulier in zijn privaat 
belang werd veroorzaakt dan wel door de overheid in het algemeen belang. 
Het is bij die beoordeling dat art. 11 G.W. (thans art. 16) naar voren treedt, 
ongeacht of het al dan niet uitdrukkelijk werd ingeroepen. De overheid zal bij 
het verbreken van het evenwicht verder kunnen gaan dan de particulier maar 
zal tot compensatie gehouden zijn zodra zij de maat van ongemakken die 
iedereen in het algemeen belang moet dulden, overschrijdt. Uiteraard zal de 
overheid volgens dezelfde standaard als de particulier beoordeeld worden 
indien haar hinderverwekkende activiteit niet door het openbaar belang 
ge"inspireerd is, maar het bv. gaat om werken aan goederen behorend tot 
het privaat domein (Pas., 1991, I, 829-831). 

Het arrest van 28 januari 1991 stelt allereerst vast dat het beginsel van de 
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gelijkheid van de burgers t.a.v. de openbare lasten o.a. op art. 11 G.W. (thans 
art. 16) steunt en impliceert dat de overheid niet zonder compensatie lasten 
kan opleggen die de maat overschrijden van wat de particulier in bet 
openbaar belang moet dulden. Vervolgens verbreekt bet de bestreden beslis
sing (gepubliceerd in R.G.A.R., 1990, nr. 11.621) omdat dit de compensatie
plicht beperkt had tot de lasten die de eiser meer had moeten ondergaan dan 
andere boordeigenaars die paalden aan de overheidswerf (Cass., 28 januari 
1991, Arr. Cass., 1990-91, 572, noot J.F.L., J.L.M.B., 1991, 1027, Pas., 
1991, I, 509, R.C.J.B., 1992, 177, noot, J., Hansenne, R.W., 1990-91, 1047). 
Terecht. De vraag is niet wie bet zwaarst werd getroffen door de overheids
werken maar wel of met deze werken de grens werd overschreden van wat de 
burgers in bet openbaar belang moeten dulden. Alles wat die grens over
schrijdt, geeft aanleiding tot compensatie (zie hierover ook het advies van 
Advocaat-Generaal Liekendael voor Cass., 23 mei 1991, Pas., 1991, I, 829, 
punt 9 hetgeen een afwijzing betekent van de specialiteitsregel gehanteerd in 
Bergen, 15 september 1987, R.G.A.R. 1989, nr. 11.567; Bergen, 20 februari 
1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 389, noot, D., Deom waar nagegaan werd of bet 
slachtoffer meer hinder ondervond dan andere aangelanden en Brussel 
17 februari 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.621). 

De cassatierechtspraak laat zich dus eenvoudig samenvatten tot twee regels. 
Er is gelijkheid tussen burgers en overheid m.b.t. het principe dat ingeval van 
over last compensatie verschuldigd is. Er is echter geen gelijkheid wat betreft 
de norm die gehanteerd moet worden om de overlast af te meten. 

In bet licht van deze cassatierechtspraak kan men dus perfect akkoord gaan 
met de overweging van bet Hof te Luik dat het feit dat de overheid werken in 
het openbaar belang uitvoert, de toepassing van de leer van de burenhinder 
en de plicht tot compensatie niet uitsluit (Luik, 26 januari 1989, R.G.A.R., 
1990, nr. 11.699). Waar bet stelt dat dezelfde gestrengheid aan de dag gelegd 
moet worden <engeacht wie de veroorzaker van de schade is, moet bier toch 
de nuancering aan toegevoegd worden dat de maatstaf niet steeds dezelfde 
zal zijn. Daarmee wordt bet probleem eigenlijk terug naar de feitenrechter 
geschoven. Die zal moeten uitmaken of de uitvoering van een werk van 
openbaar nut de burger meer lasten oplegt dan deze in bet algemeen belang 
moet dulden. Dat brengt bet risico mee dat de ene rechter de lat boger zal 
leggen dan de andere. Maar die situatie is niet nieuw. Dat verschijnsel doet 
zich ook voor waar de rechter moet uitmaken of in een geschil tussen twee 
particulieren de grenzen van het normale zijn overschreven. Gelijkaardige 
feiten kunnen dus tot verschillende uitspraken leiden. 

Zo kon de rechtbank van Leuven oordelen dat wie aan een openbare weg 
woont geluids- en verkeershinder door wegenwerken veroorzaakt, als nor
male hinder moet tolereren, maar niet de beschadiging van zijn woning (Rb. 
Leuven, 27 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 401). 

De handelaar wiens zaak gedurende enige tijd door wegenwerken moeilijk 
bereikbaar is en zo een deel clienteel verliest, wordt zwaarder getroffen dan 
de andere burgers (Rb. Luik, 4 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.993). Deze 
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uitspraak ligt in het verlengde van het cassatiearrest van 1 oktober 1981 (J.T., 
1982, 41). 

56. BUUR - Om als buur te kunnen beschouwd worden, is het nodig maar 
ook voldoende dat men als houder van een persoonlijk of zakelijk recht over 
een van de attributen van het eigendomsrecht beschikt. Daarbij speelt het 
geen rol of dit zakelijk of persoonlijk recht krachtens de wet dan wel 
krachtens een overeenkomst werd verworven. Men moet in enige vorm 
nog iets te maken hebben met wat zich op een erf afspeelt (zie vorig 
Overzicht, T.P.R., 1989, 1729-1733 en Vred. Gent, 17 januari 1989, 
T.G.R., 1989, 56). 

Met toepassing van die principes kan dus gesteld worden dat de Staat die een 
waterloop had overgedragen aan een gemeente, deze volledig in zijn rechten 
en plichten had gesubrogeerd, en dus geen enkele zeggingsschap over deze 
waterloop had, niet kon aangesproken worden door de eigenaar van een bos 
die schade leed doordat de gemeente in deze waterloop gepollueerd water liet 
lozen en dit via een onafgewerkte riolering liet uitmonden in een bos waar 
het het zand tussen de wortels van de bomen wegspoelde en de bodem 
aantastte (Brussel, 2 juni 1989, Res Jura Imm., 1990, 57). Omgekeerd is de 
gemeente die bij de fusies van 1976 een kleinere gemeente opslorpte, 
aansprakelijk zo zij een toestand laat voortduren waarbij rioolwater en 
chemisch vervuild water in een waterloop geloosd worden waardoor een 
imker geschaad wordt. Zij had alle verplichtingen van deze vroegere ge
meente overgenomen en volgens de vrederechter tijd genoeg gehad om de 
zaak te saneren (Vred. Lens, 27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 108). 

Zo ook zijn zowel een grondeigenaar-verkavelaar als de voetbalclub aan wie 
hij het gebruik van een weide als voetbalveld had toegestaan als buur te 
beschouwen t.a.v. degene die destijds van deze verkavelaar een perceel naast 
dit terrein had gekocht en er zijn villa gebouwd had (Rb. Namen, 26 maart 
1992, J.L.M.B., 1992, 679, inzonderheid 682). 

De titularis van een losweg, gebruikt voor hinderlijk verkeer van en naar zijn 
bedrijf, is een buur (Vred. Halle, 29 januari 1992, T. Vred., 1992, 172). 

De huurder van een appartement kan een (storende) buur zijn (Antwerpen, 
21 december 1988, De Verzek., 1989, 472, noot, F., Melis; Rb. Brussel, 
27 november 1989, T.B.B.R., 1990, 359: indien de storende activiteit te 
wijten is aan de huurder kan de eigenaar niet aangesproken worden op grond 
van art. 544 B.W. In casu was de hinder veroorzaakt door het springen van 
een waterleiding door gebrek aan verwarming. De huurder had wegens 
wanbetaling van de huur en energierekeningen het appartement gedurende 
meerdere maanden niet bewoond. Men kan zich echter afvragen vanaf 
wanneer in concreto de ontbinding van de huur plaatsgreep. Vanaf dat 
moment is het immers niet meer de huurder maar terug de verhuurder die 
het gezag over de plaatsen heeft). 

Het Hof van Brussel zetelend in kort geding meende dat omwoners van de 
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luchthaven van Zaventem zich niet op burenhinder konden beroepen tegen 
de Belgische Staat en de Regie der Luchtwegen. Volgens het Hof vergde dit 
de aanwezigheid van onroerende goederen, kwalificatie die niet gegeven kon 
worden aan het luchtruim (Brussel, 31 juli 1991, Amenagement, 1991, 232, 
inzonderheid 236, 2° kol.). • 

Naar onze mening klopt die motivering slechts ogenschijnlijk. De hinder
verwekkende activiteit wordt immers niet in de lucht maar op de grond, op de 
luchthaven zelf uitgeoefend. Indien daar geen afdeling vrachtvervoer was, 
waarheen men de lawaaierige koeriervliegtuigen had gelokt, dan zou het 
probleem van geluidsoverlast bij het opstijgen en dalen zich niet stellen. De 
visie van het Hof van Antwerpen en de Vrederechter van Halle is o.i. de 
juiste. Die stelden dat wie een bedrijf uitbaat aansprakelijk is voor de overlast 
veroorzaakt door het verkeer van en naar dit bedrijf, ook al zijn de aan- en 
afrijdende wagens eigendom van derden (Antwerpen, 3 mei 1989, Limburgs 
Rechtsl. 1989, 126; Vred. Halle, 29 januari 1992, T. Vred., 1992, 172, 
inzonderheid 173, 1° kol.). Het Hof van Luik dat eveneens werd aange
sproken i.v.m. de vordering van de omwonenden van een luchthaven tegen 
de uitbaters ervan bekeek de zaak in die zin. Het wees erop dat het landen en 
opstijgen gebeurde op het terrein van verweerder, waardoor de buren in hun 
belang op een (rustige) leefomgeving werden gestoord. De kort gedingmaat
regel waarbij geintimeerde verbod was opgelegd verder een loods uit te 
bouwen in strijd met de stedebouwkundige voorschriften werd bevestigd 
(Luik, 21 mei 1992, J.L.M.B.,1992,-446). - - --- --

57. GESTOORDE BUUR- Ook in de besproken periode werd nog eens bena
drukt dat niet aileen de aantasting van de materiele integriteit van de eigen
dom maar ook degene die de geschiktheidsaspecten en veraangenaming van 
het leven in maatschappij treft, gesanctioneerd moet worden (Luik, 26 januari 
1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.699: 150 jaar oude woning met alle comfort in 
prachtige omgeving, aanleg van autostrade). Dat is per slot van rekening wat 
ook aan bod komt in al de gevallen waar de buur kan klagen over lawaai- of 
geurhinder, ontnemen van zonlicht ... (zie nr. 51). 

Met toepassing van de in het vorig nummer in herinnering gebrachte princi
pes kan gesteld worden dat een nutsvoorzieningsmaatschappij die het recht 
heeft leidingen in de openbare weg (en zelfs ten dele in de private woningen) 
tehebben, een buuris (Rb. Brussel, 17 september 1990, T.B.B.R., 1992,367, 
noot, J., Kokelenberg: schade aan aanvoerleidingen van gasmaatschappij). 
In een enigszins gelijkaardig geval maakte het Hof van Bergen o.i. op dit 
punt een volkomen foute redenering. 

In casu was door de breuk van een gasleiding in de stoep een lek en 
ontploffing veroorzaakt waardoor een aanpalend gebouw en daar gestatio
neerde wagens beschadigd werden. De eis werd o.m. afgewezen omdat de 
gasmaatschappij wel eigenaar was van de leidingen maar niet van de open
bare weg (Bergen, 12 december 1988, J.T., 1989, 217). Die idee als zou 
burenhinder enkel mogelijk zijn tussen eigenaars is al lang verlaten. De 
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uitspraak is aileen begrijpelijk als men er rekening mee houdt dat de eiser de 
gasmaatschappij als eigenaar van het belendend perceel gekwalificeerd had. 
Rekening houdend met het feit dat de leer inzake burenhinder niet van 
openbare orde is (zie nr. 47) kan de rechter een partij die eigenlijk gelijk 
heeft maar op het verkeerde been start, zich rustig laten vastwerken ... 
(vigilantibus iura scripta!). Op het eerste gezicht kon het resultaat, om een 
totaal andere reden, juist genoemd worden. Het Hof stelde ook vast dat het 
evenwicht niet verstoord was door een gebruik van het eigendomsrecht maar 
door een ongeval waarvan de oorzaak (inzoverre daarmee in het arrest de 
breuk van de leiding bedoeld wordt) onbekend bleef. In dat geval zou niet 
aangetoond zijn dat de overlast veroorzaakt werd door het gebruik dat de 
buur van een van de attributen van het eigendomsrecht maakte. 

Toch kan die redenering in vraag gesteld worden. Wij verkiezen de benade
ring die in een enigszins gelijkaardig geval door het Hof van Antwerpen 
werd gevolgd. Hier was waterschade ontstaan door een breuk in de water
leiding van een aanpalend appartement. De eiser had zowel de eigenaar als 
de huurder op grond van art. 1382-1384 B.W. en bovendien de huurder op 
grond van art. 544 B.W. gedagvaard. Vermits onmogelijk vast te stellen 
bleek ofhet lek aan bevriezing (fout van huurder), dan wel aan ondeugdelijk
heid of sleet (fout van eigenaar) te wijten was, werd de eis in de mate dat hij 
gebaseerd was op de foutidee dan ook zowel ten opzichte van de huurder als 
van de eigenaar afgewezen. Voor zover zij gegrond was op art. 544 B.W. 
werd hij echter (t.a.v. de huurder) ingewilligd. Terecht, de voor de toepassing 
van de evenwichtsleer vereiste voorwaarden waren voldaan (Antwerpen, 
21 december 1988, De Verzek., 1989, 472, noot, F., Melis. In een identiek 
geval waar evenmin het bewijs van fout van huurder of verhuurder kon 
geleverd worden, maar de eis enkel op de foutidee was gebaseerd, werd de 
eis afgewezen: Rb. Brussel, 26 december 1988, T.B.B.R., 1991, 616). 

De huurder van een appartement (en dus ook de in zijn rechten gesub
rogeerde verzekeraar) die schade ondervond door waterinsijpeling vanuit 
een ander appartement, is een buur (Rb. Brussel, 27 november 1989, 
T.B.B.R., 1990, 359). 

De vergissing van het Hof van Bergen ligt o.i. in het feit dat hier nog steeds 
aan een fout in de zin van art. 1382 B.W. gedacht werd: er kon niet uitge
maakt worden aan wie of wat de breuk van de leiding (en daarop volgende 
OJ:.ltploffing) te wijten was. De evenwichtsleer sluit juist die foutidee uit. 
Toch kan men er niet omheen dater sprake moet zijn van een gebruik van een 
attribuut van het eigendomsrecht dat overdreven hinder voor een buur 
veroorzaakt. 

In casu had de maatschappij het toezicht over de leiding waarvan de breuk de 
ontploffing veroorzaakt had. Haar activiteit, met risico op gebeurlijke ont
ploffing en dus overlast, bestond in het vervoer van gas door deze leiding. 

Waar diende dan in casu het storend gebruik van het attribuut van het 
eigendomsrecht door de gasmaatschappij gezocht te worden? 
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De juiste benadering van het probleem ligt o.i. vervat in een aantal beschou
wingen die procureur-generaal Dumon in zijn conclusie voor Cass., 5 maart 
1981 formuleerde. Daar blijkt dat er soms een zeer dunne scheidingslijn 
tussen foutleer en evenwichtsleer loopt, een zekere mate van verwantschap 
maar toch ook nog onderscheid bestaat. Citeren we letterlijk: ,sans doute la 
faute n'est-elle pas exigee 000 mais ilfaut evidemment et necessairement que 
Ia personne obligee a compenser le trouble de voisinage ait personnellement 
ou par personne interposee, provoque le dommage c'est-a-dire le trouble de 
voisinage dont on se plaint par un fait, une omission ou un comportement 
quelconque, fut-ce meme le fait de Ia chose dont elle a Ia garde au dont elle 
est autrement responsable . ... Peut done aussi etre en cause a mon avis, la 
responsabilite objective resultant de ce qu'une chose meme non entachee 
d'un vice mais dont on aurait la garde, aurait ete la cause de troubles de 
voisinage anormaux" (Pas., 1981, 731, 2° kol.). 

58. EERSTE OF LATERE EIGENAAR - Voor wie hieromtrent nog twijfels 
koesterde, heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat de eis we gens verbreking 
van het evenwicht kan ingesteld worden door iemand die (o.a.) eigenaar was 
op het moment van de hinderverwekkende activiteiten maar die hoedanig
heid niet meer heeft op het moment van het instellen van zijn eis. 

Aldus kan de eigenaar van een gebouw dat barsten begon te vertonen 
tengevolge van de afbraak van het aanpalend gebouw en dit achteraf ver
koopt, toch nog twee jaar na deze verkoop eenvordering instellen. De rechter 
die dergelijke eis afwijst omdat de eiser geen belang meer zou hebben bij zijn 
vordering, schendt art. 11 G.W. (thans art. 16) en art. 544 B.W. (Cass., 28 
juni 1990,Pas., 1990,1, 1243,Arr. Cass., 1989-90, 1402,J.L.M.B., 1991,38, 
R. W., 1990-91, 1402, noot, E., Dirix: in de beantwoording van het tweede 
onderdeel van het middel werd tevens de schending van art. 1382-1384 B.W. 
en art. 17-18 Ger.W. aangenomen). 

59. OVERLAST. CONCRETISERING. FACTOR PLAATS - Een van de klassieke 
factoren om te beoordelen of de hinder de grens van het normale over
schrijdt, is de vraag naar de plaats waar de hinder veroorzaakt en ervaren 
wordt ( dat geldt ook bij de beoordeling van de voorwaarden tot toekenning 
van een exploitatievergunning voor een hinderlijk bedrijf: R.v.St., 26 januari 
1989, Van Criekingen en Discart, Arr. R.v.St., 1989, nr. 31.871). Traditioneel 
wordt daarbij voorgehouden dat in een landelijke omgeving meer moet 
verdragen worden. 

Dat principe werd in herinnering gebracht door de Vrederechter van Be
veren. Wie in een landelijke zone met meerdere varkensfokkerijen een 
frituur opent, dient de geur van deze fokkerijen als normale hinder te 
aanvaarden (Vred. Beveren, 10 april 1990, T. Vred., 1990, 374: de factor 
plaats als vorm van collectieve eerstingebruikname ). 

In de besproken periode werd er meermaals op gewezen dat er ook in 
landelijke zones grenzen zijn aan wat geduld moet worden (Rb. Gent, 11 
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oktober 1990, T.G.R., 1990, 121: de imker die stelselmatig zijn bijenbestand 
uitbreidt, verbreekt het evenwicht; Vred. Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 
1991, 66: kennel met overtallig gefokte honden, overlast door geblaf, geur
hinder, afvloeiing van urine en excrementen). Dagelijks gerofffel op een 
drumstel hoort in een landelijke zone niet thuis (Vred. Sint-Truiden, 26 no
vember 1991, Limburgs Rechtsl., 1993, 120). Daar mag men o.i. gerust van 
maken: in elke zone die voor bewoning is bestemd. 
Ook in een industriele zone kan niet alles. Overdreven geurhinder van een 
afvalverwerkingsbedrijf moet door een in dezelfde industriele zone geves
tigd bedrijf niet geduld worden (Bergen, 20 februari 1990, Rev. Reg. Dr., 
1990, 389, noot, D., Deom). 
Dat overlast souverein beoordeeld wordt door de feitenrechter wordt ge'illus
treerd door een vonnis van de rechtbank van Namen. De koper van een 
perceel uit een residentiele verkaveling werd geconfronteerd met het feit dat 
de verkavelaar een deel gronden begrepen in de oorspronkelijke verkaveling 
en onrniddellijk grenzend aan de tuin van eiser, achteraf ter beschikking had 
gesteld van een liefhebbersvoetbalclub om er haar voetbalveld met kleed
kamers, drankgelegenheid en lichtinstallatie voor avondwedstrijden te heb
ben. De rechtbank meende dat de villabewoner moest rekening houden met 
de onverrnijdelijke evolutie van de vereisten van het leven in maatschappij. 
Daartoe meende de rechtbank een stijgende belangstelling voor voetbalsport 
en dus een stijgende behoefte aan voetbalterreinen te moeten rekenen. 
Volgens de rechtbank was het algemeen geweten dat die terreinen zowel 
in stedelijk milieu als in of onrniddellijk bij de woonzones van landelijke 
gemeenten werden gevestigd. De villabewoner kon dus niet beweren dat er 
overlast was (Rb. Namen, 26 maart 1992, J.L.M.B., 1992, 679, T.B.B.R., 
1992, 163, J.T., 1992, 764). Men kan zich moeilijk ontdoen van de indruk dat 
andere rechters, die niet behoren tot ,les vrais sportifs" voor wie aanmoedi
gend klaroengeschal en supporterskreten als muziek in de oren klinken, deze 
zaak enigszins anders zouden bekijken. 
Ook het argument dat de eisers hun grond in 1965 gekocht hadden, het 
voetbalterrein in 1973 was aangelegd en de eisers de zaak pas in 1985 
aanhangig gemaakt hadden, lijkt niet doorslaggevend. Enerzijds kan men 
zich inbeelden dat de toestand in 1973 nog niet dezelfde was als in 1985, 
anderzijds zegt het vonnis met geen woord krachtens welke titel de voet
balclub de gronden gebruikte. Er wordt enkel gezegd dat de verkavelaar in 
een periode waarin de eisers de zaak nog in der minne wilden regelen, het 
louter tijdelijk karakter van de situatie beklemtoond had en eisers pas de 
ultieme stap naar de rechtbank hadden gezet, toen van alle mooie woorden 
niets in huis kwam. Maar het meest doorslaggevende lijkt wel dat de eiser 
voorheen reeds een andere procedure tegen de verkavelaar had ingesteld. Die 
was door dezelfde kamer van de rechtbank behandeld. Ze had toen beslist dat 
de eigenares van het terrein geen enkele verplichting als verkoper of ver
kavelaar had tegenover de eiser. 
Waarom dit zo beslist werd, wordt in het besproken vonnis niet gezegd. De 
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rechtbank beriep zich gretig op het gezag van gewijsde van dit vonnis 
waartegen nog (steeds) geen beroep was ingesteld. Het lijkt er sterk op dat 
de rechtbank in de procedure over de burenhinder niet met de ene hand heeft 
willen terugnemen wat ze met de andere in de procedure inzake contractuele 
aansprakelijkheid had gegeven. Spijtig genoeg wordt ook niets gezegd 
omtrent het motief van deze eerste beslissing. Indien deze beslissing geba
seerd was op een exoneratiebeding was ze alleszins onjuist verrnits art. 1628 
B.W. in dat geval toch de vrijwaringsplicht van de verkoper voor eigen daad 
weerhoudt. 

Merkwaardig is ook dat in dit vonnis met geen woord over de stedebouw
kundige voorschriften wordt gerept. 

60. FACTOR TECHNISCHE VOORUITGANG - Ben kerkfabriek die de klokken 
had vervangen door een electronisch klokkenspel, versterkt via luidsprekers, 
kreeg prompt de nodige kort gedingmaatregelen opgelegd (Bergen, 7 no
vember 1990, J.L.M.B., 1991, 41). 

De overheid die voor haar adrninistratie een gebouw van 16 m hoog, 18 m 
breed en 61 m diep bouwt in een buurt van burgerwoningen, kan niet 
inroepen dat de buur er zich mocht aan verwachten dat men op het aanpalend 
perceel zou bouwen (Luik, 16 juni 1989, J.T., 1990, 34). 

Voor het Hof van Brussel, zetelend in kort geding, was het feit dat omwoners 
van de luchthaven van-Zaventem ernstig gestoord werden in hun nachtrust 
door het lawaai van koeriervliegtuigen een onverrnijdelijk gevolg van de 
Europese en internationale roeping van het Brussels Gewest, zijn econorni
sche expansie en daarmee samenhangende stijgende nood aan verbindings
mogelijkheden (Brussel, 31 juli 1991, Amenagement, 1991, 232, inzonder
heid 236, 2° kol.). 

61. FACTOR TIJD- Voor de uitbaters van cafes en dancing'S die de stem van 
de wet nog niet gehoord hadden door het door hen geproduceerde aantal 
decibels werd nog eens duidelijk gezegd dat art. 561, 1° S.W. nachtlawaai 
verbiedt. 's N achts mag de rust van de burgers ( wat ruimer is dan hun slaap) 
niet gestoord worden (Cass., 24 oktober 1989, Pas., 1990, I, 528; Corr. 
Brugge, 7 juni 1989, R. W., 1989-90, 893; vgl. R.v.St., 26 januari 1989, 
Govaert, Arr. R.v.St., 1989, nr. 31.872, Pas., 1992, IV, 35). 

62. EERSTAANWEZIGHEID - Wie zich vestigt naast een eerder gevestigd 
bedrijf dat werkt met de vereiste vergunning en volgens de modernste 
technieken om hinder zoveel mogelijk te beperken, heeft geen reden tot 
klagen (Vred. Beveren, 10 april 1990, T. Vred., 1990, 374, ook vermeld bij 
Plaats, nr. 59. Hier werd dus zowel het criterium van individuele als van 
collectieve eerstingebruiknerning gehanteerd). 

Het Hof van Bergen wees er wei op dat eerstaanwezigheid geen vrijbrief 
betekent (Bergen, 20 februari 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 389, noot, D., 
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Deom: geurhinder door eerst gevestigd afvalverwerkingsbedrijf waarvan de 
verwerkingscapaciteit te laag bleek te zijn). 

Eerstaanwezigheid kwam oak aan bod in een geval waar de eiser zich 
bekloeg over de uitstoot van een koperraffinaderij. Hij riep zowel art. 1382 
B.W. als 544 B.W. in. De raffinaderij was reeds ter plaatse v66r de eiser zijn 
huis in de buurt kocht. Het Hof hanteerde dit argument om aan te tonen dat de 
inplanting op zich van de fabriek geen enkele fout impliceerde (Antwerpen, 
17 februari 1988, Amenagement, 1989, 143, R. W, 1989-90, 50). Dit feitelijk 
gegeven had even goed i.v.m. de evenwichtsleer gebruikt kunnen worden, 
temeer daar niet was aangetoond dat de uitbating niet gebeurde overeen
komstig de beschikbare technische mogelijkheden om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1989, 1720, nr. 45). 

63. ZAKELIJKE EN SUBJECTIEVE GEVOELIGHEID - Zo blijkt dat de verzakking 
van een garage door aanhoudend zwaar verkeer voor een grintwasserij niet 
zo snel en drastisch had kunnen optreden indien de garage op draagkrachtige 
grand gefundeerd was geweest, heeft deze zakelijke gevoeligheid onmisken
baar invloed op de omvang van de schade en dus ook op de compensatie
plicht (Antwerpen, 3 mei 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 126, noot, P., Van 
Helmont). 

Indien een irnker zijn bijenbestand zodanig had opgedreven dat de buren niet 
meer veilig in hun tuin konden zitten of deze onderhouden, is de overlast niet 
te zoeken bij een persoonlijke gevoeligheid van de buren (Rb. Gent, 11 okto
ber 1990, T.G.R., 1990, 121: de irnker had zelfs aangeboden het gras te 
komen afrijden bij de buren en hun een ,cask" (sic) te bezorgen). 

Een bijzonder geval van zakelijke gevoeligheid deed zich voor voor het Hof 
van Brussel. Een bank had in kart geding verkregen dat een bouwheer en zijn 
aannemer verbod werd opgelegd om tussen 9 h. en 16.30 h. afbraakwerken 
uit te voeren aan een belendend perceel omdat de trillingen de werking van 
de computers van de bank verstoorden. In beroep werd de uitspraak her
vormd. Doordat een gemeentelijk reglement de uitvoering van dergelijke 
werken na 17 h. verbood zou het gevraagde verbod beletten dat de werken 
binnen een redelijke termijn uitgevoerd werden. De schade die bouwheer en 
aannemer aldus zouden leiden betekende in feite dat de bank in aanzienlijke 
mate het evenwicht verbrak. Het Hof besloot dat wei na 9 h. gewerkt mocht 
worden maar onder verplichting binnen de mate van het mogelijke te 
vermijden dat de goede werking van de computers gestoord werd. Daartoe 
moest in overleg bepaald worden ofwel op welke tijdstippen gewerkt kon 
worden, ofwel welke meest trillinggevoelige computers gebeurlijk verplaatst 
konden worden (Brussel, 29 augustus 1991, R.G.A.R., 1994, nr. 12.289). 

64. VERGUNNING - De vraag of de storende gebuur in een geval waar 
administratieve vergunning vereist is al dan niet een vergunning bezit en 
gebeurlijk al dan niet de voorschriften van die vergunning eerbiedigt, is 
belangrijk indien de vordering op art. 1382 B.W. gebaseerd is. Het antwoord 
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betreft niet alleen de foutvraag maar ook de vorm en de omvang van het 
hers tel. 
Het bezit (en respecteren) van een vergunning sluit echter een fout door 
schending van de zorgvuldigheidsplicht niet uit. Evenmin belet dit dat er 
overlast kan zijn en dus op basis van art. 544 B.W. wordt geargumenteerd 
(Antwerpen, 17 februari 1988, Amenagement, 1989, 143, R. W., 1989-90, 50; 
Rb. Gent, 11 oktober 1990, T.G.R., 1990, 121; Vred. Gent, 17 januari 1989, 
T.G.R., 1989, 56 waar de vrederechter de afbraak van de met vergunning 
gebouwde muur bevallijkt hij in te gaan tegen de regel dat geen maatregelen 
bevolen mogen worden die strijdig zijn met de vergunning (vide infra Cass., 
27 november 1974, Pas., 1975, I, 341; vgl. ook Bergen, 20 februari 1990, 
Rev. Reg. Dr., 1990, 389, noot, D., Deom; Rb. Brussel, 30 juni 1989, 
T.B.B.R., 1990, 360; Antwerpen, 3 mei 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 
126, noot, P., Van Helmont. Vgl. R.v.St., 26 januari 1989, Van Criekingen 
en Discart, Arr. R.v.St., 1989, nr. 31.871). 
Wie in het bezit is van een vergunning, de voorwaarden stipt naleeft en de 
modernste technieken toepast om de hinder zoveel mogelijk te beperken, kan 
geen enkele vorm van fout in de zin van art. 1382 B.W. verweten worden. De 
bewijslast terzake ligt overigens bij wie zich op de fout, o.a. door schending 
van de zorgvuldigheidsplicht, beroept (Antwerpen, 17 februari 1988, Ame
nagement, 1989, 143, R. W., 1989-90, 50; Vred. Beveren, 10 april 1990, 
T. Vred., 1990, 374 dat naar het Antwerpse arrest verwijst om te beklemtonen 
dat de verplichting anderen zo weinig mogelijk te schaden geen resultaats
verbintenis is en een toetsing moet gebeuren aan de hand van wat de bonus 
paterfamilias in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan). 
Het feit dat een hinderlijk bedrijf met vergunning werkt sluit niet uit dat 
buren die de hinder overdreven achten zich tot de rechtbank kunnen wenden 
(R.v.St., 26 januari 1989, Van Criekingen en Discart, Arr. R.v.St., 1989, 
nr. 31.871). De rechter kan dan trouwens bij overdreven hinder werken 
opleggen die niet strijdig zijn met degene die door de vergunningverlenende 
overheid werden opgelegd en het bestaan van het bedrijf niet in gevaar 
brengen (Cass., 27 november 1974, Pas., 1975, I, 341). A fortiori kan een 
rechtbank die vaststelt dat een hinderlijk bedrijf zonder vergunning werkt 
niet beslissen dat er geen motief is om de sluiting te bevelen met het 
argument dat de rechtbank dit niet kan (Cass., 29 oktober 1991, Pas., 
1992, I, 164, Arr. Cass., 1991-92, 200). 

65. SANCTIE- Is de vordering gegrond op art. 1382 B.W. dan moet elke 
schade vergoed worden, is ze gebaseerd op art. 544 B.W. dan. is er enkel 
herstelverplichting voor de hinder die de grens van het normale overschrijdt. 
In beide gevallen kan het herstel zowel in natura als in geld gebeuren. 
Meestal heeft men te maken met een combinatie van beide vormen van 
herstel, o.a. omdat de reeds ondervonden hinder enkel geldelijk vergoed kan 
worden. 
Vergoeding voor de kosten van technische (en juridische) bijstand door een 
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partij gemaakt komt echter niet m aanmerking (Brussel, 2 juni 1988, 
R.G.A.R., 1990, nr. 11.644). 

Louter financieel was de vergoeding voor de distributiemaatschappij van gas 
die door atbraakwerken verplicht was geweest de gastoevoer af te sluiten en 
waarvan de leidingen beschadigd waren (Rb. Brussel, 17 september 1990, 
T.B.B.R., 1992, 367, noot, J., Kokelenberg). 

Dat was ook het geval voor een bedrijf dat geurhinder ondervond van een 
afvalverwerkingsbedrijf (Bergen, 20 februari 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 389, 
noot, D., Deom), voor het slachtoffer van waterschade door de breuk van een 
leiding in een aanpalend appartement (Antwerpen, 21 februari 1988, De 
Verz., 1989, 472, noot, F., Melis), de eigenaar wiens weiland volkomen 
verloren was gegaan door stofafzetting en wiens garage zwaar beschadigd 
was door gedaver van voorbijrijdend verkeer, hinder veroorzaakt door een 
nabijgelegen grintbedrijf (Antwerpen, 3 mei 1989, Limburgs Rechtsl., 1989, 
126, noot, P., Van Helmont. Het feit dat het bedrijf met vergunning werkte, 
verklaart waarschijnlijk waarom op geen enkele wijze gesproken wordt over 
maatregelen om voor de toekomst de hinder te beperken of uit te sluiten), de 
eigenaar wiens huis ernstige schade opliep door bouwwerken op het aan
palend perceel (Antwerpen, 26 juni 1985, T. Aann., 1991, 360: vergoeding 
voor schade aan gebouw, rningenot en kosten van een onvoorziene verhui
zing; Brussel, 17 april1991, T. Aann., 1991, 351). 

In een arrest waarbij zowel op grond van fout als van verstoring van even
wicht werd gevorderd oordeelde het Hof van Cassatie dat de eis tot vergoe
ding van het verschil tussen de normale verkoopprijs en de lagere prijs die 
men bekomen had omdat door werken op het belendend perceel het ver
kochte gebouw beschadigd was, dat de art. 1382-1384 B.W. en art. 17-18 
Ger.W. geschonden waren door de rechter die de vordering onontvankelijk 
had verklaard omdat de eiser op het moment van dagvaarding geen eigenaar 
van het gebouw meer was (Cass., 28 juni 1990, J.L.M.B., 1990, 38, R. W., 
1990-91, 1402, noot, E., Dirix. Hetzelfde gold voor de mate waarin de eis op 
art. 11 G.W. (thans art. 16) en art. 544 B.W. was gebaseerd). 

In een zaak waar de eiser zich zowel op art. 1382 als art. 544 B.W. gebaseerd 
had doch de rechtbank onrniddellijk op grond van art. 1382 B.W. uitspraak 
deed werd niet alleen financiele vergoeding voor reeds geleden schade met 
voorbehoud m.b.t. toekomstige schade toegekend maar werden ook werken 
opgelegd (Rb. Brugge, 12 september 1988, R.W, 1990-91, 337). 

Ook indien de vordering op art. 544 B.W. gegrond is, wordt schadevergoe
ding voor het verleden en (zo mogelijk) herstelmaatregelen in natura door 
werken die het evenwicht moeten herstellen, opgelegd (Rb. Brussel, 2 mei 
1988, D.C.C.R., 1988-89, 197, noot, B., Louveaux: schadevergoeding voor 
herstellingswerken, handelsverlies en genotsstoornis en keuze voor de hin
derverwekkende buur om ofwel zijn gebouw, oorzaak van de hinder, af te 
breken of drastische sameringswerken onder toezicht van gerechtelijk des
kundige en binnen de door de rechtbank bepaalde termijn uit te voeren; Rb. 
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Gent, 11 oktober 1990, T.G.R., 1990, 121; Vred. Gent, 17 januari 1989, 
T.G.R., 1989, 56; Vred. Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 1991,66, anders 
maar alleenstaand: Arrond. Rb. Nijvel, 7 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 253 
met het argument dat ingeval van toepassing van art. 544 B.W. de hinder 
onvermijdelijk is zodat de oorzaak ervan niet opgeheven moet worden). 

Met vestusteit mag bij de berekening van de vergoeding enkel rekening 
gehouden worden voor de schadeposten waar die werkelijk kan spelen: wel 
voor een gebouw, niet voor de verhuis van meubelen, kosten van opkuisen en 
blijvende minwaarde (Gent, 27 november 1987, T. Aann., 1988, 367). 

66. DWANGSOM - Om de naleving van de opgelegde sanctie te verzekeren 
wordt meestal een dwangsom opgelegd (Rb. Brugge, 12 september 1988, 
R. W., 1990-91, 337; Rb. Gent, 11 oktober 1990, T.G.R., 1990, 121; Vred. 
Lens, 27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 108). De vrederechter van Louveigne 
zorgde voor een handige variante door te beslissen dat de door hem per 
maand toegekende schadevergoeding zou doorlopen totdat de verweerder 
zich opnieuw bij hem zou aangemeld hebben om te laten vaststellen dat de 
opgelegde maatregelen daadwerkelijk waren uitgevoerd (Vred. Louveigne, 
19 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 66). 

67. GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN ART. 1382 EN 544 B.W.: PARALLELLE VORDE

RING ____:_: Mer lief iii hetvolgend -huiifuiet besproken gevalvan vrederechter 
Lens is meteen reeds een van de mogelijke vormen van gelijktijdige toepas
sing van art. 1382 B.W. en 544 B.W. belicht. De eiser kan zich tegen de 
aannemer (en/of architect) richten op grond van art. 1382 B.W. en tegen de 
bouwheer op grond van art. art. 544 B.W. Het gaat dan om een parallelle 
vordering die niet dezelfde juridische oorzaak en niet noodzakelijk hetzelfde 
voorwerp heeft verrnits de vergoeding wegens fout hoger kan zijn dan die 
wegens verstoring van het evenwicht (Antwerpen, 4 januari 1989, Limburgs 
Rechtsl., 1989, 88, Antwerpen, 26 juni 1985, T. Aann., 1991, 360. In casu 
werd aan de vordering tegen de grondeigenaar en de bouwpromotor slechts 
een theoretisch belang gehecht omdat de schade volledig aan de fout van 
aannemer en architect was toe te schrijven en de vier verweerders door 
dezelfde verzekeringspolis gedekt werden; Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, 
T. Aann., 1991,271 waar beklemtoond werd dat enerzijds het laten uitvoeren 
van werken op zich geen fout uitmaakt, maar dat anderzijds de bouwheer 
ondanks de fout van de aannemer op grond van art. 544 B.W. gehouden blijft 
voor de aldus ontstane evenwichtsstoornis. Ben duidelijke toepassing van de 
leer van de parallelle vorderingen; zie ook Rb. Gent, 11 oktober 1990, 
T.G.R., 1990, 121). 

Aannemer en bouwheer kunnen dus solidair veroordeeld worden, wat voor 
het slachtoffer een grote mate van zekerheid van betaling impliceert. Voor 
zover het om dezelfde schade gaat kan de bouwheer dan een vordering in 
vrijwaring tegen aannemer en/of architect instellen (zie Antwerpen, 4 januari 
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1989, Limb. Rechtsleven, 1989, 88; i.v.m. vrijwaringsbeding in een lastenco
hier: Brussel, 19 april1991, T. Aann., 1991, 351, inzonderheid 353, 2° kol.). 

Er is voor het slachtoffer overigens nog een ander voordeel verbonden aan dit 
systeem van parallelle vorderingen. Slaagt het er niet in de vordering op 
grond van art. 1382 B.W. te doen aannemen, dan blijft toch nog (gedeelte
lijke) genoegdoening te halen bij de buur op grond van art. 544 B.W. 
(Antwerpen, 21 december 1988, De Verz., 1989, 472, noot, F., Melis). 

Het reeds in ons vorig overzicht besproken cassatiearrest van 13 januari 1987 
(zie T.P.R., 1989, 1743) werd ook nog eens gepubliceerd in R.G.A.R. 1991, 
nr. 11.451). 

Met verwijzing naar dit arrest besliste de rechtbank van Leuven dat de 
eventuele fout van een derde niet belet dat de bouwheer op grond van 
art. 544 B.W. kan aangesproken worden (Rb. Leuven, 27 juni 1990, 
T.B.B.R., 1991, 401). Ook de rechtbank van Turnhout wees op de mogelijk
heid van cumul van aansprakelijkheid op grond van art. 1382 en 544 B.W. In 
casu ging de gemeente-opdrachtgever van wegenwerken vrijuit omdat zon
der de fout van de aannemer de schade zich nooit zou hebben voorgedaan 
(Rb. Turnhout, 10 februari 1992, Turnhouts Rechtsl., 1992, 163. Zie hier
omtrent ook vorig Overzicht T.P.R., 1989, 1742 e.v.) 

68, GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN ART. 1382 EN 544 B.W.: SUBSIDIAIRE VORDE

RING - Indien het slachtoffer niet de ene persoon op grond van art. 1382 
B.W. en de ander op grond van art. 544 B.W. dagvaardt, doch tegen een
zelfde partij beide artikelen inroept, kan men beweren dat deze middelen 
subsidiair zijn t.a.v. mekaar. De vordering op grond van art. 1382 B.W. zal in 
hoofdorde gesteld worden omdat aldus zelfs de geringste schade vergoed 
wordt, zonder dat rekening moet gehouden worden met gebeurlijke meer
waarden door de hinderlijke activiteit veroorzaakt. De vordering op grond 
van art. 544 B.W. zal subsidiair zijn voor het geval men er niet zou in slagen 
een fout aan te tonen maar wel overlast zodat men toch nog een resultaat via 
de compensatie zou bereiken (Derine, R., e.a., lA, nr. 252 en 254; Louveaux, 
B., ,Merule et troubles de voisinage", noot bij Rb. Brussel, 2 mei 1988, 
D.C.C.R., 1988-89, 203). 

Toepassing van die subsidiaire aanpak vinden we in de besproken periode in 
een aantal uitspraken (Antwerpen, 17 februari 1988, Amenagement, 1989, 
143, R. W., 1989-90, 50; Rb. Gent, 11 oktober 1990, T.G.R. 1990, 121; Rb. 
Brugge, 12 september 1988, R. W., 1990-91, 337; Vred. Beveren, 10 april 
1990, T. Vred., 1990, 374). Indien de vordering op grond van art. 1382 B.W. 
wordt toegewezen, hoeft uiteraard de vordering op grond van art. 544 B.W. 
tegen dezelfde partij niet meer onderzocht te worden (Vred. Beveren, 10 april 
1990, o.c., I.e., vergelijk ook Vred. Lens, 27 mei 1986, T. Agr. R., 1992, 108 
waar de rechter de schending van verscheidene bepalingen aannam maar de 
beslissing uiteindelijk op de foutidee gebaseerd was. Voor een geval waar de 
opdrachtgever zowel op grond van art. 1382 B.W. als art. 544 B.W. gedag
vaard werd en uiteindelijk veroordeeld werd op grond van fout: zie: Rb. 
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Gent, 6 mei 1993, Internat. Vervoersr., 1993, 416. Duidelijk per vergissing 
wordt in de motivering (p. 418) art. 544 B.W. als grondslag voor de 
veroordeling aangehaald. Waar eiser geen volledige genoegdoening kreeg 
omdat hem een tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht werd verweten 
besloot de rechtbank tot verdeling van de aansprakelijkheid. Een vraag naar 
al dan niet buitensporig karakter van de hinder werd niet gesteld). 

69. AANNEMERS EN ARCHITECTEN - In een zelfde zaak kan de aannemer op 
grond van art. 1382 B.W. en de bouwheer op grond van art. 544 B.W. 
veroordeeld worden (Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 1991, 271). 
W aar de schade uitsluitend ontstaan was door de foutieve uitvoering van de 
werken door de aannemer werd de vordering in vrijwaring van de bouwheer 
tegen de aannemer toegewezen. 
Het vonnis kan moeilijk gevolgd worden waar het de bouwheer een versto
ring van het evenwicht aanwreef omdat hij een muur had opgericht voor 
sedert meer dan 30 jaar bestaande onregelmatige vensters: zie hierover nr. 51. 
Wordt geen fout in hoofde van de aannemer bewezen dan kan de bouwheer 
-die evenmin een fout beging- gebeurlijk nog op grond van art. 544 B.W. 
aangesproken worden. De zaak ligt enkel anders indien een uitdrukkelijk 
beding deze aansprakelijkheid van de bouwheer naar de aannemer verlegt 
(Rb. Turnhout, 12 april 1983, Turnhouts Rechtsl., 1988, 60). 

HOOFDSTUK IV 

MEDEEIGENDOM 

AFDELING 1 

GEWONE MEDEEIGENDOM 

70. RET BEGRIP MEDEEIGENDOM - Twee personen waren eigenaars van 
bepaalde percelen grond onder de gemeente Grace-Hollogne. A was eigenaar 
van percelen die aan de straat paalden, terwijl B. eigenaar was van percelen 
die achter de eigendom van A gelegen waren. De percelen van A konden niet 
in aanmerking komen voor bouwgrond omdat ze te ondiep waren, terwijl de 
percelen van B niet aan de straat paalden. A en B dienden dus samen een 
verkaveling in, zodat zij samen een acht loten bouwgrond konden bekomen. 
De verkavelingsvergunning werd aan hun beiden afgeleverd. Door de ge
meente wordt een belastingreglement uitgevaardigd waarbij belasting wordt 
geheven op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkave
ling en bestemd tot bouwgrond. De belasting wordt berekend per lopende 
meter aan de straat. Het reglement preciseert dat ingeval van medeeigendom, 
de belasting hoofdelijk verschuldigd is door de medeeigenaars. De gemeente 
vestigt in casu haar belasting in hoofde van beide medeeigenaars. De 
bestendige deputatie is het hiermee eens en stelt dat beide personen eigenaars 
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zijn van acht percelen bouwgrond, waarvoor een verkavelingsvergunning 
werd afgeleverd en dat het gemeentereglement belasting heft op de percelen 
bouwgrond zoals zij voorkomen in de verkaveling, waaruit blijkt dat de 
percelen als dusdanig aan de straat liggen. Elk van de loten bouwgrond dient, 
volgens de bestendige deputatie, als een juridische entiteit gezien te worden 
voor het heffen van bedoelde belasting, eigendom voor een deel van A en 
voor een deel van B. Bijgevolg maken bedoelde loten volgens de bestendige 
deputatie een medeeigendom uit, zijnde een samenvoeging van verschillende 
eigendomsrechten op onderscheidene delen van bedoelde loten bouwgrond. 
De beslissing van de bestendige deputatie werd door het Hof van Cassatie 
(Cass., 30 juni 1988, Arr.Cass., 1988-89, 1445, Pas., 1988, I, 1336) vernie
tigd wegens schending van artikel 577bis B.W. (oud- thans art. 577-2 
B.W.). Het Hof besliste dat door de deputatie de definitie van medeeigen
dom, zoals bepaald in artikel577bis, § 1 B.W. (oud- thans art. 577-2 B.W.) 
was geschonden, aangezien in dit wetsartikel bepaald wordt dat medeeigen
dom de eigendom is van een zaak die onverdeeld aan verschillende personen 
toebehoort. Medeeigendom is de opsplitsing van het eigendomsrecht tussen 
meerdere personen (Derine e.a., IIA, nr. 718, p. 5). 

71. HET ONTSTAAN VAN DE GEWONE MEDEEIGENDOM - Echtgenoten die ge
huwd zijn onder het stelsel van de zuivere en eenvoudige scheiding van 
goederen kunnen samen, tijdens hun huwelijk, onroerende goederen in 
onverdeeldheid aankopen. Tussen hen ontstaat een medeeigendom en uiter
aard geen gemeenschappelijk vermogen, zoals bepaald in artikel1408 B.W. 
e.v. Hieruit volgt dat de regels met betrekking tot de vereffening-verdeling 
van het gemeenschappelijk vermogen niet van toepassing zijn, zelfs al heeft 
een van beide echtgenoten aan de medeeigendom grotere sommen besteed 
dan de andere (Antwerpen, 26 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 481). 

Echtgenoten die gehuwd zijn onder een stelsel van zuivere en eenvoudige 
scheiding van goederen kunnen, voor wat betreft hun onverdeelde eigen
dommen, slechts uit onverdeeldheid treden door inkoop door de ene echt
genoot van het deel vim de andere, met inachtname van de bepalingen van 
artikel 1469, tweede lid B.W. Dit laatste bepaalt dat de ene echtgenoot het 
aandeel van de andere slechts kan inkopen op een openbare verkoping of met 
machtiging van de rechter. Na de echtscheiding valt de ratio legis van deze 
bepaling weg; deze bepaling is immers slechts toepasselijk in geval van uit 
onverdeeldheidtreding tijdens het huwelijk (Rb. Charleroi, 21 februari 1992, 
J.T., 1993, 362). 

Medeeigendom zou eveneens kunnen ontstaan doordat twee concubanten 
samen een onroerend goed aankopen. In de zaak voorgelegd aan de recht
bank en het hof van beroep te Luik (Luik, 18 april 1989, Rev. Trim. Dr. F am., 
1990, 144) hadden twee concubanten een huis aangekocht, de vrouw voor de 
blote eigendom en de man voor het vruchtgebruik. Bij het einde van de 
concubinaatsrelatie stelde de vrouw dat de akte eigenlijk verkeerd was 
opgesteld en dat het duidelijk de bedoeling van beide was geweest om het 
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goed in onverdeeldheid aan te kopen, zodat zij thans een vordering teneinde 
uit onverdeeldheid te treden inleidt. De rechtbank en het hof stellen vast dat 
het eigendomsrecht werd versnipperd in blote eigendom en vruchtgebruik. 
Verdeling tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker is uiteraard on
mogelijk vermits zij geen gelijkaardige rechten hebben op het goed. De 
vrouw beweert dat de akte verkeerd werd opgesteld en dater, conform artikel 
1156 B.W., dient gezocht te worden naar de werkelijke bedoeling van de 
partijen, dan veeleer oog te hebben voor de gebruikte bewoordingen. De 
rechtbank en het hof beslissen dat de bewoordingen van de akte dienen 
geeerbiedigd te worden en dat er dus geen medeeigendom is ontstaan tussen 
beide concubanten. Het hof voegt hier nog aan toe dat de vrouw nalaat te 
bewijzen dat er later, na de aankoop, zij voor de blote eigendom en de man 
voor het vruchtgebruik, een andere overeenkomst tussen hen heiden zou 
ontstaan zijn. Dergelijke overeenkomst zou ongetwijfeld schriftelijk dienen 
bewezen te worden overeenkomstig artikel 1341 B.W. (zie ook: Cass., 
24 maart 1988, Arr.Cass., 1987-88, 972, Pas., 1988, I, 894, J.T., 1989, 144). 

Indien er, bij een concubinaatsrelatie, een vermenging is ontstaan in de 
meubelen en roerende goederen van de concubanten, dan kan men aan een 
schuldeiser niet opleggen om een onderscheid te maken tussen de goederen 
van de ene en de goederen van de andere. Concubanten worden geacht in 
onverdeeldheid medeeigenaar te zijn van hun meubelen en roerende goede
ren, voor zover het bewijs van exclusief eigendomsrecht van de ene of de 
andere niet K:an vootgebrachrwo:rden. De beslagleggende schuldeiser · kan 
dan ook beslag leggen op de onverdeelde goederen, onverminderd het recht 
van de concubanten om hun persoonlijk en exclusief eigendomsrecht te 
bewijzen (Luik, 29 november 1990, Pas., 1991, II, 79). 

De vrederechter te Fexhe-Slins (Vred. Fexhe-Slins, 9 maart 1992, T. Vred., 
1992,237, J.T., 1993, 363) diende te onderzoeken of een binnenkoer gelegen 
voor drie huizen en door de eigenaars ervan gebruikt, in medeeigendom 
toebehoorde aan de verschillende eigenaars, dan wel privatief was van de 
eiser, eigenaar van twee huizen, die staande hield dat de koer steeds gemeen
schappelijk was geweest voor die twee huizen. Een deskundige werd aange
steld met als opdracht de eigendomstitels te onderzoeken. De deskundige 
onderzocht verschillende eigendomstitels en meer in het bijzonder een akte
schenking-verdeling, verleden op 29 maart 1906, waaruit bleek dat de koer 
gemeenschappelijk was voor de 3 huizen, met uitzondering van een klein 
deeltje, dat privatief was voor een huis. De akte stelt uitdrukkelijk dat de 
begiftigden de ,medeeigendom van een koer" verkrijgen. In een latere akte 
wordt evenwel vermeld dat de koer slechts gemeen zou zijn aan twee huizen, 
beide thans eigendom van dezelfde eigenaar. De vrederechter meent evenwel 
dat hij de oudste akten in aanmerking dient te nemen en slechts bij tegen
strijdigheid de meest recente akte. Het blijkt evenwel dat de eiser bij het 
begin van de procedure in het proces verbaal van vrijwillige verschijning het 
gemeenschappelijk karakter van de koer toegaf, waar hij vraagt om het 
gebruik van bedoelde koer te regelen. De vrederechter meent daarenboven 
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dat bij tegenstrijdigheid van informatie, de meest waarschijnlijke hypothese 
dient weerhouden te worden. 

72-75. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE MEDEEIGENAARS 

72. (A.) Verhuren en verpachten- Zes partijen waren onverdeelde mede
eigenaars van een vlasroterij, bestaande uit 6 rootputten. Tot 1980 exploi
teerde elke medeeigenaar de roterij zelf, door gebruik te maken van de hem, 
in overleg met de anderen toegewezen rootput. Na 1980 maakten de deel
genoten een einde aan hun persoonlijke exploitatie. Vijf van de zes mede
eigenaars verhuurden vijf van de zes rootputten evenals het gemeenschap
pelijk materieel. Het hof van Cassatie herhaalde hierbij nogmaals de begin
selen inzake het verhuren aan derden van een gedeelte van een onverdeeld 
eigendom (Cass., 5 oktober 1989, Arr.Cass., 1989-90, 171, R.W., 1989-90, 
1291, R.G.E.N., 1991,419, Pas., 1990, I, 150). Dergelijke daad is noch een 
daad tot behoud van het goed, noch een daad van voorlopig beheer in de zin 
van art. 577bis, § 5 B.W. (oud- thans art. 577-2, § 5 B.W.), die wette1ijk 
door een of slechts enkele van de medeeigenaars aileen kan worden verricht. 
Krachtens art. 577bis, § 6 B.W. (oud- thans art. 577-2, § 6 B.W.) dient 
zodanige daad, om ge1dig te zijn, met medewerking van aile medeeigenaars 
te geschieden. Het verhuren maakt als rechtshande1ing geen deel uit van 
he materiele gebruik en genot dat krachtens art. 577bis, § 5, eerste lid B.W. 
(oud - thans art. 577bis, § 5, eerste lid B.W.), aan elke medeeigenaar 
toekomt. 

Bij handelshuur van een huis, dat in medeeigendom toebehoort aan ver
schillende personen, dient de vraag tot huurhernieuwing gericht te worden 
aan aile in onverdeeldheid gebleven medeeigenaars (Vred. Moeskroen, 
25 maart 1991, T. Vred., 1991, 240, zie ook: vorig overzicht nr. 70). De 
vrederechter te Moeskroen had de volgende zaak te behandelen, waarvan de 
feiten als volgt kunnen worden samengevat. Drie dames, A, B en C, zijn 
onverdeelde medeeigenaars van een handelshuis. De huurder vraagt hernieu
wing aan van zijn handelshuurovereenkomst aan mevrouw B; kort daarop 
betekenen de dames B en C hun weigering tot huurhernieuwing aan de 
huurder. Mevrouw A was vooroverleden. Gelet op de weigering tot huur
hernieuwing dagvaardt de huurder de dames B en C voor de vrederechter 
teneinde de huurhernieuwing te zien toestaan, in subsidiaire orde hem een 
schadevergoeding toe te kennen en het vonnis gemeen te Iaten verklaren aan 
de rechtsopvolgers van mevrouw A, die in gedwongen tussenkomst werden 
opgeroepen. Voor het einde van het geding verliet de huurder evenwel het 
gebouw, zodat aileen de vraag tot schadevergoeding nog overbleef. De 
eigenaars stellen dat de vraag tot huurhernieuwing aan aile medeeigenaars 
diende te worden gericht en dat hieraan niet werd voldaan door ze louter en 
aileen te richten aan mevrouw B. De vrederechter beaamt deze stelling: 
ingeval het gehuurde goed eigendom is van verschillende eigenaars of het 
nadien eigendom wordt van verschillende personen, dient de vraag tot 
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huurhernieuwing gericht te worden aan alle medeeigenaars. Het zou slechts 
anders zijn mocht uitgemaak:t zijn dat een van de medeeigenaars de last
hebber was van de anderen. Nu is het zo dat een lastgeving om rechts
handelingen te stellen die de lastgevers voor 9 jaar verbindt duidelijk en 
ondubbelzinnig dient bewezen te worden. Desgevallend kan de lastgeving 
wel stilzwijgend zijn; doch ze moet onbetwistbaar zijn. De huurder kan het 
bestaan van de lastgeving met alle middelen van recht bewijzen. Het bleek in 
casu dat mevrouw B door de andere medeeigenaars gelast werd om het 
oorspronkelijk huurcontract te ondertekenen en eveneens om de huren te 
ontvangen. Zij hield zich eveneens bezig met de jaarlijkse indexatie van de 
huur. De vrederechter stelt evenwel vast dat uit dit alles voortvloeit dat zij 
niet een mandaat had om een nieuwe huur toe te staan. Van in den beginne 
hadden de zak:en voor de huurder duidelijk moeten zijn: er waren drie 
afzonderlijke medeeigenaars. Uit het feit dat mevrouw B de vraag tot huur
hernieuwing heeft doorgestuurd naar een andere medeeigenaar, mevrouw C, 
blijkt evenmin een mandaat, wel integendeel. Mevrouw B heeft zodoende 
ook niet de schijn gewekt als zou ze een mandaat gehad hebben van de 
andere medeeigenaars. De huurder diende dus zijn vraag tot hernieuwing te 
richten aan alle medeeigenaars, ook aan de rechtsopvolgers van de inmiddels 
overleden mevrouw A. Het feit dat de huurder niet op de hoogte was van het 
overlijden van mevrouw A verandert hier niets aan. Dient de aanvraag tot 
huurhernieuwing aan alle medeeigenaars te worden gericht om regelmatig te 
zijn, dan is dit geenszins zo_indien een van Qemecieeigen~a.rsook vruc]ltg~
bruiker is van het ganse goed. In dit laatste geval dient de huurhernieuwings
aanvraag uiteraard alleen aan de vruchtgebruiker-medeeigenaar te worden 
gericht (Vred. Diest, 9 februari 1987, R. W., 1988-89, 26, noot). 

73. De weigering van een van de medeeigenaars om in te stemmen met de 
voorgestelde huurhernieuwing, volstaat om de huurhernieuwing tegen te 
gaan. De betekening van andere voorwaarden door een van de medeeige
naars, overeenkomstig artikel 14 van de handelshuurwet, kan ook niet tot 
gevolg hebben dat de handelshuur toch tegen de wil van de weigerende 
medeeigenaars zou hernieuwd worden (Cass., 16 april 1993, Arr. Cass., 
1993, 369, Rev. Not. B., 1993, 510, Pas., 1993, I, 366, J.T., 1994, 501). 

In de rand van de bespreking van de gewone medeeigendom, werd door de 
rechtbank van Leuven (Rb. Leuven, 21 december 1988, T. Not., 1989, 60) de 
volgende zaak behande1d. Bij een openbare verkoop van een verpacht eigen
dom is de instrumenterende ambtenaar (in casu de notaris) gehouden op het 
einde van de opbiedingen de vraag te stellen of de pachter gebruik maak:t van 
zijn recht van voorkoop. De pachter heeft evenwel geen recht van voorkoop 
ingeval het goed wordt toegewezen aan iemand die de kleinzoon is van de 
eigenaar of van een van de medeeigenaars (art. 52, 2° pachtwet). In casu had 
de notaris na de opbiedingen, waarbij het laatste bod afkomstig was van de 
kleinzoon van een van de medeeigenaars het voorkooprecht aan de pachter 
aangeboden, niet op de hoogte zijnde van de familieband tussen de koper en 
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een van de medeigenaars. De pachter beantwoordde de vraag van de notaris 
bevestigend en gaf bijgevolg zijn wil te kennen om het voorkooprecht dat 
hem werd aangeboden uit te oefenen. Ondertussen werd de notaris evenwel 
door het publiek op de hoogte gebracht van bedoelde familieband en wees hij 
het goed toe aan de kleinzoon. De notaris kon geen beroepsfout verweten 
worden. 

Kan de onverdeelde zaak niet verhuurd worden dan met medewerking van 
alle medeeigenaars, dan geldt dit principe evenzeer voor de opzegging van 
de vroeger toegestane huurovereenkomsten (Vred. Jumet, 16 mei 1994, 
T. Vred., 1994, 381). Een geldige opzegging moet uitgaan van aile onver
deelde medeeigenaars samen. Niettemin kan de rechter, indien een deelge
noot een handeling heeft gesteld, die slechts met medewerking van de andere 
deelgenoten kon gesteld worden, de andere deelgenoten dwingen om achter
af aan de handeling mee te werken, overeenkomstig artikel577-2, § 6, indien 
hij de noodzakelijkheid van de bewuste handeling erkent. Verbreking van de 
pacht, pachtopzegging en verzet tegen verlenging van de pacht kunnen 
slechts geldig geschieden met medewerking van alle medeeigenaars, ook 
indien de pachter een van de medeeigenaars is. De vrederechter te Antwer
pen (Vred. Antwerpen, 23 juni 1992, T. Not., 1992, 536) had een pachtzaak te 
behandelen waarbij onder meer de geldigverklaring van het verzet tot 
pachtvernieuwing gevorderd werd. Het betrof een situatie die in de praktijk 
meer voorkomt. Kinderen zijn in onverdeeldheid met betrekking tot de hoeve 
van hun ouders. De exploitatie van de hoeve wordt door een van de kinderen 
voortgezet, veelal op grond van een pachtovereenkomst die eertijds door 
(een van) de ouders was toegestaan. Na het overlijden van de ouders zijn 
allen in onverdeeldheid, dus ook de pachter, die zodoende de dubbele 
hoedanigheid van pachter-medeeigenaar bekomt. Wanneer een van de me
deeigenaars, stelt de vrederechter te Antwerpen, pachter is van een onver
deeld goed, dan zal die medeeigenaar-pachter moeten meewerken aan zijn 
eigen opzegging en het volstaat niet dat de andere medeeigenaars, zonder de 
medewerking van de pachter-medeeigenaar opzeggen. Er zijn slechts twee 
uitwegen om uit deze patsituatie uit te geraken: ofwel dagvaardt men om uit 
onverdeeldheid te treden ofwel doet men een beroep op de vrederechter om 
de weigerende medeeigenaar te verplichten deel te nemen aan de daden van 
beheer waarvan de rechter meent dat ze noodzakelijk zijn bij toepassing van 
artikel 577bis, § 6 (oud- thans: 577-2, § 6) B.W. 

Niettemin wordt aangenomen dat een huurcontract afgesloten door een 
medeeigenaar aileen geldig is, doch niet tegenwerpelijk is aan de andere 
medeeigenaars (Derine e.a., Ila, nr. 738, p. 38; Vred. Gent, 4 maart 1991, 
R. W., 1994-95, 237; Vred. Jumet, 16 mei 1994, T. Vred., 1994, 381). In deze 
laatste zaak werd de geldigverklaring verzocht van een opzegging gegeven 
door een medeeigenaar aileen. De vrederechter stelde dat de onverdeelde 
medeeigenaar wei aileen de huurder kon opzeggen, evenals de geldig verkla
ring van de opzegging voor de vrederechter kon vervolgen. De rechter 
steunde zich op de regel, vervat in artikel 577bis, § 6 (oud- thans 577-2, 
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§ 6 B.W.) dat slechts de verhoudingen regelt tussen de medeeigenaars onder
ling; doch niet de verhoudingen tussen de medeeigenaars en derden, waar
omtrent het gemene recht zijn toepassing zou krijgen. Men kan zich echter 
wei afvragen wat het gevolg zou zijn van een geldige opzegging die niet 
tegenstelbaar zou zijn aan andere medeeigenaars, gesteld dat het huurcon
tract met medewerking van aile medeeigenaars zou zijn gesloten, doch 
slechts door een medeeigenaar zou zijn opgezegd. In casu was de ene 
onverdeelde medeeigenaar die de opzegging betekend had, tijdens het ver
loop van de procedure voiledig eigenaar geworden van de onverdeelde zaak. 
Krachtens het declaratief karakter van de verdeling (art. 883 B.W.) werd hij 
aldus geacht van in den beginne voiledig eigenaar te zijn geweest. 

Een medeeigenaar kan in voorkomend geval aileen in rechte optreden ten
einde de achterstailen van buren te vorderen tegen de huurder, voor zover hij 
kan bewijzen dat hij een recht uitoefent dat hem aileen toebehoort, met 
andere woorden dat de huurgelden aileen aan hem zouden verschuldigd zijn 
(Rb. Luik, 2 december 1988, J.L.M.B., 1991, 71). 

74. (B.) Andere rechtshandelingen - Heeft een medeeigenaar tijdens de 
duur van de onverdeeldheid door middel van zijn eigen gelden verbouwingen 
gedaan aan de onverdeelde zaak, zonder evenwel de toestemming van de 
andere medeeigenaars te krijgen, dan heeft hij niettemin recht op een vergoe
ding ten belope van de meerwaarde die uit de verbouwingswerken is ont
staan, op grond van de theorie vari de veriijking zonaer oorzaa:K (Rb. 
Charleroi, 21 februari 1992, J.T., 1993, 362). 

Een medeeigenaar kan geldig daden tot behoud van de gemeenschappelijke 
zaak verrichten (Vred. Charleroi, 10 oktober 1988, J.L.M.B., 1991, 683 
(verkort)). Onder daden van behoud dienen verstaan te worden aile hande
lingen die ertoe strekken de substantiele inhoud van de zaak of het recht te 
beveiligen. Een annulatieberoep, gericht tegen de bestemmingsvoorschriften 
van een plan van aanleg dient gezien te worden als een daad van behoud, die 
wettig door een medeeigenaar aileen kan worden gesteld, overeenkomstig 
artikel577bis, § 5 (oud- thans 577-2, § 5) B.W. (R.v.St., 26 juni 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, nr. 26.733). De vrederechter van Kortrijk besliste dat elke 
medeeigenaar een bezitsvordering kan insteilen daar dergelijke vordering 
een daad van behoud van het goed uitmaakt die elke medeeigenaar wettig 
kan verrichten (Vred. Kortrijk, 9 oktober 1990, T. Vred., 1994, 245, noot 
Vuye, H.). 

75. (C.) Het exclusief genot door een medeeigenaar van de onverdeelde zaak 
- Wanneer een medeeigenaar, overeenkomstig artikel 577bis, § 5 (oud
thans: 577-2, § 5) B.W. het genot heeft van de gemeenschappelijke zaak, dan 
dient hij ook aileen in te staan voor de onroerende voorheffing, vermits dit 
normalerwijze een corrolarium is van het genot van de zaak. In dit geval 
dient artikel 577bis, § 7 (oud- thans : 577-2, § 7) B.W. niet toegepast te 
worden (Rb. Charleroi, 21 februari 1992, J.T., 1993, 362). 
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76. DE BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN DE MEDEEIGENDOM - Een zeer complexe 
verdelingszaak werd behandeld door het hof van beroep te Bergen (Bergen, 
24 september, 1991, J.T., 1992, 248). Het ging essentieel om de vereffening
verdeling van een huwelijksgemeenschap en van een nalatenschap, waarvan 
twee huizen afhingen. De decujus was persoonlijk eigenaar van een huis en 
samen met haar overlevende echtgenoot eigenaar van het tweede huis. Bij 
het opstellen van hun staat van vereffening en verdeling maakten de boe
delnotarissen onderscheid tussen drie soorten uitgaven met betrekking tot de 
onroerende goederen: zgn. huuruitgaven, die ze ten laste van de gebruikers 
legden, uitgaven die van aard zijn de gebouwen in goede staat te houden, die 
ze ten laste van de medeeigenaars legden en onderhoudsuitgaven die ze 
eveneens ten laste van de huurders legden. Een van de partijen betwistte de 
verdeling van de uitgaven ten laste van de medeeigenaars. Dit liet het hof van 
beroep toe de regel inzake uitgaven in verband met de medeeigendom in 
herinnering te brengen. De uitgaven van de medeeigendom ontstaan na het 
overlijden van de decujus, maar v66r de verdeling, vallen ten laste van de 
onverdeelde medeeigenaars, die ze moeten dragen, overeenkomstig artikel 
577bis B.W., § 3 B.W. (oud- thans art. 577-2, § 3 B.W.)., dit wil zeggen: 
elke eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven voor behoud en onderhoud, 
evenals in de kosten van beheer, belastingen en andere kosten aan de gemene 
zaak, in verhouding tot zijn aandeel erin. 

77. MEDEEIGENDOM EN STEMRECHT OP AANDELEN: DADEN VAN BEHEER WAAR

VAN DE RECHTER DE NOODZAKELIJKHEID ERKENT - Het kapitaal van een 
familiale B.V.B.A. is verdeeld in 106 aandelen, waarvan de helft, zijnde 
53 aandelen toebehoort aan een tak van de familie, terwijl de overige 53 
aandelen toebehoren aan een andere tak van de familie. Binnen deze tak is er 
reeds sinds 1973 een procedure in vereffening-verdeling hangende. In de 
statuten van de vennootschap is bepaald dat alle beslissingen met drie I 
vierden van de stemmen dienen genomen te worden. In de vennootschap 
dienden bepaalde beslissingen, onder meer betreffende de waardering van de 
aandelen, te worden genomen. Door onenigheid in een tak van de familie, 
waar een pakket aandelen zich in onverdeeldheid tussen de leden van deze tak 
bevond, bleek dit onmgenelijk. De voorzitter van de rechtbank van Kortrijk, 
in kort geding (Kortged. Kortrijk, 17 november 1988, T.R. V., 1989,453, noot 
Van Soest, E. en Torfs, N.) was van oordeel dat het stemrecht betreffende de 
onverdeelde aandelen aan bepaalde van die medeeigenaars kon worden 
toevertrouwd. De voorzitter staafde zijn opvatting onder meer met bepaalde 
elementen uit de verdelingszaak, waarbij hij uit de analyse van de feiten kon 
afleiden dat met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de 
andere medeeigenaars bij de definitieve verdeling toch nooit in het bezit 
zouden komen van de bewuste aandelen. De voorzitter achtte artikel 577bis, 
§ 6 B.W. (oud- thans art. 577-2, § 6 B.W.) niet geschonden, wanneer hij, 
rekening houdend met de belangen van de medeeigenaars, de noodzaak 
erkent dat bepaalde bestuurshandelingen nopens de onverdeelde eigendom 
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worden geste1d in het be1ang van de onverdeelde zaak. In de noot onderaan 
de beschikking wordt het beginse1 van artike1577bis, § 6 B.W. (oud- thans 
art. 577-2, § 6 B.W.) in herinnering gebracht. Een onverdee1de medeeigenaar 
mag s1echts afzonderlijk optreden voor daden van bewaring of daden van 
louter beheer. Het stemmen met onverdee1de aande1en op een a1gemene 
vergadering is, behoudens 1astgeving door alle medeeigenaars, noch een 
daad van bewaring, noch een daad van 1outer beheer. Een onverdeelde 
medeeigenaar kan dus in beginse1 niet a1leen optreden. Art. 577bis, § 6 
(oud- thans art. 577-2, § 6 B.W.) bepaalt evenwe1 dat een der medeeige
naars de andere kan verplichten deel te nemen aan daden van beheer waarvan 
de rechter de noodzakelijkheid erkent (Derine e.a., IIa, nr. 739, p. 46). De 
annotatoren bij de beschikking stellen de vraag of het stemmen op een 
a1gemene vergadering kan beschouwd worden a1s een ,noodzake1ijke" 
hande1ing. 

78. MEDEEIGENDOM EN REVINDICA TIO - De revindicatio die door een me
deeigenaar alleen is ingeste1d is ontvankelijk. Immers artike1 577bis, § 6 
B.W. (oud- thans art. 577-2, § 6 B.W.) dat bepaalt dat daden van beheer en 
beschikking slechts ge1dig zijn indien zij geste1d zijn met medewerking van 
alle medeeigenaars heeft s1echts tot doe1 de verhoudingen tussen de me
deeigenaars te rege1en. Deze bepaling is vreemd aan de re1aties tussen 
medeeigenaars en derden (Rb. Charleroi, 22 april 1988, J.L.M.B., 1989, 
33). Daarenboven kan men ervan uitgaan dat de revindicatie een daad van 
behoud is, die de medeeigenaars alleen kunnen stellen (Derine e.a., Ila, 
nr. 731, p. 27). 

79. EINDE VAN DE GEWONE MEDEEIGENDOM- De gewone medeeigendom kan 
op verschillende wijzen worden beeindigd: verdeling, vermenging, afstand, 
verjaring (Derine e.a., Ila, nr. 742 e.v., p. 48 e.v.). 

Om door verjaring te kunnen verkrijgen moet het bezit overeenkomstig 
artike12229 B.W. aan de vo1gende vereisten vo1doen: het moet voortdurend 
zijn, ononderbroken, vreedzaam, openbaar, ondubbelzinnig en men dient te 
bezitten a1s eigenaar. Een medeeigenaar die gedurende de termijn nodig om 
te verkrijgen door verjaring een derge1ijk bezit heeft uitgeoefend op een 
onverdee1d onroerend goed kan zodoende het exclusief eigendomsrecht van 
bedoeld onroerend goed bekomen (Cass. 8 december 1988, Arr. Cass., 1988-
89,424, Pas., 1989, I, 386, J.T., 1989, 144, Rev. Not. B., 1989, 193, R.W., 
1988-89, 1189). Het betrof hier een vrij comp1exe zaak, die reeds behande1d 
was door het Hof van Beroep te Brussel op 18 december 1986 (gedeeltelijk 
besproken in vorig overzicht, nr. 17). Er rees een betwisting tussen het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk We1zijn te Ukke1 en de Kerk
fabriek St. Pieter te Ukke1 over het exclusief eigendomsrecht van een weide, 
gelegen te Drogenbos. Het O.C.M.W. beweerde dat de weide haar exclusieve 
eigendom was, daar waar de kerkfabriek beweerde dat het goed minstens 
onverdee1d eigendom was zowe1 van het O.C.M.W. als van de kerkfabriek. 
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In beroep werd vooral aandacht besteed aan historische argumenten. Het hof 
van beroep van Brussel kwam tot de conclusie dat de weide exclusief aan het 
O.C.M.W. toebehoorde, omdat, naar de mening van het hof, uit alle histo
rische argumenten kon afgeleid worden dat het exclusief eigendomsrecht van 
het patrimonium van de onder het ancien regime bestaande parochie van 
Ukkel, overgegaan was naar het patrimonium van het thans bestaande 
O.C.M.W. te Ukkel. Het hof argumenteerde hierbij nog dat het O.C.M.W. 
zich altijd gedragen had als eigenaar en zeker gedurende de terrnijn nodig om 
te verkrijgen door verjaring. Het O.C.M.W. bleek steeds het voortdurend en 
ononderbroken, vreedzaam, openbaar en niet dubbelzinnig bezit van de 
weide te hebben gehad ten titel van eigenaar. Het is duidelijk dat het 
O.C.M.W., dat pas is ontstaan in 1976, de terrnijn die zijn rechtsvoorganger 
in het bezit is geweest van de weide mag bijtellen bij de terrnijn dat hijzelf 
bezitter is geweest. De voorziening in cassatie tegen dit arrest werd ver
worpen. Slechts het onderdeel van de voorziening betreffende de verkrij
gende verjaring van de medeeigenaar werd gepubliceerd. Het hof van beroep 
te Brussel heeft soeverein uit de appreciatie van de feiten kunnen beslissen 
dat het O.C.M.W. te Ukkel eigenaar geworden was van de kwestieuze weide. 
Het hof van cassatie voegt er nog aan toe dat de onverdeelde medeeigenaar 
die gedurende de terrnijn nodig om te kunnen verwerven door verjaring, op 
het onverdeeld goed een deugelijk bezit uitoefende, op die wijze de exclu~ 
sieve eigendom van het goed kan bekomen. 

AFDELING 2 

APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM 

Tijdens de besproken periode werd de wetgeving betreffende de apparte
mentsmedeeigendom ingrijpend gewijzigd door de wet van 30 juni 1994 
(B.S., 26 juli 1994). Dez nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 augustus 
1995 (zie o.a.: Hansenne, J. (ed.), La coproprieteforcee dans les immeubles 
batis, Brugge, Die Keure, 1995; Timrnermans, R., Het nieuwe appartements
recht. De wet van 30 juni 1994, Antwerpen, Kluwer, 1994). Bij de bespre
king van rechtspraak zal regelmatig worden teruggekoppeld naar deze 
nieuwe wet. 

80. HET TOT STAND KOMEN VAN DE APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM: DE BASIS

AKTE, HET REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM, HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 

TEGENWERPELIJKHEID - Artikel 577bis, § 9 (oud - thans art. 577-2, § 9 
B.W.) bepaalt dat onverdeelde omoerende goederen die, als bijzaak, bestemd 
zijn tot gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheidene, aan 
verschillende eigenaars toebehorende erven, niet vatbaar zijn voor verde ling. 
Zij kunnen niet vervreemd, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag 
genomen worden dan samen met het erf waartoe zij behoren. Het accessoir 
karakter van bedoelde goederen impliceert dat elk van de eigenaars van de 
onderscheidene erven, tegelijkertijd medeeigenaar is van de bijzaak, be-
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stemd tot het gemeenschappelijle gebruik. Indien de grondeigenaar verzaakt 
aan het recht van natrekking ten voordele van degene die het appartements
gebouw bouwt (wat ipso facto de vestiging van een recht van opstal impli
ceert), blijft de grondeigenaar aileen exclusief eigenaar van de verschillende 
lewotiteiten in de grand waarop de constructies opgericht worden. Dien
volgens lean er geen onverdeeldheid ontstaan wat de bijzaak betreft, ondanks 
wat vermeld staat in de basisakte en ondanles de bijzondere bestemming 
gegeven aan de verschillende zaleen (Cass., 19 mei 1988, Arr. Cass., 1987-
88, 1230, J.T., 1988, 475, Pas., 1988, I, 1142, Rev. Not. B., 1988, 473, R. W, 
1988-89, 572). Dit cassatiearrest was het eindpunt van een vrij lange ge
rechtelijlee weg (zie oole, uitgebreid, vorig overzicht, nr. 107). In deze zaak 
was bij notariele alete van 12 januari 1972 door de grandeigenaar verzaalet 
aan zijn recht van natrekking ten voordele van de bouwpramotor. Op 14 april 
1972 werd een basisakte verleden waarbij beide partijen het te bouwen 
gebouw onder het stelsel van de appartementsmedeeigendom plaatsten. 
Het reglement van medeeigendom preciseerde daarenboven dat onder meer 
de grand gemeenschappelijle zou zijn en in onverdeeldheid zou zijn tussen de 
verschillende medeeigenaars. Waarschijnlijle was men de initiele verlening 
van het recht van opstal bij het opstellen van de basisalete uit het oog 
verloren. Voigt een procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed 
tegen de bouwpramotor op de goederen waarvan deze laatste nog eigenaar 
was. De beslaglegger vervolgt zijn beslag zowel op de constructies als op de 
grand. Het hof van beroep te Brussel (Brussel, 8 januari 1986, J.b.M.B., 
1987, 17) oordeelde in nogal ingewikkelde overwegingen dat enerzijds door 
de wil van de partijen, de mogelijkheid die de vestiging van een recht van 
opstal in zich houdt, met name de mogelijkheid om de gebouwen te ver
vreemden zonder de grand, lean worden tegengehouden indien de partijen het 
geheel, door hun eigen wil, plaatsen onder het stelsel van de appattements
medeeigendom. Wanneer evenwel de grand eigendom is gebleven van 
iemand anders dan de beslagene, lean hierop de procedure van uitvoerend 
beslag niet vervolgd worden (zie hieramtrent eveneens Hansenne, J. en De 
Leval, G., ,De l'indissociabilite du bien privatif et de la quote-part dans les 
biens communs en matiere de coprapriete forcee (art. 577bis, § 9 C.civ.)", 
Rev. Not. B., 1988, 450). Het arrest werd door het Hof van Cassatie 
vernietigd. Het Hof oordeelde dat tussen de promotor en de grondeigenaar 
geen gedwongen onverdeeldheid lean tot stand leomen die haar verrecht
vaardiging zou vinden in de gemeenschappelijlee bestemming van de hoofd
zaak en de bijzaak. Het Hof oordeelde dat door het hof van beroep de oorzaak 
van onbeslagbaarheid vervat in artikel 577bis, § 9 B.W. (oud - thans 
art. 577-2, § 9 B.W.) werd uitgebreid tot een juridisch verschillende situatie. 
In de voormelde studie van Hansenne en De Leval werd gesteld dat het Hof 
van Cassatie eigenlijle aangenomen had dat een breuk leon bestaan in de 
onderlinge afhankelijkheid van hoofdzaak en bijzaak, naar luid van de regel 
van artileel577bis, § 9 (oud- thans art. 577-2, § 9 B.W.), met name dat het 
aandeel in de onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het 

598 



gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan ver
schillende eigenaars toebehorende erven, niet kan worden vervreemd of in 
beslag genomen dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is. Indien 
er dus een afstand van recht van natrekking is, dat de creatie van een recht 
van opstal tot gevolg heeft, blijkt de vervreemding van beide goederen 
afzonderlijk wel mogelijk te zijn. De auteurs stelden de vraag of er nog 
andere breuken zouden kunnen gecreeerd worden waardoor deze onderlinge 
afhankelijkheid als het ware zou kunnen doorgesneden worden. Zij kwamen 
tot een negatief besluit. Ongetwijfeld zal dit negatieve besluit kunnen ge
handhaafd blijven onder de nieuwe wet, die van dwingend recht is. 

De vrederechter te Brussel had een betwisting te beslechten omtrent het 
reservefonds, waarbij ook de tegenwerpelijkheid van het reglement van 
medeeigendom aan een nieuwe eigenaar besproken werd (Vred. Brussel, 
29 juli 1987, T. Vred., 1989, 39). Tussen twee partijen werd een onderhandse 
verkoopsovereenkomst gesloten met betrekking tot een appartement. In deze 
overeenkomst is geen sprake noch van basisakte, noch van reglement van 
medeeigendom. Deze documenten komen wel ter sprake in de notariele akte, 
waarin de klassieke clausule opgenomen wordt dat de verkoop plaats vindt 
onder de lasten en bedingen vermeld in de basisakte en waarvan gezegd 
wordt dat de kopers verklaren kennis te hebben van bedoelde basisakte. 
Hieruit volgt dat de koper in elk geval moet kennis gehad hebben van de 
basisakte. In bedoelde basisakte wordt verwezen naar het reglement van 
medeeigendom. Uit de clausule in de notariele akte kan afgeleid worden dat 
de koper eveneens kennis had van het reglement van medeeigendom. De 
koper kon dus moeilijk het bestaan van een reservefonds betwisten, aange
zien hiervan sprake is in het reglement van medeeigendom. In dit laatste 
wordt gezegd dat een reservefonds zal opgericht worden teneinde tegemoet 
te komen aan de grote herstellingen en de buitengewone uitgaven. Het fonds 
zal gestijfd worden met de stortingen van de eigenaars totdat het 50.000,
frank per eigenaar zal bedragen. 

Artikel 13 van het reglement van medeeigendom heeft het over de voor
waarden van terugbetaling van het aandeel in het reservefonds aan de 
verkoper. De terugbetaling zal slechts gebeuren indien de verkoper al zijn 
schulden tegenover de medeeigendom heeft aangezuiverd en indien de 
nieuwe koper zijn aandeel stort in het reservefonds. In casu werd aan de 
tweede voorwaarde niet voldaan, zodat de verkoper zijn aandeel in het 
reservefonds niet terugkreeg. De vrederechter gaat uitgebreid in op de vraag 
naar de aard van het aandeel van de verkoper in het reservefonds. Volgens 
een stelling is het aandeel in het reservefonds een accessorium van de 
verkoop, volgens een andere stelling is het een schuldvordering van de 
vroegere medeeigenaar. Verder analyseert de vrederechter de belangrijkste 
kenmerken van de koop-verkoop. De vrederechter meent dat men niet kan 
stellen dat het reservefonds een accessorium is van de verkoopsovereen
komst. Hij meent veeleer dat dat de eigenaars van appartementen met elkaar 
verbonden zijn door een toetredingscontract, een contract sui generis van 
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tijdelijke vereniging met bet oog op de bescherming van een onroerend goed. 
Het reservefonds dient gezien te worden als een accessorium van dit toetre
dingscontract, veeleer dan van bet koopcontract. 

Een analoge betwisting rees voor de vrederechter te Antwerpen (Vred. 
Antwerpen, 30 juli 1992, T. Not., 1992, 506). Bij de verkoop van een 
appartement werd bedongen dat de koper zich zou moeten gedragen naar 
de regelmatig genomen beslissingen van de vergadering der medeeigenaars; 
dat alle lasten en taksen met inbegrip van bet aandeel in de gemeenschap
pelijke uitbatingskosten ten zijnen laste waren vanaf de ingenottreding. De 
verkoophoudende notaris vroeg aan de koper bet aandeel in bet reservefonds 
aan de verkoper terug te betalen. De koper weigerde dit met de motivering 
dat bet aandeel van de verkoper in bet reservefonds inherent is aan de 
gemeenschap van eigenaars en dus nooit kan terugbetaald worden. Blijkbaar 
had de gemeenschap van eigenaars bet aandeel van de vorige eigenaar toch 
terugbetaald en eiste nu bet aandeel van de koper op in bet reservefonds. 
Noch in de basisakte, noch in latere beslissingen van de algemene vergade
ring komt evenwel enige regeling omtrent bet reservefonds voor. De vrede
rechter stelt vast dat ook de verkoopsovereenkomst tussen verkoper en koper 
geen melding maken van enig reservefonds. De vraag is dan ook of bet 
reservefonds altijd eigendom blijft van de gemeenschap van medeeigenaars 
en dus nooit terugbetaald wordt, wanneer een eigenaar zijn kavel ver
vreemdt, indien bet reglement van medeeigendom geen enkele r(!geling 
daaromtrent bevat. De vrederechter stelt vast dat er twee stellingen zijn. 
Een eerste stelling wil dat bet reservefonds inderdaad een gemeenschappe
lijke zaak is, waarin elke medeeigenaar een aandeel heeft. Een eigenaar kan 
de terugbetaling van zijn aandeel niet vorderen: bet wordt geacht deel uit te 
maken van de verkoopprijs. Hij dient er dus rekening mee te houden bij bet 
vaststellen van zijn prijs. De andere stelling maakt geen onderscheid tussen 
bet reservefonds en een loutere provisie op de gemeenschappelijke kosten. 
De eigenaar-verkoper is schuldeiser van de gemeenschap der medeeigenaars 
ten belope van zijn aandeel in beide fondsen, zodat hij na bet afsluiten van de 
rekeningen van beide fondsen, zijn aandeel in beide fondsen van de mede
eigendom kan terugvorderen. Gelet op bet verschil in mening dat heerst, 
raadt de vrederechter ten stelligste aan om in bet reglement van medeeigen
dom duidelijk vast te stellen wat bet lot van de reservefonds zal zijn. De 
vrederechter meent in casu de tweede stelling te moeten volgen, die trouwens 
in rechtspraak en rechtsleer dominerend is. Het lijkt immers moeilijk denk
baar dat een bepaalde som, zelfs behoorlijk afgezonderd, een bijzaak zou 
vormen in de zin van artikel 577bis B.W. De som blijft immers juridisch een 
schuldvordering, die niet kan onderworpen worden aan een zakenrechtelijk 
statuut. Uit dit alles volgt dat de koper inderdaad verplicht is zijn aandeel in 
bet reservefonds te storten en dat de verkoper gerechtigd was zijn aandeel uit 
bet reservefonds terug te krijgen. Terloops stelt de vrederechter de vraag naar 
een correcte voorlichting van de koper door de verkoper. 

De nieuwe wet op de appartementsmedeeigendom ( artikel 577-11, § 2 B. W.) 
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lost de kwestie volledig op. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen 
het werkkapitaal en het reservekapitaal. Het eerste is de som van de voor
schotten betaald door de medeeigenaars als voorziening voor het betalen van 
de periodieke uitgaven, zoals verwarmings- en verlichtingskosten en derge
lijke meer. Het tweede is de som van de periodieke inbrengen van gelden 
bestemd voor het dekken van de niet-periodieke uitgaven, zoals uitgaven 
voor vernieuwing van het verwarrningssysteem, reparatie van de lift en 
dergelijke meer. Bij eigendomsoverdracht van een appartement blijft het 
aandeel van de vroegere eigenaar in het reservekapitaal eigendom van de 
vereniging van de medeeigenaars. De verkoper dient er dus voor te zorgen 
dat hij zijn verkoopprijs vaststelt, rekening gehouden met zijn aandeel in het 
reservefonds, waarbij niet uit het oog mag verloren worden dat in bepaalde 
appartementsgebouwen indrukwekkende reservefondsen werden opge
bouwd, terwijl in andere het reservefonds praktisch nihil is. In het eerste 
geval zou de verkoopprijs van het appartement dus aanzienlijk hager dienen 
te liggen dan in het tweede geval. De koper zal evenwel in het eerste geval 
niet zo dadelijk nut halen uit zijn hogere prijs; de verkoper zal dus in het 
eerste geval er moeten voor zorgen dat hij eerder de rnier uit de fabel als 
koper vindt, dan de krekel. Het is in elk geval duidelijk dat de wet niet de 
heersende praktijk gevolgd heeft (hierover in extenso: Taymans, J.F., ,La 
mutation de la propriete d'un lot et ses consequences", in Copropriete, 
Verheyden-Jeanmart, N. (ed.), Louvain-la-Neuve, UCL, 1994, 280-318, 
nr. 27). Voor wat het aandeel in het werkkapitaal betreft, heeft de nieuwe 
wet de plichtplegingen aanzienlijk geuniformiseerd. Voortaan is de uittre
dende medeeigenaar schuldeiser van de vereniging der medeeigenaars voor 
het gedeelte van het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens 
welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke 
gedeelten. De syndicus dient de afrekening op te stellen. 

De gemeenschappelijke delen, en dus ook de grond, van een appartements
gebouw dat geplaatst werd onder het stelsel van de appartementsmedeeigen
dom zijn verbonden met elk appartement als juridische en onverbreekbare 
bijzaak. Bijgevolg kunnen deze bijzaken niet losgemaakt worden van de 
hoofdzaak (art.577bis, § 9 B.W. oud; thans art. 577-2, § 9 B.W.). Nietternin 
dient men, volgens het hof van beroep te Brussel (Brussel, 4 november 1991, 
R. G.E.N., 1992, 290), het verkrijgen en het afstaan van kwotiteiten verbon
den aan geruilde appartementen in eenzelfde gebouw, niet te beschouwen als 
een contract waarbij de partijen aan elkaar een zaak geven in de plaats van 
een ander zaak. De fiscale wet maakt zelf, aldus het Hof, onderscheid tussen 
de grond en de gebouwen die erop gebouwd worden en beschouwt, vanuit 
een fiscaal oogpunt, de grond niet meer als een onlosmakelijke bijzaak van 
de appartementen, die trouwens aan een verschillend fiscaal regime onder
worpen wotden (art. 159, 8° W.Reg.). Volgens het hof van beroep vormt de 
zogezegde ruiling van kwotiteiten in de grond bij een ruiling van apparte
menten een zuivere fictie die aan geen enkele realiteit beantwoordt. 

De grond van zaak betrof een ruiling. Inzake ruiling wordt het evenredig 
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registratierecht van 12.5% geheven op het goed met de grootste waarde 
(art. 45 W.Reg.). Indien dus 460/lOO.OOOsten geruild worden voor 670/ 
lOO.OOOsten, wordt bet registratierecht in principe geheven op de 670/ 
100.000sten. Het hof van beroep te Brussel meent dat bier de regel ,non 
bis in idem" is miskend en dat het evenredig recht slechts mag geheven 
worden op de bijkomende verwerving van 210/lOO.OOOsten. In de .noot 
onderaan het arrest wordt niet volledig met instemming op deze zienswijze 
gereageerd. Dit arrest lijkt vooral in fiscalibus belangwekkend. De vraag is 
of de administratie van registratie, B.T.W. en domeinen de theorie ervan in 
de praktijk zal volgen. Het maakt in elk geval de ruiling binnen een apparte
mentsgebouw op bet stuk van de registratierechten bijzonder voordelig. 

De appartementsmedeeigendom komt tot stand door het verlijden van de 
basisakte met het reglement van medeeigendom. Dikwijls wordt hieraan 
eveneens een huishoudelijk reglement of reglement van inwendige orde aan 
toegevoegd. De basisakte en het reglement van medeeigendom regelen de 
samenstelling en de inhoud van de gemene zaken, bepalen bet beheer en 
genot ervan en omschrijven de gebruiks- en genotsbeperkingen t.a.v. de 
privatieve delen (zie art. 577-4 B.W.; Derine e.a., nr. 778, p. 130-131; over 
de nieuwe wet: Weyts, L., ,De statuten van bet gebouw en het huishoudelijk 
reglement. Inhoud. Vorm. Tegenwerpbaarheid" in De nieuwe wet op de 
appartementsmedeeigendom, Vandenberghe, H. (ed.), Leuven, Acta Falco
nis, 1994, nr._7 e.Y.)._HethuishoudelijkreglemenLregelLmeerindetail de 
werking van bet gebouw. In de zaak voorgelegd aan de rechtbank te 
Tongeren (Rb. Tongeren, 12 juni 1989, Limb. Rechtsl, 1989, 158) had 
een eigenares haar appartement gekocht in 1970. Het vonnis preciseert dat 
zij de bestaande basisakte ondertekende. In 1978 wordt de basisakte (waar
schijnlijk wordt bedoeld: het huishoudelijk reglement) gewijzigd en wordt 
bepaald ,De bewoners, die per 3 maart 1978 een bond houden, mogen dit 
verder blijven doen tot op het ogenblik van het afsterven of de vrijwillige 
verwijdering van het dier. Nieuwe honden zijn niet toegelaten ... ". In eerste 
aanleg besliste de vrederechter dat dit artikel van de basisakte enkel en aileen 
geldig is voor de eigenaars en huurders die de gewijzigde basisakte voor 
akkoord hebben ondertekend en zich aldus verbonden hebben. Voor de 
vroegere eigenaars en huurders, die de gewijzigde basisakte niet ondertekend 
hebben, kan de beheerraad niet eenzijdig bet eigendomsrecht of het huur
genot beperken. Hierbij overweegt de rechtbank dat bet reglement van 
inwendige orde werd gewijzigd tijdens de algemene vergadering der mede
eigenaars van 3 maart 1978 met (blijkbaar) de vereiste meerderheid van 
stemmen. De rechtbank stelt hierbij de vraag of bet houden van een bond in 
de private delen van bet appartementsgebouw niet behoort tot de uitoefening 
van het fundamenteel eigendomsrecht van deze private delen en derhalve tot 
het onroerend statuut van het gebouw, dan wei tot de modaliteiten van het 
gebruik van de gemeenschappelijke delen die bet voorwerp vormen van het 
reglement van inwendige orde. Verder analyseert de rechtbank de basisakte 
en stelt vast dat in artikel 1 bepaald wordt dat het onroerend statuut alles 
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beheerst wat de eigendomsverdeling, het behoud, het onderhoud en eventu
eel de heropbouw van het onroerend goed alsmede de bestemming van de 
lokalen betreft. Het blijft onveranderlijk bij gebrek aan eensluidend akkoord 
van aile medeeigenaars. Voor wat betreft het reglement van inwendige orde, 
bepaalt artikel 2 van de basisakte dat dit reglement betrekking heeft op het 
genot van het gebouw en het Ieven in gemeenschap en het vatbaar is voor 
wijzigingen volgens een welbepaalde procedure. De rechtbank stelt ten 
aanzien van de feiten vast dat een hand van nature uit niet in het appartement 
blijft, doch oak gebruik maakt van de gemeenschappelijke delen. Derhalve 
behoort het houden van een hand zowel tot de uitoefening van het eigen
domsrecht van het appartement als tot het genot van de gemeenschappelijke 
delen van het gebouw en het Ieven in een gemeenschap. Het invoeren van 
een absoluut verbod tot het houden van een hand kan slechts krachtens een 
unanieme beslissing van aile eigenaars. Immers, had de vrederechter, ge
volgd in beroep door de rechtbank, geargumenteerd, overeenkomsten kun
nen niet worden herroepen dan met toestemming van degenen die ze hebben 
aangegaan (art. 1134 B.W.). 

In deze zaak, evenals in de hogerbesproken zaak, voorgelegd aan de vrede
rechter te Brussel (Vred. Brussel, 29 juli 1987, T. Vred., 1989, 39), komt de 
vraag naar de tegenwerpelijkheid van de basisakte met reglement van mede
eigendom en het huishoudelijk reglement aan de orde. De nieuwe wet heeft 
gepoogd de controverses dienaangaande op te lassen in artikel577-10 B.W .. 
Tegelijk met de tegenwerpbaarheid van voormelde documenten organiseert 
de wet eveneens een systeem van openbaarmaking, dat uiteraard een pri
mordiaal vereiste is voor de organisatie van de tegenwerpbaarheid. Er dient 
onderscheid gemaakt te worden al naar gelang de aard van het document 
(Weyts, L., art. cit., nr. 16; zie oak, uitgebreid: Hansenne, J., ,Publicite, 
information et opposabilite", in Coproprihe, Verheyden-Jeanmart, N. (ed.), 
Louvain-la-Neuve, UCL, 1994, p. 254-280). De basisakte en het reglement 
van medeeigendom worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Zij 
vormen de statuten van het gebouw en zijn tegenwerpelijk aan elke houder 
van een zakelijk en persoonlijk recht. Diezelfde houders kunnen zich op 
basis van de wederkerigheid beroepen op die statuten. Het reglement van 
inwendige orde en de latere beslissingen van de algemene vergadering 
kunnen bij onderhandse akte worden opgesteld. Zij worden niet overge
schreven. Aangaande de openbaarmaking bepaalt de wet dat het reglement 
van orde binnen de maand na de opstelling ervan dient te worden neergelegd 
op de zetel van de vereniging der medeeigenaars; de besluiten van de 
algemene vergadering worden opgetekend in een register, dat zich eveneens 
op de zetel van de vereniging bevindt. Beide laatste documenten kunnen 
eveneens worden tegengesteld aan degenen aan wie zij tegenstelbaar zijn: de 
medeeigenaars, de huurders en in het algemeen elke titularis van een zakelijk 
of persoonlijk recht of van een toelating tot wonen. Artikel 577-10, § 4, 1° 
B.W. bepaalt dat bedoelde titularissen op de hoogte dienen gebracht te 
worden van het reglement van inwendige orde en de Iatere beslissingen 
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van de algemene vergadering, ofwel bij het verlenen van het zakelijk of 
persoonlijk recht, ofwel door de kennisgeving die ervan dient te worden 
gedaan op initiatief van de syndicus. 

De tegenwerpelijkheid van het huishoudelijk reglement was eveneens aan de 
orde in de zaak voorgelegd aan de vrederechter te Sint-Jans-Molenbeek 
(Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 1 december 1992, R. W., 1992-93, 888, noot 
Herbots, J.H.). In deze zaak trad de syndicus van het gebouw op tegen de 
huurster van een appartement aan wie werd aangewreven dat zij het beroep 
van ,masseuse" uitoefende, hetgeen volgens hem tegenstrijdig is met het 
huishoudelijk reglement dat de eigenaars en de huurders de verplichting 
oplegt hun appartement te gebruiken zoals een goed huisvader en het op een 
burgerlijke marrier te bewonen. De rechtbank beval een onderzoeksmaat
regel (bevel tot persoonlijke verschijning ter plaatse) teneinde te kunnen 
nakijken of de huurster in kwestie de bestemming van de door haar gehuurde 
plaatsen wijzigde door het uitoefenen van een commerciele activiteit en of de 
kalmte, rust en veiligheid in het gebouw door het komen en gaan van haar 
klanten in gevaar zouden zijn gebracht. In de noot onderaan het vonnis 
(Herbots, J.H., ,De call-girl in het appartementsrecht", R. W, 1992-93, 889-
890) wordt uitvoerig ingegaan op de tegenwerpelijkheid van het huishoude
lijk reglement en meer in het bijzonder. op de clausule van burgerlijke 
bewoning, in Nederland ,welstandsbepalingen" genoemd. Het nieuwe recht, 
artikel 577-10 B.W. laat er geen twijfel over bestaan dat het huishoudelijk 
reglement wel degelijk tegenwerpelijk is aan de huurder, orrgeacht of er al 
dan niet in het huurcontract melding van gemaakt wordt, tenminste, voor 
zover de door de wet vereiste publiciteitsmaatregelen genomen werden. 

Eenzelfde probleem van tegenwerpelijkheid rees voor de Rechtbank te 
Brussel (Rb. Brussel, 9 maart 1992, R.I.!., 1993, 31). In een appartements
gebouw, genaamd ,Royal Building" te Brussel, aan de Koningsstraat werd 
een restaurant uitgebaat. Blijkbaar namen de uitbaters het evenwel niet zo 
nauw met het reglement van medeeigendom. Zo droegen ze onder meer 
weinig zorg voor een correcte verluchting, zodat de geuren van het restaurant 
in de traphall van het gebouw terechtkwamen, biertonnen en dergelijke meer 
werden langs de hoofdingang van het gebouw binnengebracht en dies meer. 
De uitbaters van de restaurant waren in feite onderhuurders. De rechtbank 
stelde dat het reglement van medeeigendom en het reglement van inwendige 
orde in een appartementsgebouw dienen nageleefd te worden door alle 
bewoners van het gebouw, ongeacht hun juridische hoedanigheid, omdat 
deze reglementen hen tegenstelbaar zijn en zij geacht worden hiervan kennis 
te hebben genomen en omdat de eigenaars ervoor moeten zorgen dat hun 
huurders kennis krijgen van de meest essentiele regels van voornoemde 
reglementen. De rechtbank besliste dat zelfs wanneer de huurders of bewo
ners hiervan geen kennis kregen, zij het nodige moeten doen om de voor
naamste regels inzake medeeigendom te leren kennen. De rechtbank opteert 
hier dus vrij radicaal voor een algemene tegenwerpelijkheid van de basis
akte, reglement van medeeigendom en reglement van inwendige orde, zelfs 

604 



al is de kennisname niet echt geregeld. De nieuwe wet bepaalt in artikel 577-
10 B.W. de tegenwerpelijkheid aan alle titularissen van een zakelijk recht of 
een persoonlijk recht, of zelfs van een toelating tot wonen, op voorwaarde dat 
de publiciteitsregels zijn nagekomen. Hiermee is eveneens het probleem van 
de tegenwerpelijkheid van het reglement aan de onderhuurder opgelost: hij 
kan immers beschouwd worden als een titularis van een toelating tot wonen. 

Aan een clausule in het huishoudelijk reglement, dat een bepaalde geldboete 
bepaalt bij overtreding, buiten elke verhouding met de schade, kan geen 
gevolg gegeven worden. Het zou hier immers gaan om een pecuniaire straf 
die ingaat tegen de openbare orde (Rb. Luik, 17 februari 1989, J.L.M.B., 
1991, 679). 

81. DE GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATE DELEN: ONDERSCHEID- Het onder
scheid tussen gemeenschappelijke en privatieve delen wordt vastgelegd in de 
basisakte (zie ook art. 577-3, derde lid nieuw B.W.). Het is zo dat de 
privatieve gedeelten de hoofdzaak vormen en de gemeenschappelijke delen 
de bijzaak. Het onderscheid is uiteraard van groot belang voor het bepalen 
van de rechten en plichten van de verschillende medeeigenaars (Derine e.a., 
Ila, nr. 781, p. 137). Krachtens artikel 577-9, § 6 nieuw B.W. kan iedere 
medeeigenaar aan de rechter vragen de verdeling van de aandelen in de 
gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien de verdeling onjuist is 
berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aan
gebrachte wijzigingen. Ieder medeeigenaar kan eveneens aan de rechter 
vragen de verdeling van de lasten te wijzigen indien deze een persoonlijk 
nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze 
onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte 
wijzigingen. 

Zijn terrassen privatief of gemeenschappelijk? Aan een appartementsge
bouw dienden werken uitgevoerd te worden teneinde de terrassen waterdicht 
te maken. De kost van deze werken bedroeg 44.961, frank. Een van de 
medeeigenaars betwistte de uitgave en werd voor de vrederechter gedaagd 
(Vred. St.-Jans-Molenbeek, 23 juni 1992, T. Vred., 1992, 207); hij betwistte 
het gemeenschappelijk karakter van de terrassen en hield voor dat ze louter 
privatief waren. Hiervoor baseerde hij zich op de bewoordingen zelf van de 
basisakte : ,de appartementen op de verdiepingen omvatten een terras in 
privatieve en uitsluitende eigendom." en verder ,de gemeenschappelijke 
delen zijn :de elementen van de voorgevel, balkons en vensters, de venster
banken, het dak en de waterafvoerbuizen en, in het algemeen, al wat niet 
bestemd is tot het exclusief gebruik van een of ander privatief lokaal en al 
wat volgens de wet gemeenschappelijk is". De syndicus van het gebouw 
haalde aan dat er belangrijke werken noodzakelijk waren aan het gebouw en 
dat zelfs gebleken is dat de terrassen, bij de constructie van het gebouw, van 
geen enkele vochtwerende laag waren voorzien. De terrassen zijn dus water
doorlatend, wat zware problemen zou kunnen veroorzaken van vochtinsijpe
ling in het gebouw. Daarenboven hebben de terrassen een dubbele functie: ze 
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dienen als aangename bijhorigheid van elk appartement en zijn als dusdanig 
uiteraard privatief, doch anderzijds dienen zij ook als dakbedekking en 
alles wat de dakbedekking aangaat is gemeenschappelijk en behoort tot de 
medeeigendom. De vrederechter is met deze stelling akkoord. Zelfs priva
tieve terrassen van de hoogste verdieping van een gebouw dienen eerst en 
vooral als dak. Hun herstelling is een last van de medeeigendom. Art. 577bis, 
§ 9, alinea 2 B.W. (oud- thans art. 577-2, § 9, alinea 2 B.W.) bepaalt dat de 
lasten van de medeeigendom en meer in het bijzonder de kosten van onder
bond en herstelling verdeeld worden in verhouding tot de waarde van de 
hoofderven. Uit het samenlezen van art. 577bis, § 7 en 577bis, § 9, alinea 2 
oud B.W. blijkt dat dienen beschouwd te worden als gemeenschappelijke 
lasten de kost van de werken die uitgevoerd worden in het belang van de 
medeeigendom. Het is onbetwistbaar dat vochtinsijpeling belangrijke schade 
kan toebrengen aan de gevel van het gebouw; het is dus in het belang van de 
medeeigendom om hieraan te verhelpen; de kosten hiervan zijn dan ook ten 
laste van de medeeigendom. Mocht de stelling van de verweerster gevolgd 
worden dan zou dit aanleiding geven tot een volledig irrationele situatie 
waarbij de medeeigendom elke eigenaar afzonderlijk zou moeten contacte
ren en hem verplichten de nodige werken uit te voeren, wat eveneens zou 
aanleiding geven tot belangrijke technische problemen mocht bijvoorbeeld 
elke medeeigenaar beroep doen op een verschillende aannemer. 

De oplossing zou waarschijnlijk dezelfde zijn geweest onder de nieuwe 
artikelen 577-2 en volgende B.W. Artikel 577-4 B.W. bepaalt dat de basis
akte de beschrijving dient te bevatten van de privatieve en gemeenschappe
lijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke 
gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, rekening houdend met de 
respectieve waarde ervan. Bij ontstentenis daarvan, bepaalt artikel 577-3, 
laatste lid B.W. dat de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het 
gebruik van aile medeeigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, 
geacht worden gemeenschappelijk te zijn. Eveneens valt op te merken dat 
artikel577-2, § 9, alinea 2 een aanzienlijke wijziging heeft ondergaan. Onder 
het vroegere recht werd bepaald dat de lasten van de medeeigendom verdeeld 
dienden te worden in verhouding tot de waarde der hoofderven. Het nieuwe 
artikel577-2, § 9, alinea 2 bepaalt dat de lasten dienen te worden omgeslagen 
naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, maar 
dat partijen ook kunnen beslissen de kosten om te slaan naar evenredigheid 
van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die de lasten 
teweegbrengen voor elk van de privatieve delen hebben. Zij kunnen ook 
beslissen beide criteria te combineren. In voormelde zaak was er blijkbaar 
geen probleem omtrent de verdeling van de gemeenschappelijke lasten. De 
vraag werd gesteld of de terrassen eigenlijk privatief zijn of gemeenschap
pelijk. Aangezien er werken dienden uitgevoerd te worden aan de terrassen 
had de betrokken eigenaar waarschijnlijk liever dat ze als privatief zouden 
beschouwd worden om alzo niet te moeten bijdragen. Het nieuwe artikel 
577-9, § 6 B.W. geeft de mogelijkheid aan iedere medeeigenaar om aan de 
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rechter te vragen om de verdeling in de gemeenschappelijke gedeelten te 
wijzigen, indien die verdeling onjuist berekend is of indien zij onjuist is 
geworden tengevolge van aan het gebouw gebrachte wijzigingen. Dezelfde 
mogelijkheid bestaat om de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, 
indien deze wijze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, indien ze onjuist is of 
indien ze onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw gebrachte wijzi
gingen. De bevoegde rechter is de vrederechter. Waarschijnlijk zal deze 
vordering dienen ingeleid te worden tegen elke andere medeeigenaar (De 
Castillon, L., ,Contentieux de la copropriete" in Copropriete, Verheyden
Jeanmart, N. (ed.), Louvain-la-Neuve, UCL, 1994, (149), p. 187). 

82. DE MEDEEIGENDOM EN HET OPTREDEN IN RECHTE - Onder het oude artikel 
577bis B.W. was het optreden in rechte door of tegen de appartements
medeeigendom niet geregeld. Traditioneel werd aangenomen dat de syndi
cus kon optreden als lasthebber van de gezamenlijke medeeigenaars. Zijn 
bevoegdheden dienden wel te worden vastgelegd in het reglement van 
medeeigendom en door de beslissingen van de algemene vergadering. Het 
reglement kon aan de syndicus een mandaat ad litem toekennen, zowel actief 
als passief, van de medeeigenaars. Het mandaat van de syndicus diende 
bewezen te worden en bij elke procedurehandeling diende hij zijn kwalitatief 
optreden duidelijk te maken. Zijn mandaat kon vermoed worden indien hij, 
volgens het reglement, de beheersmacht had over de gemene delen (Derine 
e.a., IIa, nr. 800, p. 189-190). Dergelijke problemen worden door de nieuwe 
wet ingevolge de toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de vereniging 
der medeeigenaars (art. 577-5 B.W) uit de wereld geholpen. De rechts
persoonlijkheid geeft aan de medeeigendom de mogelijkheid om in rechte 
op te treden (art. 577-9, § 1, eerste lid B.W.). De beslissing om in rechte op te 
treden dient genomen te worden door de algemene vergadering. De syndicus 
vertegenwoordigt in rechte de vereniging der medeeigenaars (art. 577-8, § 4, 
6° B.W.). 

De vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 
23 juni 1992, T. Vred., 1992, 207) achtte in het in vorig randnummer 
besproken geval de syndicus bevoegd om in rechte op te treden. 

Voor de beslagrechter te Mechelen (Beslagr. Mechelen, 9 juni 1989, R. W., 
1990-91, 372) probeerde een gemeenschap van eigenaars, bij monde van de 
beheerder, tegenspraak te doen tegen een proces-verbaal van rangregeling. 
De beslagrechter stelde vast dat de vereniging der eigenaars de rechtsper
soonlijkheid niet bezit en dus niet in rechte kan optreden, ook niet, als 
dusdanig, door vertegenwoordiging van de beheerder. Onder het nieuwe 
recht (art. 577-9, § 1, eerste lid B.W.) had de medeeigendom wel kunnen 
optreden, aangezien de vereniging der medeeigenaars wel rechtspersoonlijk
heid bezit. De syndicus had de vereniging zonder verdere formaliteiten voor 
de rechtbank kunnen vertegenwoordigen. 

De naamloze vennootschap ,Kone" had met een zekere heer Coquelet, 
syndicus van een appartementsgebouw een contract tot onderhoud van de 
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lift gesloten. Tot juni 1982 werden de onderhoudsfacturen regelmatig be
taald. Vanaf september 1982 werden de facturen niet meer betaald. Kone 
stelt de beer Coquelet verschillende malen in gebreke en dagvaardde hem 
dan voor de rechtbank teneinde betaling van acht facturen te bekomen. De 
heer Coquelet werd verschillende malen bij verstek door de rechtbank 
veroordeeld om de bewuste facturen te betalen. Tevergeefs poogde Kone 
de vonnissen uit te voeren tegen de beer Coquelet, die totaal onvermogend 
bleek te zijn. In januari 1989 kreeg Kone kennis van de identiteit van de 
twintig medeeigenaars van de door Coquelet beheerde residentie. Uiteinde
lijk dagvaardde Kone twee medeeigenaars, die elk 500/lO.OOOsten bezitten. 
De bedoelde medeeigenaars verzetten zich tegen de vordering door te stellen 
dat het onderhoudscontract door de beer Coquelet persoonlijk was onderte
kend, wat bevestigd wordt door het feit dat de facturen ook naar de beer 
Coquelet gestuurd werden en hij door Kone ook gedagvaard werd. De 
rechtbank van Luik (Rb. Luik, 19 april 1991, J.L.M.B., 1991, 1141) over
weegt vooraf dat het niet onmogelijk is, in tegenstelling tot wat Kone zou 
kunnen beweren, dat een syndicus van een appartementsgebouw in persoon
lijke naam een contract zou sluiten en zich zou verbinden jegens een derde, 
levrancier van diensten, terwijl de syndicus in feite handelt voor rekening 
van de medeeigenaars. Daartoe wordt beroep gedaan op de figuur van de 
commissionnair. Het voordeel voor de derden is dat zij slechts met een 
persoon hoeven te onderhande1en en dat zij dan ook hun schuldvordering 
slechts jegens een-persoon-dienen te recupereren; Indien een schuldeiser met 
een syndicus handelt en deze laatste treedt op als lasthebber, en de schuldei
ser bekomt een vonnis jegens de syndicus in zijn hoedanigheid van last
hebber ad litem, dient de schuldeiser het vonnis dat hij zou bekomen uit te 
voeren tegen elke medeigenaar, tenzij dat hij zou kunnen bewijzen dat de 
medeeigenaars hoofdelijk gehouden waren. Het blijkt dat Kone wel degelijk 
een contract gesloten had met de syndicus persoonlijk, aangezien Kone twee 
maal tegen bedoelde syndicus persoonlijk een vonnis bekwam. Daaruit volgt 
dat de medeeigenaars van de residentie niet de directe schuldenaars zijn en 
dat de vordering te hunnen opzichte bijgevolg onontvankelijk is. De recht
bank voegt eraan toe dat de medeeigenaars wei de persoonlijke schuldenaars 
zijn van de syndicus, aan wie ze ook het volledig bedrag van de bewuste 
facturen betaald hebben. In deze zaak hadden de medeeigenaars blijkbaar 
hun gemeenschappelijke lasten correct betaald. De syndicus was daarente
gen in gebreke gebleven de leverancier, met name de firma Kone, te voldoen. 
Onder de nieuwe wet zou de schuleiser zijn schuldvordering kunnen ver
halen op de vereniging der medeeigenaars. Tot het roerend vermogen van 
deze nieuwe rechtspersoon behoren immers essentieel en in de eerste plaats 
het geheel van de voorschotten betaald door de medeeigenaars als voorzie
ning voor hun periodieke uitgaven en als dekking voor de niet-periodieke 
uitgaven (het werkkapitaal en het reservekapitaal: art. 577-11, § 2, in fine). 
Daarenboven bestaat er ook geen twijfel meer omtrent de rol van de 
syndicus. Ten aanzien van derden is hij niet persoonlijk aansprakelijk voor 
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de verbintenissen die hij in het kader van zijn opdracht heeft aangegaan. 
Deze verbintenissen worden rechtstreeks toegerekend aan de vereniging der 
medeeigenaars (art. 577-8, § 4 B.W.). Ten aanzien van de medeeigenaars is 
de syndicus aansprakelijk voor de fouten begaan in de uitoefening van zijn 
mandaat, volgens de gewone regels van de aansprakelijkheid van de lastheb
bers. De medeeigendom is dus niet meer dan voorheen gewapend tegen 
eventuele malversaties van de syndicus. 

Dienen de huisbewaarders van een appartementsgebouw alle medeeigenaars 
te dagvaarden of volstaat het de voorzitter van de raad van beheer en een 
beheerder te dagvaarden? Het arbeidshof te Brussel (Arbh. Brussel, 18 okto
ber 1990, fur. Dr. Soc. B.L.N., 1991, 25) had de volgende zaak te behan
delen. De voorzitter van de raad van beheer en een beheerder ondertekenden 
samen, op 1 januari 1983, een contract met de huisbewaarders, opgesteld 
tussen ,de medeeigenaars, vertegenwoordigd door de raad van beheer", voor 
welke laatste optreden de voorzitter en een beheerder. Deze laatsten gaven 
ook de nodige orders aan de huisbewaarders voor hun werk. Hun ontslagbrief 
werd ondertekend door de voorzitter, met wie de huisbewaarders ook altijd 
de meeste contacten hadden. Anderzijds bleek uit de basisakte dat de con
trole op de huisbewaarders in feite een taak van de syndicus was. In casu 
bleek evenwel dat er grondige meningsverschillen bestonden tussen syndicus 
en medeeigenaars, zodat de voorzitter van de raad van beheer optrad ten
einde de situatie recht te trekken. Het hof stelt vast dat de huisbewaarders 
alles gedaan hebben om de medeeigenaars in het geschil te betrekken: zij 
hebben alle nodige opzoekingen bij het bestuur van het kadaster gedaan 
waaruit dan nog niet altijd de actuele stand van zaken voortvloeit. Zij 
vroegen aan de medeeigendom een lijst van de medeeigenaars, die hun werd 
geweigerd. Anderzijds vindt het Hof dat het duidelijk is dat zowel de 
voorzitter van de raad van beheer zich steeds als lasthebber van de mede
eigenaars gedragen heeft, hetgeen niet kan gezegd worden van de bewuste 
beheerder. Uit de notulen van de algemene vergadering blijkt duidelijk dat de 
voorzitter van de raad van beheer om een lastgeving (,carte blanche") 
verzocht en op dit punt zeker niet tegengesproken werd, wel integendeel. 
Uit deze houding van de algemene vergadering kan men volgens het Hof 
afleiden dat de medeeigenaars, geldig bijeengekomen in algemene vergade
ring, de volmachten van de voorzitter van de raad van beheer hebben goed
gekeurd. Er is dus duidelijk een stilzwijgende lastgeving. Dergelijke lastge
ving omvat eveneens een mandaat ad litem, zowel als eiser, dan als ver
weerder. Daarenboven, overweegt het Hof, is het niet denkbaar dat huis
bewaarders (,de tres modestes concierges") alle medeeigenaars van een 
appartementsgebouw zouden moeten dagvaarden, daar waar ze steeds met 
een persoon, de voorzitter van de raad van beheer hebben gehandeld. Het 
blijkt trouwens in casu praktisch onmogelijk te zijn om tweehonderd me
deeigenaars van een appartementsgebouw te dagvaarden. Terecht werd de 
voorzitter van de raad van beheer gedagvaard. 

Enigszins anders luidt het arrest van het arbeidshof te Luik (Arbh. Luik, 
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16 juni 1989, J.T.T., 1990, 380). De Rijksdienst voor Sociaie Zekerheid 
dagvaardt de syndicus in betaiing van de sociaie bijdragen voor de huis
bewaarder van het appartementsgebouw. De Rijksdienst haalt aan dat de 
syndicus de bevoegdheid had om huisbewaarders aan te werven. Hij verkrijgt 
aldus de hoedanigheid van werkgever. Het hof weerlegt deze stelling. De 
syndicus treedt op ais Iasthebber voor de medeeigendom; als dusdanig 
verkrijgt hij niet de hoedanigheid van werkgever: de hoedanigheid van 
werkgever wordt verkregen door aile medeeigenaars, voor zover er uiteraard 
sprake is van een arbeidsovereenkomst en het daarvoor noodzakelijke onder
geschikt verband. Verder gaat het hof na of de syndicus in rechte wei het 
geheei van de medeeigenaars kan vertegenwoordigen. Bij gebreke van 
statutaire bepaling of bijzonder mandaat, documenten die restrictief dienen 
ge1nterpreteerd te worden, kan dit niet. Meer nog: zeifs indien de Iasthebber 
het mandaat bekomt om een arbeidscontract te siuiten in naam en voor 
rekening van de Iastgever, dan nog beheist dergeiijk mandaat niet de moge
Iijkheid voor de Iasthebber om de Iastgever in rechte te vertegenwoordigen 
betreffende bedoeide arbeidsovereenkomst. Dienvoigens dient de derde die 
de medeeigendom wenst te dagvaarden, aile medeeigenaars te dagvaarden, 
aangezien de medeeigendom geen rechtspersooniijkheid bezit. In casu werd 
de arbeidsovereenkomst gesioten namens aile medeeigenaars, de Rijksdienst 
dient dan ook aile medeeigenaars te dagvaarden. 

Beide Iaatste betwistingen zijn in het nieuwe recht niet meer mogeiijk om de 
hoger uiteengezette redenen. De vereniging der medeeigenaars heeft-rechts~ 
persooniijkheid en wordt in rechte, zowei ais eiser dan ais verweerder, 
vertegenwoordigd door de syndicus. 

Interessant is de vraag of huisbewaarders werken als zeifstandigen dan wei 
ais werknemers en in dit Iaatste gevai door weik contract zij zouden ver
bonden zijn. Het arbeidshofte Brussei (Arbh. Brussei, 18 oktober 1990, fur. 
Dr. Soc. B.L.N., 1991, 25) was van mening dat het in casu enkel om een 
arbeidsovereenkomst kon gaan. Immers de huisbewaarders kregen regel
matig beveien van de voorzitter van de raad van beheer; in tegenprestatie 
ontvingen zij prestaties in natura (gratis huisvesting, verwarrning, elektrici
teit, water en telefoon). Het hof meent dat het hier enkel om een arbeids
overeenkomst kan gaan en wel een arbeidsovereenkomst voor werklieden, 
aangezien het te presteren werk hoofdzakelijk handenarbeid is. 

Degene die als lasthebber optreedt voor de medeeigenaars kan beschouwd 
worden als een derde en kan het bestaan van het contract van lastgeving 
bewijzen door aile rniddelen van recht (Rb. Brussel, s.d. februari 1990, Rev. 
Reg. Dr., 1990, 517). Een mandaat om bepaaide werken uit te voeren is een 
bijzondere lastgeving. Dergelijk contract dient weliswaar restrictief te wor
den ge1nterpreteerd; de interpretatie dient rationeel te gebeuren. Met uit
zondering van daden van beschikking dient men ervan uit te gaan dat 
dergeiijke lastgeving aile rechtshandelingen omvat die normalerwijs betrek
king hebben op de uit te voeren werken. Een lastgeving om te beheren, om vat 
eveneens de lastgeving om in rechte op te treden omtrent dit beheer. Het 
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nieuwe artikel 577-8, § 4 omschrijft, onverminderd de bepalingen van het 
reglement van medeeigendom, de opdrachten van syndicus. 

In een appartementsgebouw met 200 appartementen, werd het bestuur toe
vertrouwd aan drie instanties: de algemene vergadering, de raad van beheer 
en de zaakvoerder. Het reglement van medeeigendom, noch het reglement 
van inwendige orde bevatten bepalingen omtrent de vertegenwoordigings
bevoegdheid in rechte van de medeeigenaars door de raad van beheer of de 
zaakvoerder. Uit de logica van de organisatie van het bestuur van de mede
eigendom kan worden vermoed dat de raad van beheer, die als vertegen
woordiger van de algemene vergadering van de eigenaars belast is met het 
beheer van het gebouw over een mandaat ad litem beschikt. De rechtbank 
overweegt nog dat het feit dat de dagvaarding de naam van aile medeeige
naars niet bevat, niet noodzakelijk de onontvankelijkheid van de vordering 
met zich meebrengt, daar de tegenpartij zich niet kan vergissen omtrent de 
persoon die tegen haar handelt in hoedanigheid van mandataris van de 
medeeigendom van een onroerend goed dat erin nauwkeurig opgegeven is 
en deze tegenpartij als medeeigenaar de identiteit van de andere medeeige
naars kent. De rechtbank van Tongeren (Rb. Tongeren, 12 juni 1989, Limb. 
Rechtsl., 1989, 158) is dan ook van oordeel dat de raad van beheer niet aileen 
een vertegenwoordigingsbevoegdheid bezit voor wat de gemeenschappelijke 
lasten van het gebouw betreft, maar eveneens voor het doen naleven van het 
reglement van inwendige orde. Onder het nieuwe recht zou de oplossing 
waarschijnlijk dezelfde zijn geweest: de vereniging der medeeigenaar heeft 
thans rechtspersoonlijkheid; ze treedt op in rechte door de syndicus die 
eveneens de eerbiediging van het huishoudelijk reglement kan vragen 
(Van Lerberghe, B., ,De rol en nieuwe bevoegdheden van de vrederechter", 
in De nieuwe wet op de appartementsmedeeigendom, Vandenberghe, H. 
(ed.), Leuven, Acta Falconis, 1994, nr. 2 in fine). 

In een appartementsgebouw, opgericht te Watermaal-Bosvoorde waren ver
schiilende gebreken aan het licht gekomen, onder meer vochtinfiltraties. Een 
geding wordt ingeleid voor de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 21 maart 
1988, J.L.M.B., 1990, 454). De syndicus treedt op voor de medeeigenaars en 
eist schadevergoeding. De promotor betwist de ontvankelijkheid van de 
vordering, aangezien de syndicus de bevoegdheid niet bezit om in rechte 
op te treden en daarenboven niet eens de identiteit van de medeeigenaars 
aanduidt. De rechtbank haalt artikel 57 van de basisakte aan, dat bepaalt dat 
door het enkele feit van zijn benoeming door de algemene vergadering, de 
syndicus de lasthebber wordt van de vergadering om op te treden in verband 
met elke betwisting omtrent de gemeenschappelijke delen, tegenover om het 
even welke derde. Daarenboven werd, voor zoveel als nodig, het mandaat 
van de syndicus bevestigd door twee algemene vergaderingen. Een vordering 
is niet onontvankelijk bij afwezigheid van aanduidingen omtrent de namen 
van de lasthebbers, aangezien vanwege de syndicus geen bedrog kan be
wezen worden, noch schade bij de andere procespartijen. Onder het nieuwe 
recht zou de oplossing uiteraard dezelfde zijn geweest: de syndicus bezit de 
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bevoegdheid om in rechte op te treden als eiser namens de vereniging der 
medeeigenaars (art. 577-8, § 4, 6°). 

De syndicus van een appartementsgebouw had de huisvuilstortkoker laten 
dichtmetsen. Verschillende medeeigenaars achtten zich geschaad en daagden 
de syndicus voor de rechtbank teneinde hem te horen veroordelen de 
stortkoker opnieuw in dienst te stellen onder verbeurte van een dwangsom. 
De syndicus haalt aan dat deze beslissing genomen werd door een gekwa
lificeerde meerderheid der medeeigenaars in de algemene vergadering. In 
feite werd zijn daad pas later geratificeerd door de algemene vergadering met 
de vereiste meerderheid. De vrederechter van Fleron kwam evenwel tot de 
bevinding dat het hier ging om een daad van beschikking waarvoor de 
eenparigheid van stemmen vereist is. Hij gaf in eerste aanleg dan ook 
grotendeels gelijk aan de eisende medeeigenaars. De zaak komt voor de 
rechtbank te Luik (Rb.Luik, 5 december 1990, J.L.M.B., 1993, 96). De 
rechtbank analyseert de zogenaamde ,politiebevoegdheid" van de syndicus 
in het appartementsgebouw. Dergelijke bevoegdheid, hem toegekend door 
het reglement van medeeigendom, geeft hem niet de bevoegdheid om meer 
in te gaan tegen de rechten en vrijheden van de individuele medeeigenaars, 
dan wat opgelegd wordt door het reglement van medeeigendom, behoudens 
dringende noodzakelijkheid. Niettemin stelt de rechtbank vast dat krachtens 
het reglement van medeeigendom, de algemene vergadering, met de gekwa
lificeerde meerderheid, zeer ruime bevoegdheden bezit, waaronder de inde
ling van de gemeenschappelijke delen, de bijdrage tot de gemeerischappe
lijke lasten en dergelijke meer. Volgens de rechtbank is de afschaffing van 
een stortkoker geen daad die een beschikking inhoudt van de gemeenschap
pelijke delen. De oplossing zou onder het nieuwe recht waarschijnlijk niet 
anders zijn geweest. De vraag is hoe de afschaffing van een stortkoker dient 
gei'nterpreteerd te worden. Waarschijnlijk dient men dit voorstel te beschou
wen als een wijziging van de statuten die slechts het genot, het gebruik of het 
beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft. Krachtens artikel 577-
7, § 1, 1°, a) B.W. dient dergelijke beslissing met een meerderheid van drie/ 
vierden der stemmen te worden genomen. Eens de beslissing genomen, dient 
zij, overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 3° door de syndicus te worden uit
gevoerd. De medeeigenaar die zich door deze beslissing geschaad acht, kan 
zich tot de rechtbank wenden en, overeenkomstig artikel 577-9, § 2, aan de 
rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing te 
vernietigen of te wijzigen. 

De medeeigenaar kan, onder voorwendsel van slechte uitvoering van de 
werken, niet weigeren zijn aandeel in de kosten te betalen, van zodra de 
kosten regelmatig werden beslist door de bevoegde organen en zij ook 
werkelijk gedaan werden (Rb. Luik, 17 februari 1989, J.L.M.B., 1991, 
679). De medeeigenaar die zich geschaad acht door een onregelmatig 
genomen beslissing van een orgaan van de medeeigendom dient het bewijs 
van de schade te leveren of te bewijzen dat, zonder de onregelmatigheid, de 
bewuste beslissing niet zou zijn genomen (Luik, 14 juni 1991, J.L.M.B., 
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1993, 1436). Beide vereisten worden door de nieuwe wet (art. 577-9, § 2 
nieuw B.W.) niet gehanteerd. 

In een situatie van opsplitsing van eigendom in blote eigendom en vruchtge
bruik, is er geen hoofdelijkheid tussen de blote eigenaar en de vruchtge
bruiker voor de betaling van de gemeenschappelijke lasten (Vred. Ander
lecht, 28 juli 1992, T. Vred., 1994, 133, noot Mostin, C.; zie ook de uit
gebreide bespreking onder nummer 92 in verband met vruchtgebruik). Bei
den zijn ook niet in solidum gehouden. Best wordt in de basisakte een 
regeling getroffen om deze situatie op te vangen. Behoudens artikel 577-6, 
§ 1, al. 2 nieuw B.W, over deelname aan de algemene vergaderingen, wordt 
de kwestie in de nieuwe wet niet geregeld. 

Een belangwekkende beslissing werd genomen door de voorzitter van de 
rechtbank te Luik, in kort geding (Kort ged. Luik, 28 februari 1994, J.L.M.B., 
1994, 679). In deze zaak was aan de voorgevel van een appartementsgebouw 
belangrijke schade vastgesteld. Onder meer waren stukken steen naar bene
den gevallen; derwijze dat dringende werken absoluut noodzakelijk leken. 
De algemene vergadering kon evenwel niet tot een akkoord komen en geen 
beslissing treffen nopens de te nemen maatregelen. De voorzitter besliste dan 
ook een voorlopig bewindvoerder aan te stellen, teneinde de nodige maat
regelen te treffen. De beschikking werd gegeven op eenzijdig verzoekschrift. 
De voorzitter achtte dergelijke procedure toelaatbaar, aangezien in het 
vennootschapsrecht, bij emstige meningsverschillen tussen de vennoten en 
de onmogelijkheid om een beslissing te nemen, de voorzitter van de recht
bank van koophandel eveneens een voorlopig bewindvoerder kan aanstellen. 

83. HET OPTREDEN VAN EEN MEDEEIGENAAR - Een interessante casus werd 
voorgelegd aan de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 5 april1988, Rev. Reg. 
Dr., 1989,494, Pas., 1988, III, 93, T.B.B.R., 1989, 268). Mevrouw Van den 
Eynde kocht een appartement op plan in 1977. Zij bezit 223/lOOOsten in de 
gemene delen. Zij betrok het appartement vanaf begin 1978. Er werden 
evenwel verschillende gebreken aan het bouwwerk vastgesteld, zowel in 
het privatief gedeelte van de eigenares als aan de gemeenschappelijke delen 
(vochtinfiltratie, water op zolder en dergelijke meer). Zij dagvaardde de 
promotor teneinde de nodige werken te doen en teneinde schadevergoeding 
te bekomen. 

De rechtbank onderzoekt de omvang van het recht op herstel van mevrouw 
Van den Eynde met betrekking tot de gemene delen, waarvan zij er slechts 
223/1 OOOste bezit en daar waar zij niet optreedt als lasthebber van de andere 
medeeigenaars. De rechtbank maakt onderscheid tussen drie hypotheses: 
a) de feiten hebben een directe weerslag op de privatieve delen die toebe
horen aan een medeeigenaar. Deze laatste heeft het recht het volledig herstel 
te vorderen. In dit geval ondergaat de bewuste individuele medeeigenaar een 
grotere schade dan de andere medeeigenaars; er is een soort lokalisatie van 
de individuele rechten. b) de feiten hebben geen directe weerslag op de 
privatieve delen. In dat geval kan er slechts sprake zijn van een herstel in 
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verhouding tot de omvang van de onverdeelde delen. c) in de hypothese b), 
ingeval van herstel in natura, dient, omwille van de ondeelbaarheid van bet 
herstel in natura, bet voiledig herstel bevolen te worden. De rechtbank voegt 
hieraan toe dat herstel in natura dient bevolen te worden indien bet mogelijk 
is; dergelijk herstel primeert de schadevergoeding voor zover bet geen 
schade berokkent aan de aansprakelijke die buiten verhouding staat tot het 
voordeel dat het slachtoffer eruit haalt. In casu dient het herstel in natura, 
volgens de rechtbank, nog om een ander motief verkozen te worden: aan
gezien bet om gemene delen gaat, kunnen ze voiledig hersteld worden, wat 
een latere vordering van andere medeeigenaars om dezelfde reden dan 
verrnijdt. 

Artikel 577-9, § 1, tweede lid, laat dergelijke rechtsvorderingen door een 
individuele medeeigenaar toe: ,ledere medeeigenaar kan echter aile rechts
vorderingen aileen insteilen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover 
te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere medeeigenaars inlicht." De 
vraag werd gesteld of ook de vereniging van medeeigenaars dergelijke 
vorderingen zou kunnen instellen tegen bijvoorbeeld de promotor (Du 
Castillon, L., o.c., p. 165). 

84. TOETSING VAN DE REGELMA TIGHEID VAN DE BESLISSINGEN VAN DE ALGEME

NE VERGADERING - Het reglement van een appartementsgebouw werd, op 
het stuk van de bijeenroeping van de algemene vergadering ingrijpend 
gewijzigd. Met eenparigheid van stemmen werd beslist dat voortaan iedere 
medeeigenaar op de algemene vergadering weliswaar schriftelijk zou wor
den uitgenodigd, doch bet vereiste van een aangetekend schrijven werd 
afgeschaft. Enkele jaren later besliste de algemene vergadering dat de 
eigenaar van de vijfde verdieping op zijn kosten een veranda mocht plaatsen 
op de technische verdieping. Voor de rechtbank betwistten enkele mede
eigenaars deze beslissing. Zij hielden voor dat zij niet bij aangetekend 
schrijven waren uitgenodigd. De rechtbank te Brugge (Rb. Brugge, 24 de
cember 1992, T. Vred., 1993, 295) analyseerde het reglement van mede
eigendom en kwam tot de vaststelling dat aile medeeigenaars rechtsgeldig 
waren uitgenodigd. Een tweede discussiepunt betrof de vraag of de beslissing 
van de algemene vergadering met bet vereiste quorum werd genomen. 
Daartoe bepaalt bet reglement van medeeigendom dat werken of verande
ringen die een invloed hebben op de stijl of de harmonie van bet gebouw 
slechts mogen uitgevoerd worden rnits akkoord van de algemene vergade
ring, doch dat deze instemming moet worden gegeven met algemeenheid van 
stemmen van aile tegenwoordige of vertegenwoordigde eigenaars. Dit be
tekent niet dat unanirniteit vereist is van aile medeeigenaars; enkel unani
rniteit vanwege aile tegenwoordige of vertegenwoordigde eigenaars is ver
eist. De beslissing werd wei degelijk met unanirniteit van de tegenwoordige 
of vertegenwoordigde eigenaars genomen. Onder het nieuwe recht dienen op 
de vergadering om geldig te kunnen beraardslagen, meer dan de helft van de 
medeeigenaars aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, die samen de helft van 
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de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten (artikel 577-6, § 3, 
eerste alinea B.W.). Wordt dit quorum niet bereikt, dan moet een tweede 
algemene vergadering worden bijeengeroepen, die dan beraadslaagt onge
acht het aantal aanwezige leden en aandelen van medeeigendom waarvan zij 
houder zijn. Deze laatste vergadering kan slechts ten vroegste worden 
gehouden na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen (artikel 
577-6, § 3, tweede alinea B.W.). De nieuwe wet bepaalt niets aangaande 
de wijze van bijeenroeping. Het reglement van medeeigendom dient dit punt 
verder uit te werken. W aarschijnlijk zou bovenstaande casus vallen onder 
artikel577-7, § 1, 2°, b. B.W., met name iedere wijziging van de bestemming 
van het onroerend goed, alsmede van een deel ervan. De plaatsing van een 
veranda op de technische verdieping lijkt een wijziging te zijn van de 
bestemming van het goed. De wet vereist in dit geval een meerderheid van 
vier/vijfde van de stemmen. De medeeigenaar die meent door dergelijke 
beslissing benadeeld te zijn en die meent dat beslissing onregelmatig, be
drieglijk of onrechtmatig zou zijn, kan aan de rechter vragen ze te vernieti
gen of te wijzigen (art. 577-9, § 2, eerste alinea). 

85. DE ONBETAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN: HET SOLIDARITEITSBEDING 

- In de vorige periode was vooral de vraag aan de orde of de gemeen
schappelijke lasten soms geen bevoorrecht karakter zouden kunnen hebben 
(zie vorig overzicht, nr. 87). Het werd uitgemaakt dat de gemeenschappelijke 
lasten duidelijk niet bevoorrecht zijn. Niettemin achtte de beslagrechter te 
Brussel (Beslagr. Brussel, 16 november 1987, Rec. Gen. Enreg., 1988, 
nr. 23.592, p. 243) ze begrepen in de koopkosten sensu lato (zie vorig 
overzicht, nr. 87, p. 1756). 

In de besproken periode kwam dit aspect van de onbetaalde gemeenschap
pelijke lasten niet meer aan bod. Echter via het zogenaamde solidariteitsbe
ding en vooral de opname ervan in de verkoopsvoorwaarden van het beslag, 
werd toch gepoogd aan de medeeigendom voldoening te schenken. 

Het solidariteitsbeding betekent dat bij overdracht van een appartement, de 
nieuwe eigenaar met de vorige eigenaar hoofdelijk gehouden is voor de nog 
verschuldigde gemeenschappelijke lasten. In de zaak voorgelegd aan de 
beslagrechter te Antwerpen (Beslagr. Antwerpen, 5 december 1989, R. W, 
1989-90, 1230, R.G.E.N., 1990, 284, noot, J.L.M.B., 1992, 461) had de 
notaris bedoeld solidariteitsbeding opgenomen in de verkoopsvoorwaarden 
van het beslag. De beslagleggende maatschappij had hiertegen bezwaren. 
Het beding stond echter in de basisakte en volgens de medeeigendom was 
het, door overschrijving van de basisakte, tegenwerpelijk geworden erga 
omnes en maakte het deel uit van het zakenrechtelijk statuut van het goed. 
Terecht stelt de beslagrechter vast dat het zakenrechtelijk karakter van 
dergelijk beding problematisch is : het legt enkel een persoonlijke verplich
ting op aan de eigenaar en een latere koper is enkel door het beding 
verbonden door zijn instemming met de basisakte bij het verwerven van 
het appartement. Het gaat niet op de bindende kracht van een dergelijke 
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clausule te laten uitdeinen tot derden door ze in te lassen in de verkoops
voorwaarden. Zodoende beschouwt men immers opnieuw de achterstallige 
lasten als kosten van de verkoop (cfr. supra), hetgeen eigenlijk de rechten van 
de bevoorrechte schuldeisers verrnindert. Ben en ander komt dus neer op het 
toekennen van een voorrecht aan de lasten van de medeeigendom : immers 
de gemeenschap der medeeigenaars bekomt ten koste van de hypothecaire 
schuldeisers integrale betaling, zonder dat de wet aan die schuldvordering 
een bevoorrecht karakter verleent. 

Het beding in de verkoopsvoorwaarden van het beslag, dat het soldariteits
beding herneemt, wordt in Frankrijk door de rechtsspraak als nietig be
schouwd. De koper op beslag kan deze nietigheid inroepen en dus de terng
betaling vorderen van wat hij ten onrechte betaalde (Cass. Fr., 13 mei 1987, 
Rec. Gen. Enr., 1989, nr. 23.669, p. 30). 

De rechtbank te Brusse1 (Rb. Brussel, 20 mei 1988, T.B.B.R., 1990, 335, noot 
Kokelenberg, J., R.G.E.N., 1990, 250, J.L.M.B., 1989, 160, Rev. Not. B., 
1989, 130, T. Not., 1989, 60 en 99, noot De Vroe, J.) maakte in de zaak die 
haar werd voorgelegd de historiek van de betwiste clausule. V ooreerst stelt 
de rechtbank vast dat, in tegenstelling tot de Franse en de Luxemburgse wet, 
de Belgische wet geen specifieke bepalingen bevat die de recuperatie van de 
gemeenschappelijke lasten moet mogelijk maken, inzonderheid wanneer een 
eigenaar insolvabel is. De rechtbank bespreekt nadien de mogelijkheid om 
aan de las ten Yan de_medeeigendomhet karalcter _van_ bev:oorrechtelcostenin 
de zin van art. 20/4° Hyp.W. toe te kennen. Zij stelt vast dat dergelijke 
zienswijze elke wettelijke basis mist. Tenslotte bespreekt de rechtbank 
uitvoerig het solidariteitsbeding. Bij gebreke aan een verplichting om de 
medeeigel}dom te verwittigen van de verkoop van een appartement, wordt 
nogal eens aangeraden het solidariteitsbeding in de basisakte in te lassen. De 
vraag kan dan gesteld worden of dergelijke clausules aan derden tegen
werpelijk zijn. De oplossing, volgens de rechtbank, ligt in de aard van de 
basisakte. Ofwel beschouwt men, met verwijzing naar Hansenne, de mede
eigendom als een geheel dat in elk van zijn delen belast is met een erfdienst
baarheid ten voordele van de privatieve delen, dan moet de volledige basis
akte overgeschreven worden en is de volledige basisakte dus tegenwerpelijk 
aan derden. De rechtbank meent echter dat de basisakte een samengaan is 
van persoonlijke en zakelijke rechten. Enkel de zakelijke rechten dienen 
overgeschreven te worden. De basisakte is zuiver contractueel van aard; hij 
wordt dus geregeld door de beginselen van het contractenrecht en meer in het 
bijzonder de artikelen 1134 (bij het opstellen ervan), 1156 (voor wat betreft 
de interpretatie) en 1165 B.W. (voor wat betreft de tegenwerpelijkheid). Dat 
ook de persoonlijke rechten uit de basisakte overgeschreven zijn verandert 
hun aard niet. De rechtbank leidt uit voorgaande consideransen dan ook af 
dat het inlassen van een solidariteitsbeding in de verkoopsvoorwaarden niet 
kan toegelaten worden. De schuld van de (beslagen) medeeigenaar kan in 
geen geval beschouwd worden als een last tegenwerpelijk erga omnes. 
Daarenboven meent de rechtbank dat dergelijke clausule eigenlijk een voor-
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recht in bet leven roept buiten de wet om, ten nadele van de hypothecaire en 
bevoorrechte schuldeisers. De stelling van de rechtbank van Brussel wordt in 
de noot van Kokelenberg (Kokelenberg, J., ,Achterstailige appartements
bijdragen: draag elkanders lasten", noot onder Rb. Brussel, 20 mei 1998, 
T.B.B.R., 1990, 339-343) onderaan het vonnis goedgekeurd. In het bijzonder 
wordt ingegaan op de aard van de clausule en de relaties tussen de vroegere 
eigenaar en de nieuwe eigenaar. Het solidariteitsbeding heeft, opgenomen in 
de basisakte, op zichzelf geen binding voor de koper, aileen voor de ver
koper, die toegetreden was tot de basisakte. Aileen het opnemen van de 
clausule in de overeenkomst van koper en verkoper zal tot de gehoudenheid 
jegens de medeeigenaars kunnen leiden. Bijzondere aandacht client hierbij 
evenwel besteed te worden aan de bedragen, waarop het beding van toepas
sing is. Een geldige toestemming van de koper wordt slechts bekomen indien 
nauwkeurig vermeld wordt voor welk bedrag hij zich hoofdelijk verbindt met 
de verkoper. Terecht wordt zowel bij de onderhandse verkoopsovereenkomst 
als bij de authentieke akte gewezen op de notariele aansprakelijkheid (Ko
kelenberg, J., o.c., nr. 5). 

Eenzelfde oplossing werd door de rechtbank te Brussel in een analoge zaak 
aangenomen (Rb. Brussel, 22 mei 1990, T.B.B.R., 1991, 286). Nogmaals 
beslist de rechtbank dat de achterstailige lasten van de medeeigendom geen 
lasten propter rem zijn en dus, per se, niet tegenwerpelijk zijn aan de koper. 
Ingeval van verkoop gaan de vroegere schulden dus niet automatisch over op 
de nieuwe eigenaar; aileen de vroegere eigenaar blijft gehouden tot zijn 
schulden. Het solidariteitsbeding, dat ook hier in de basisakte was opge
nomen, is slechts persoonlijk van aard en dus niet tegenwerpelijk aan een 
nieuwe koper, overeenkomstig artikel1165 B.W. 

Dezelfde oplossing werd ook aangenomen in een verdelingszaak (Rb. Luik, 
19 mei 1987, R.G.E.N., 1989, 25; zie ook bespreking van dit vonnis in het 
vorige overzicht, nr. 83). De achterstallige lasten van de medeeigendom zijn 
een erfrechtelijke schuld, ten laste van de decujus. Zij dienen dus gedragen te 
worden door de erfgenamen in verhouding tot hun aandeel in de nalaten
schap en niet aileen door die erfgenaam die het appartement uiteindelijk in 
zijn kavel krijgt. De achterstailige lasten van de appartementsmedeeigendom 
hebben geen propter rem karakter. 

Het Hof van beroep te Luik velde een gelijkaardig arrest in een zaak van 
samenloop van schuldeisers (Luik, 29 april 1993, J.L.M.B., 1993, 1488). In 
deze zaak was de promotor, voor de verkoop van aile appartementen failliet 
gegaan. De appartementen waarvan hij nog eigenaar was waren gehypothe
keerd t.v.v. An-Hyp. Een gerechtelijk akkoord met boedelafstand wordt 
gesloten; De syndicus van het appartementsgebouw, de NV. A.D.K. vor
derde achterstailige lasten evenals een aandeel in belangrijke werken uit
gevoerd aan het gebouw. De vraag werd gesteld of de achterstailige bijdra
gen, verschuldigd aan de medeeigendom al dan niet dienden beschouwd te 
worden als een schuld van de massa. In bevestigend geval zouden ze eigen-
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lijk bij voorkeur te betalen zijn, aangezien de schulden van de massa een 
bevoorrecht karakter genieten. Het hof besliste dat zulks niet het geval was. 
De nieuwe wet heeft niet geraakt aan het al of niet bevoorrecht karakter van 
de achterstallige lasten verschuldigd aan de medeeigendom. Men mag er van 
uitgaan dat de thans heersende rechtspraak het verder zal halen en dus aan de 
achterstallige lasten geen bevoorrecht karakter kan toegekend worden. 
De koper van een appartement is echter wel gehouden door de solidariteits
clausule, opgenomen in de basisakte, als hij bij het sluiten van de koop heeft 
ingestemd met deze clausule (Rb. Antwerpen, 4 februari 1992, R. W., 1993, 
512). Dergelijke instemming kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. Indien 
dus de verkoopsvoorwaarden, ook van een openbare verkoop, uitdrukkelijk 
verwijzen naar de basisakte van het appartementsgebouw en preciseren dat 
de kopers gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen van de ver
kopers, voortspruitende uit de basisakte, dient men aan te nemen dat er een 
stilzwijgend akkoord is vanwege de kopers met het bewuste solidariteitsbe
ding, te meer daar in casu de koper nooit een voorbehoud formuleerde. De 
gelding van een solidariteitsbeding ten opzichte van de schuldeisers is aldus 
niet ter sprake; in de relatie medeeigendom I koper kan het solidariteitbeding 
wel rechtsgeldig worden aangevoerd. Uiteraard dient de kandidaat-koper 
correct en volledig te worden ingelicht omtrent de draagwijdte van zijn 
verbintenissen. 

HOOFDSTUKV 

VRUCHTGEBRUIK 

86. DE VESTIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR TESTAMENT - Het hof van 
beroep te Bergen (Bergen, 4 februari 1991, Rev. Not. B., 1991, 474) had in de 
besproken periode een, onder meer dan een oogpunt, interessante zaak te 
behandelen. De beer Gaston Bonnier legateerde bij zijn openbaar testament 
het vruchtgebruik van zijn huis en zijn meubilair aan een dame. Hij overleed 
op 3 december 1975. De dame bewoonde het huis van deze datum tot en met 
15 april 1989. De huurwaarde wordt voor gans deze periode geraamd op 
1.093.315,- frank. Op 21 augustus 1981 wordt zij door de reservataire 
erfgenamen van de beer Bonnier voor de rechtbank gedaagd in vereffening
verdeling van de nalatenschap. Artikel917 B.W. geeft, ingeval de beschik
king bestaat in een vruchtgebruik of lijfrente waarvan de waarde het be
schikbaar deel overschrijdt, aan de reservataire erfgenamen de keuze ofwel 
om de beschikking uit te voeren, ofwel om de eigendom van het beschikbaar 
deel af te staan. Bij hun conclusies van 28 mei 1985 opteerden de reservataire 
erfgenamen voor het afstaan van de eigendom van het beschikbaar deel. 
Dienvolgens stelde het hof van beroep op 10 juni 1985 vast dat het deel dat 
toekomt aan de dame in de nalatenschap van de beer Gaston Bonnier een/ 
derde bedraagt. Het is niet oninteressant aan te merken dat de wet geen 
termijn vaststelt voor de uitoefening van het optierecht door de reservataire 
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erfgenamen, bedoeld in artikel 917 B.W. Het is duidelijk dat ingeval de 
reservataire erfgenamen afstand doen van bet beschikbaar deel, zij uiteraard 
de liberaliteit in vruchtgebruik niet meer hoeven uit te voeren. Dienvolgens 
was bet vruchtgebruik waarop de dame dacht recht te hebben ab initio 
vervallen. Toch had zij gedurende een mime tijd bet onroerend goed be
woond. Het hof meende dan ook dat zij een bewoningsvergoeding verschul
digd was op grond van de theorie van de verrijking zonder oorzaak. De 
bewoningsvergoeding vertegenwoordigt bet voordeel dat de dame genoten 
heeft doordat zij de woning gratis bewoonde zonder huurrecht of recht op 
vruchtgebruik en bet nadeel dat de onverdeeldheid Ieed door een gebrek aan 
genot van de woning. Op dit bedrag zijn slechts intresten verschuldigd vanaf 
de dag van de ingebrekestelling. 

87. VERPLICHTINGEN BIJ HET BEGIN VAN HET VRUCHTGEBRUIK: STAAT EN INVEN

TARIS- ZEKERHEIDSSTELLING- De vruchtgebruiker kan slechts in bet genot 
van de zaken treden dan nadat hij, in tegenwoordigheid van de eigenaar of 
deze behoorlijk opgeroepen zijnde, een boedelbeschrijving van de roerende 
goederen en een staat van de onroerende goederen die aan bet vruchtgebruik 
onderworpen zijn, heeft doen opmaken (art. 600 B.W.). Het ontbreken van 
dergelijke staat heeft niet tot gevolg dat de vruchtgebruiker zijn vruchtge
bruik verliest. De blote eigenaar kan hem beletten in bet genot te treden van 
de zaken die aan bet vruchtgebruik onderworpen zijn (Cass., 16 juni 1989, 
Arr. Cass., 1988-89, 1242, R.G.E.N., 1991, 255, Pas., 1989, I, 1126, R. W., 
1989-90, 402). In deze laatste zaak werd een persoon vruchtgebruiker van 
een gebouw. Dit gebouw was reeds geruime tijd voordien verhuurd aan een 
persoon die dan uiteindelijk, door erfenis, blote eigenaar ervan zou worden, 
mits een huurprijs van 12.000,- frank per maand. De blote eigenaar betaalde 
de huurprijs verder aan de vruchtgebruikster van december 1980 (datum van 
ontstaan van bet vruchtgebruik) totjanuari 1982, datum van verkoop van bet 
huis. Hij vraagt evenwel de terugbetaling van deze sommen aangezien 
volgens hem de vruchtgebruikster, wegens bet niet opstellen van een staat 
van de onroerende goederen, zoals vereist door artikel 600 B.W., niet in bet 
genot kon treden van de zaken waarop bet vruchtgebruik rust. Het arrest 
weerlegt deze stelling. Het is duidelijk dat de blote eigenaar, in zijn hoeda
nigheid van huurder, steeds huur heeft betaald aan de vruchtgebruikster. 
Dienvolgens heeft hij vrijwillig verzaakt aan de exceptie, vervat in artikel 
600B.W. 

De staat van de onroerende goederen, waarvan sprake in artikel600 B.W. is 
blijkbaar aan geen enkele vormvereiste onderworpen. De clausule in de 
notariele akte van vestiging van bet vruchtgebruik, luidend als volgt: ,De 
partijen verklaren overeenkomstig artikel 600 B.W. dat zij samen bet ge
bouw, voorwerp van onderhavige akte hebben bezocht, dat zij hebben vast
gesteld dat bet zich in goede staat van onderhoud bevindt en dat geen enkel 
belangrijk gebrek werd opgemerkt aan bet gebouw of zijn onderdelen." is 
geldig en kan beschouwd worden als de staat, bedoeld in artikel600 B.W. Dit 
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laatste wetsartikel is immers niet van openbare orde en de partijen kunnen 
overeenkomen dat, bij bet ontstaan van bet vrucbtgebruik, geen gedetail
leerde staat zal door bemiddeling van een specialist (architect b.v.) zal 
opgesteld worden (Rb. Doornik, 12 oktober 1988, J.L.M.B., 1990, 635). In 
deze zaak was bet gebouw, voorwerp van bet vrucbtgebruik, tijdens de duur 
van bet vrucbtgebruik ernstig bescbadigd geworden. De vrucbtgebruiker 
deed afstand van bet vrucbtgebruik en de blote eigenaar vroeg een scbade
vergoeding. De vrucbtgebruiker baalde tevergeefs aan dat er geen staat was 
opgesteld, teneinde aan de vordering te kunnen ontsnappen. Het nut van een 
staat is onder meer dat hij bet mogelijk maakt te bepalen wat bij bet einde van 
bet vrucbtgebruik moet worden teruggegeven en welke scbadevergoeding 
dient te worden uitgekeerd voor goederen die in waarde verminderd zijn 
(Derine e.a., II, A, nr. 855, p. 388). 

Artikel601 B.W. bepaalt dat de vrucbtgebruiker de verplicbting beeft borg te 
stellen om als een goed buisvader te genieten, tenzij bij van de borgstelling 
ontslagen is door de akte waarbij bet vrucbtgebruik is gevestigd. In de zaak 
voorgelegd aan de recbtbank van eerste aanleg te Brussel (Rb. Brussel, 
25 februari 1992, T.B.B.R., 1992, 438) ging bet vooral om de waarde van 
de borgstelling te bepalen. De blote eigenaars eisten 1.400.000,- frank als 
borgstelling, waarde waarop zij bet vrucbtgebruik scbatten, rekening bou
dend met de waarde van bet onroerend goed en de leeftijd van de vrucbtge
bruiker. De vrucbtgebruiker betwistte de omvang van bet bedrag en verwees 
hierbij naar wat gebruikelijk is bij buurovereenkomsten: drie maanden buur. 
De recbtbank gaat in op de betekenis van de borgstelling. Het moet een 
zekerbeid zijn voor de blote eigenaar voor de uitvoering van de verplicbtin
gen, opgelegd aan de vrucbtgebruiker en van de teruggave van bet goed in de 
staat waarin bet zicb bevindt na een langdurig gebruik door een zorgvuldig 
persoon. Het bedrag van de borgstelling dient dus niet overeen te stemmen 
met de waarde van bet vrucbtgebruik, maar met bet bedrag van de vergoe
ding van de scbade die de vrucbtgebruiker zou kunnen veroorzaken indien 
bij van bet goed niet als een goede buisvader zou genieten. De recbtbank 
voegt bieraan toe dat de onderboudsverplicbting van de vrucbtgebruiker 
aanzienlijk ruimer is dan die van de buurder: de vrucbtgebruiker staat 
immers in voor alle berstellingen, met uitzondering van de grove berstel
lingen, opgesomd in artikel606 B.W. Een deskundige wordt dan ook aange
steld om de waarde van de borgstelling te bepalen, rekening houdend met 
voormelde criteria. 

88. DE RECHTSSITUATIE TIJDENS HET VRUCHTGEBRUIK: DE BEVOEGDHEID VAN DE 

VRUCHTGEBRUIKER TOT VERHUREN - De vrucbtgebruiker is bevoegd om de in 
vrucbtgebruik gegeven onroerende goederen te verburen of te verpacbten. 
Art. 595 B.W. bepaalt evenwel dat de verburing door de vrucbtgebruiker 
alleen, voor een termijn !anger dan negen jaren, ingeval bet vrucbtgebruik 
opboudt, slecbts verbindend is voor de blote eigenaar voor de tijd die nog 
overblijft betzij van de eerste periode van negen jaren, indien partijen zicb 
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nog daarin bevinden, hetzij van de tweede periode, en zo verder, op zulke 
wijze dat de huurder enkel recht heeft op het genot gedurende de gehele 
periode van negen jaren waarin hij zich bevindt (Derine e. a., II, A, nr. 875, 
p. 443-444). De pachtwet bevat geen regeling voor het geval de vruchtge
bruiker een pachtcontract toestaat, dat, behoudens geldige opzegging, steeds 
blijft verder lopen. De vraag stelt zich dus onverrnijdelijk of de pacht 
tegenstelbaar is aan de blote eigenaar, inrniddels valle eigenaar geworden. 
In de vorige periode was dit probleem ook reeds aan de orde (zie vorig 
overzicht, nr. 98). 

De rechtbank van Charleroi besliste in de besproken periode in twee gepu
bliceerde vonnissen dat het beginsel van de verrninderbaarheid van de 
huurovereenkomsten, zoals vastgelegd in artikel 595 B.W., ook van toepas
sing is op een pachtovereenkomst. 

In de zaak van 1988 (Rb. Charleroi, 14 november 1988, Rev. Not. B., 1989, 
282) waren de feiten relatief complex. De heer Robert Hostelet werd vrucht
gebruiker van landeigendommen op 17 juni 1980, die reeds verpacht waren 
van 1 november 1958, door de erflaatster, bij wijze van een mondeling 
pachtcontract. De lopende periode bij het ontstaan van het vruchtgebruik 
moest normaal ten einde lopen op 1 november 1985. Nietternin wordt op 
27 november 1981 tussen de heer Hostelet en de pachters een nieuw pacht
contract gesloten, waarin bepaald wordt dat de pacht begint te lopen vanaf 
1 november 1981. De heer Hostelet overlijdt op 3 juli 1984, waardoor zijn 
vruchtgebruik uitdooft. Op 29 oktober 1984 geeft de eigenares aan de 
pachters opzeg tegen 1 november 1987, op basis van art. 7 en 8 van de 
pachtwet, om een einde te stellen aan het pachtcontract gesloten tussen de 
pachters en de erflaatster, de vooroverleden echtgenote van de heer Hostelet, 
op 1 november 1958. De eigenares laat hierbij weten dat het pachtcontract 
van 27 november 1981 haar niet-tegenwerpelijk is. 

De rechtbank stelt vast dat de pachtwet nergens, met uitzondering van artikel 
25, I, al. 2, betreffende de bouwwerken door de pachter, de verhoudingen 
regelt tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. Op het argument dat de 
pachtovereenkomst van 1958 aan de vruchtgebruiker niet tegenwerpelijk 
was, aangezien het om een mondeling contract ging, antwoordt de rechtbank 
terecht dat artikel 55 van de pachtwet het pachtcontract automatisch tegen
werpelijk maakt aan een nieuwe verkrijger van het gepachte goed, waaronder 
eveneens de vruchtgebruiker dient gerekend te worden. Heeft de vruchtge
bruiker krachtens artikel 595, eerste lid B.W. de bevoegdheid om te ver
pachten, heeft hij uiteraard ook de bevoegdheid om lopende pachtovereen
komsten te beeindigen. Men dient er dus in casu van uit te gaan dat het 
contract, gesloten op 27 november 1981, een nieuw contract was; men dient 
te veronderstellen dat hierdoor het contract van 1958 rninnelijk tussen de 
partijen ten einde is gekomen. Het contract van 27 november 1981 is in 
werking getreden op 1 november 1981' dus meer dan drie jaar voor het einde 
van de lopende huur voor wat landeigendommen betreft, zoals bepaald in 
artikel 595, derde lid B.W. Daarenboven is de uitwerking begonnen v66r het 
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einde van het vruchtgebruik. Door de regel van artikel 595, derde lid B.W. 
heeft de wetgever de blote eigenaar willen beschermen tegen huurcontracten 
toegestaan meer dan drie jaar voor het einde van een lopend huurcontract en 
die zouden in werking treden na het einde van het vruchtgebruik. De eigen
ares dient de pachter dus overeenkomstig artikel595, tweede lid B.W. nog te 
dulden voor de lopende periode van negen jaar. Evenwel niet voor de 
daaropvolgende periodes van negen jaar. De pachtovereenkomsten zijn 
immers, precies zoals de andere huurovereenkomsten verminderbaar, over
eenkomstig artikel 595, tweede lid B.W .. 

Uit dit alles volgt dat de opzeg, gegeven door de eigenares in 1984 van geen 
waarde is; hij is zonder voorwerp, vermits hij tot doel had een einde te maken 
aan een pachtcontract dat reeds beeindigd was. 

In de zaak van 1990 (Rb. Charleroi, 6 maart 1990, T.B.B.R., 1991, 184) stond 
de vruchtgebruikster op 1 september 1972 een pachtcontract toe. Zij overleed 
op 24 juni 1975. Dienvolgens komt, krachtens art. 595 B.W., het pachtcon
tract ten einde op 1 september 1981. Het feit dat de pachter in het gebruik is 
gebleven van het gepachte goed na het overlijden van de vruchtgebruikster 
kan niet uitgelegd worden als zouden de medeeigenaars een vernieuwing van 
de pacht toegestaan hebben. Hoogstens kan men veronderstellen dat, indien 
de gebruiker ook medeeigenaar is, er een farniliale overeenkomst sui generis 
ontstaan is teneinde de continui1eit van het bedrijf te verzekeren. Is er geen 
pacht meer, dan is er uiteraard ook geen recht van voorkoop. 

- - - --- - - - - --

Een analoge betwisting werd behandeld door de vrederechter te Bilzen 
(Vred. Bilzen, 20 januari 1992, Limb. Rechtsl., 1992, 355). Mevrouw I.B. 
was eigenares van een aantal gronden. Zij overleed en liet na haar echtge
noot, de heer N.G. voor het vruchtgebruik en haar neven en nichten voor de 
blote eigendom. Nadien overleed de heer N.G. Tijdens de duur van zijn 
vruchtgebruik gaf de heer N.G. de gronden evenwel in pacht. De vraag komt 
dus eveneens aan de orde of de neven en nichten die inmiddels, door het 
overlijden van de heer N.G. volle eigenaars geworden zijn, zich kunnen 
beroepen op artikel595 B.W. en of de pacht hun dus slechts tegenwerpelijk 
is voor de resterende duur van de negenjarige periode. Vooreerst is er 
evenwel een procedurale vraag. Dient men bij een vordering, gebaseerd op 
artikel 595 B.W. eveneens in verzoening op te roepen zoals bij andere 
pachtbeeindigingen, gebaseerd op de pachtwet ? De vrederechter is van 
mening dat het geschil in elk geval gaat om de beeindiging van de pacht, 
ongeacht de reden van beeindiging. Overeenkomstig artikel 1345 Ger.W. is 
hiertoe een voorafgaande oproeping in minnelijke schikking nodig. De 
vrederechter past verder eveneens onverkort artikel 595 B.W. toe. Het is 
duidelijk dat de pacht toegestaan door de vruchtgebruiker geen langere duur 
kan hebben ten opzichte van de blote eigenaar dan de lopende periode van 
negen jaar. Artikel 595 B.W. bevat een uitzonderingsregel inzake de han
delsbekwaamheid van de vruchtgebruiker. De handelingsbekwaamheid van 
vruchtgebruiker beperkt zich normaal strikt tot de periode van het vruchtge
bruik. Door toepassing van artikel 595 B.W. wordt het eigendomsrecht 
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uitzonderlijk nog buiten deze periode belast (zie ook: Vred. Gent, 24 april 
1989, T.G.R., 1989, 105; verder besproken). De pachtwet regelt de verhou
ding tussen de verpachters en de pachters, niet tussen de blote eigenaars en de 
vruchtgebruikers, zoals artikel 595 B.W. dat wel doet. Dienvolgens dient 
artikel595 B.W. toegepast te worden. Anders oordelen zou betekenen dat het 
voor de blote eigenaars (inrniddels voile eigenaars) praktisch nooit mogelijk 
zijn om het gebruik van de verpachte gronden terug te krijgen. 

In dezelfde lijn ligt de beslissing van de rechtbank te Leuven (Rb. Leuven, 
5 oktober 1988, R. W, 1988-89, 1242) met betrekking tot een handelshuur. In 
deze zaak vraagt de handelshuurder hernieuwing van de handelshuur aan de 
vruchtgebruikster. V oor de rechtbank wordt aangehaald dat de aanvraag tot 
huurhernieuwing niet geldig is aangezien ze diende gericht te worden aan 
alle (blote) medeeigenaars. De rechtbank oordeelde dat de handelshuurder 
zich terecht tot de vruchtgebruikster aileen had gericht. De vruchtgebruikster 
had steeds de schijn gewekt dat zij aileen kon en mocht optreden. Ze was 
zelfs op de vraag van de handelshuurder om de identiteit van de blote 
eigenaars te kennen niet ingegaan. De rechtbank bevestigt dat de vruchtge
bruikster het recht en zelfs de plicht had om aileen op te treden. Zij staat 
immers, ingeval van huurhernieuwing, slechts een overeenkomst toe voor 
een termijn van negen jaar, verrnits er nadien een nieuwe huurhernieuwing 
dient te gebeuren. Het sluiten van een huurovereenkomst voor een niet 
langere periode van negen jaar wordt beschouwd als een daad van beheer 
die de vruchtgebruiker, overeenkomstig artikel595 B.W. mag steilen. Eigen
aardig genoeg voegt de rechtbank hier nog aan toe dat de situatie anders ware 
geweest mocht de blote medeeigenaars zich bekend hebben gemaakt en te 
kennen hadden gegeven dat zij het niet eens konden zijn met de handelingen 
van de vruchtgebruiker. Aangezien de huurhernieuwing aileen tot de vrucht
gebruiker was gericht en deze aileen de huurhernieuwing kan toestaan, 
dienden de blote eigenaars helemaal niet tussen te komen. Dit vonnis 
bevestigt het vonnis van de vrederechter te Diest (Vred.Diest, 9 februari 
1987, R. W., 1988-89, noot). 

Bezit de vruchtgebruiker, en hij aileen, de bevoegdheid tot verhuren en 
verpachten, weliswaar met inachtname, in het voordeel de blote eigenaar 
van de regel van artikel 595 B.W., dan is het ook de vruchtgebruiker, en hij 
aileen, die de huurcontracten kan beeindigen door opzegging (Cass., 
9 december 1993, Arr. Cass., 1993, 1035, Pas., 1993, I, 1037, J.T., 1994, 
503). In deze zaak was de opzegging van de pacht gegeven door de zoon van 
de vruchtgebruiker, de blote eigenaar. Later bevestigde de vruchtgebruiker 
de opzegging, waardoor de nietigheid van de opzegging gedekt was, te meer 
daar de pachters zich bij deze situatie hadden neergelegd. 

In de zaak voorgelegd aan de rechtbank van Marche-en-Famenne (Rb. 
Marche-en-Famenne, 25 november 1991, T. Not., 1992, 515, noot Van 
Hoestenberghe, P., J.T., 1992, 153, Rec. Gen. Enr., 1993, 35) had een 
weduwe-landbouwster het melkquotum overgedragen aan haar schoonzoon. 
Bij haar overlijden rees hieromtrent een betwisting. De andere kinderen 
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betwistten dat hun moeder, in haar hoedanigheid van vruchtgebruikster van 
de goederen van hun vader, geldig het melkquotum kon overdragen. Zij 
waren van mening dat dergelijke overdracht slechts met akkoord van alle 
erfgenamen kon geschieden. De rechtbank oordeelde dat het melkquotum 
verbonden is aan het genot van de gronden, die precies als maatstaf dienden 
voor de toekenning ervan. In beginsel heeft het melkquotum volgens de 
rechtbank als dusdanig geen officiele waarde. Daarenboven maakt de recht
bank de vergelijking met het pachtcontract. Het melkquotum is accessoir aan 
het pachtcontract. De vruchtgebruiker mag een pachtcontract toekennen; hij 
mag dan ook het melkquotum, dat verbonden is met het genot van de 
verpachte gronden, overdragen. Ongetwijfeld verdient de interessante mate
rie van de overdrachten van melk- en bietenquota een meer uitgebreide 
motivering dan deze van de rechtbank van Marche-en-Famenne. Het is 
een algemene praktijk dat bedoelde quota regelmatig worden overgedragen; 
toch blijken zij verbonden te zijn met de grond of toch tenminste met het 
genot van de grond. Staan we bier voor een nieuwe categorie van subjectieve 
rechten, misschien zelfs zakelijke rechten sui generis? Dit zou ongetwijfeld 
te ver gaan, gelet op het numerus-clausus beginsel dat de zakelijke rechten 
kenmerkt. In de kritische noot onderaan het vonnis (Van Hoestenberghe, P., 
noot onder Vred. Marche-en-Famenne, 25 november 1991, T. Not., 1992, 
515) wordt de juistheid van voormeld vonnis in vraag gesteld. De auteur 
verzet zich tegen de stelling die het melkquotum als een in de handel zijnd 
vermogensbestanddeel-zou- beschouwen.--Het melkquotum_is _ v:olgens_de 
analyse van de auteur geen privaat recht dat voor overdracht vatbaar zou 
zijn, maar enkel een attribuut van de overheid. De auteur besluit hieruit dat 
alle overeenkomsten daarover lijken in te druisen tegen de openbare orde. 

In verband met melkquota en vruchtgebruik velde het hof van beroep- te 
Brussel eveneens een interessant arrest (Brussel, 27 oktober 1993, J.L.M.B., 
1994, 594). De vraag was aan de orde of de vergoeding die gestort wordt 
door de Belgische Staat ter gelegenheid van de afschaffing van een melk
quotum aan de nalatenschap toekomt, dan wel aan de vruchtgebruikster. De 
feiten waren als volgt: de beer Paul Fransolet, landbouwer, was gehuwd met 
mevrouw Brigitte Bodart, onder het stelsel van de zuivere en eenvoudige 
scheiding van goederen. Hij overlijdt ab intestat op 6 december 1985, zonder 
voorbehouden erfgenamen nate laten, met uitzondering van zijn overlevende 
echtgenote. Zijn wettige erfgenamen zijn zijn broers en zusters. Zijn weduwe 
bekomt het vruchtgebruik over zijn ganse nalatenschap. De weduwe zette. de 
exploitatie van het bedrijf, dat vooral uit melkvee bestond, voort. Het vee 
bleek evenwe1 aangetast door brucellose en diende geslacht te worden. De 
weduwe vorderde bij de Belgische Staat en de Nationale Dienst voor 
Zuivelprodukten een vergoeding uit hoofde van de definitieve stopzetting 
van de melkproduktie op het bedrijf. De vergoeding bedroeg 3.804.234,
frank, betaalbaar in zeven jaarlijkse schijven van 543.462,- frank. Het hof 
onderzoekt de juridische fundering van de vergoeding en vindt deze in een 
reeks ministeriele besluiten, genomen in uitvoering van de EEG.-reglemen-
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tering. Het blijkt dat de ganse reglementering gebaseerd is op het concept 
,producent". lnderdaad : de vergoeding wordt toegekend aan de producent; 
de hoogte van de vergoeding hangt af een referentiebedrag inzake de 
leveringen gedaan door de producent; ingeval van overdracht van de exploi
tatie gaat dit referentiecijfer over op de volgende producent. Het blijkt dus 
duidelijk dat de vergoeding niet gebonden is aan de eigendom, maar eerder 
een persoonlijk recht is, dat toegekend wordt aan de producent, krachtens de 
communautaire regels die enkel tot doel hebben het evenwicht, in de melk
sector, tussen vraag en aanbod te herstellen. Het is dus duidelijk dat de 
vergoeding toekomt aan de producent in zijn hoedanigheid van producent en 
niet aan de eigenaar. In casu had de weduwe Bodart de exploitatie verder 
gezet. De vergoeding komt haar dus toe uit hoofde van een persoonlijk recht 
en niet uit hoofde van haar hoedanigheid van vruchtgebruiker. De omstan
digheid dat de weduwe Bodart haar hoedanigheid van producent heeft 
verworven doordat zij vruchtgebruikster is geworden ontkracht de redene
ring niet. Ook deze omstandigheid kan niet tot gevolg hebben dat de vergoe
ding aan de eigendom zou toekomen, waarvan zij het vruchtgebruik heeft. 
Het hof overweegt nog verder dat de uitdrukking ,melkquota" eigenlijk een 
verkeerde uitdrukking is. Er bestaat niet zoiets als een melkquotum, dat een 
constitutief element zou zijn van een landbouwexploitatie. De analyse van 
het communautaire recht toont aan dat bepaalde voordelen worden toege
kend aan de referentiecijfers van melkproducenten. Bedoelde referentiecij
fers zijn gebaseerd op de produktie en niet op de eigendom. Het feit dat de 
overdracht van bedoelde referentiecijfers en de definitieve stopzetting van de 
melkproduktie een weerslag kunnen hebben op de waarde van de produk
tiemiddelen van het bedrijf verandert hier, volgens het hof, evenmin iets aan. 

In de zaak voorgelegd aan de vrederechter te Gent (Vred. Gent, 24 april 
1989, T.G.R., 1989, 105), werd een huis door een vruchtgebruikster verhuurd 
aan een echtpaar waarvan de echtgenote psychologe was. Het huis bevond 
zich bij de verhuring duidelijk in slechte staat. Dit werd door de verhuurster 
erkend. Beide partijen kwamen trouwens overeen dat de huurders de nodige 
herstellingen zelf, op eigen kosten, zouden uitvoeren. De huurders kregen de 
toelating om naar eigen inzicht de herstellingen en zelfs verbouwingen uit te 
voeren. Het huurcontract bevatte een tegenstrijdigheid aangaande de terug
vordering van de kosten die de huurders aan het huis zouden gedaan hebben. 
Het huurcontract werd afgesloten op 23 november 1977, voor een duur van 9 
jaar, ,eventueel hernieuwbaar". De huurprijs bedroeg 2.500,- frank per 
maand, niet indexeerbaar. Het blijkt dat de huurders nogal veel verbouwin
gen aan het huis aanbrachten, verbouwingen die op amateuristische wijze 
werden gedaan, veelal door de patienten van de huurster, in het kader van een 
bezigheidstherapie. Daarenboven werd de woning gedeeltelijk onderver
huurd, voor een som van 10.000,- frank per maand, hetgeen weliswaar 
toegelaten was. Gedurende lange tijd werd het goed door de huurders niet 
meer bewoond en op 26 februari 1986 werden dezen zelfs ambtshalve uit de 
bevolkingsregisters van de gemeente geschrapt. De vruchtgebruikster over-
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leed op 15 oktober 1984. Er ontstaat enige betwisting omtrent de te betalen 
vergoedingen en daarenboven zegt de blote eigenaar de huurders op tegen 
31 december 1986 (tijdstip waarop het huurcontract in elk geval een einde 
nam) en weigert hij elke huurhernieuwing. 

De vrederechter herhaalt het principe, vervat in artikel595 B.W .. In principe 
eindigt de huur bij het overlijden van de vruchtgebruiker (art. 617 B.W.). De 
vrederechter noemt artikel 595 B.W. een uitzondering hierop; voor wat de 
regelmatig door de vruchtgebruiker afgesloten huurovereenkomsten betreft, 
worden deze, ook na de dood van de vruchtgebruiker, herleid tot negen jaar 
of de nog lopende termijn van negen jaar. De blote eigenaar zal de huur
overeenkomst maar moe ten eerbiedigen voor het nog resterende gedeelte van 
lopende negenjarige periode, ongeacht wanneer het overlijden van de vrucht
gebruiker plaatsvindt. De huur wordt fictief in periodes van negen jaar 
verdeeld en enkel de lopende termijn moet gerespecteerd worden. Op het 
ogenblik van het overlijden van de verhuurster-vruchtgebruikster was de 
overeenkomst aan de blote eigenaar slechts tegenstelbaar voor de nog 
lopende periode van negen jaar. Tijdens de duur van het vruchtgebruik is 
de overeenkomst gesloten tussen de vruchtgebruiker en de huurder voor de 
blote eigenaar een res inter alios acta. Deze redenering wordt door de 
huurders ook wel gevolgd. Echter beweren zij dat de situatie anders zou 
kunnen liggen als de blote eigenaar, zoals in casu, ook de rechtsopvolger is 
van_de vruchtgebruiker.Jndit gevaLzou_d~_blQte_eigenal!I gebon_de11_zjjn door 
de huurovereenkomst, die door de vruchtgebruiker werd aangegaan. Inzon
derheid zou het overschrijden van haar bevoegdheid door de vruchtgebruik
ster, een fout uitmaken in haren hoofde, waarvoor haar erfgenamen moeten 
instaan. De vraag rijst dus of de blote eigenaar, die tegelijk erfgenaam is van 
de vruchtgebruiker, toch niet zou gebonden zijn door de huurcontracten door 
de vruchtgebruiker afgesloten, zelfs buiten de grenzen van artikel 595 B.W. 
De vrederechter te Gent volgt deze stelling niet. Hij gaat ervan uit dat artikel 
595 B.W. juist de enige toegelaten uitzondering is op artikel 617 B.W. 
( oorzaken van eindigen van het vruchtgebruik : het vruchtgebruik eindigt 
door de dood van de vruchtgebruiker), voor de nog resterende duur van 
negen jaar. De vruchtgebruiker kan dus onmogelijk langer gebonden blijven 
dan zijn vruchtgebruik duurt en hij kan dan ook nooit aan zijn erfgenaam een 
verplichting hebben overgedragen die het tenietgaan van het vruchtgebruik 
zelf ipso facto heeft uitgedoofd. Uitzondering op deze regel kan gemaakt 
worden indien de vruchtgebruiker zich als voile eigenaar zou hebben laten 
doorgaan en de huurder als zodanig zou hebben misleid, wat dan wel als 
bindend in hoofde van de erfgenaam zou beschouwd worden. Ook het feit dat 
de blote eigenaar eigenlijk onverdeeld medeeigenaar was (het verhuurde 
goed hing immers af van het gemeenschappelijk vermogen dat bestond 
tussen de vruchtgebruikster en haar vooroverleden echtgenoot) biedt geen 
soelaas. Het lijkt duidelijk dat van zodra een der verhuurders-erfgenamen 
geen beheersbevoegdheid had op het ogenblik van het afsluiten van de 
huurovereenkomst betreffende het huurgoed, waarvan hij onverdeeld mede-
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eigenaar was, zelfs als blote eigenaar, hij zich na het beeindigen van het 
vruchtgebruik tegen het doorlopen van de huurovereenkomst hoven de 
termijn bepaald in artikel 595 B.W. of tegen de huurhernieuwing kan 
verzetten. 
De blote eigenaar die het onroerend goed, waarvan hij eigenaar is, huurt van 
de vruchtgebruiker, is uiteraard gehouden aan de vruchtgebruiker huur te 
betalen (Cass., 16 juni 1989,Arr. Cass., 1988-89, 1242, R.G.E.N., 1991,255, 
Pas., 1989, I, 1126, R. W., 1989-90, 402). Het ontbreken van een staat van het 
onroerend goed, zoals bedoeld in artikel 600 B.W., brengt op zich niet het 
verbeuren van het vruchtgebruik met zich mee, doch levert een vertragende 
exceptie op waardoor de blote eigenaar de vruchtgebruiker kan beletten in 
het genot van het goed te treden (zie hoger). 

Indien van een verpacht goed het vruchtgebruik en de blote eigendom apart 
verkocht worden, dienen de prijzen van respectievelijk het vruchtgebruik en 
de blote eigendom apart aan de pachter te worden meegedeeld, zodat deze in 
staat is zijn recht van voorkoop uit te oefenen (Rb. Brugge, 19 januari 1990, 
R.W., 1991-92, 153). In deze zaak was het recht van voorkoop voor het 
pachtgoed in zijn geheel aan de pachter aangeboden voor de prijs van 
7.500.000,- frank. Echter werd achteraf, bij het verlijden van de authentieke 
akte de splitsing gemaakt tussen vruchtgebruik en blote eigendom, die aan 
aparte personen werd verkocht, respectievelijk voor 4.945.710,- frank en 
2.554.290,- frank. De pachters vorderden de in de pachtwet voorziene 
schadevergoeding van 20% we gens miskenning van het recht van voorkoop. 

89. ONDERHOUDSHERSTELLINGEN EN GROVE HERSTELLINGEN 

90. (A.) Begrip- De vruchtgebruiker is slechts gehouden de herstellingen 
tot onderhoud te doen. De grove herstellingen blijven ten laste van de 
eigenaar, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van her
stellingen tot onderhoud sinds de aanvang van het vruchtgebruik. In dit 
laatste geval is de vruchtgebruiker gehouden tot de grove herstellingen 
(artikel 605 B.W.). 
Het begrip ,onderhoudsherstellingen" en ,grove herstellingen" kwam ook 
reeds in het vorige overzicht aan bod (nummer 97). 
In de zaak voorgelegd aan de rechtbank te Luik (Rb. Luik, 7 mei 1990, J.T., 
1991, 342, R.G.E.N., 1991, 251, J.L.M.B., 1990, 1210) werd het onderscheid 
tussen beide begrippen behandeld. De vruchtgebruikster werd verweten dat 
zij het huis niet goed onderhield daar zij de ramen en garagepoort niet had 
geverfd. De rechtbank merkt vooreerst op dat dient nagegaan te worden of de 
vruchtgebruikster het goed laat vervallen bij gebrek aan onderhoud. Het 
onderhoud sluit evenwel de grove herstellingen, die ten laste van de eigenaar 
blijven, niet uit. Er dient eveneens nagegaan te worden of de eventuele 
onderhoudsherstellingen niet veroorzaakt werden door de staat van het goed, 
bestaande voor de opening van het vruchtgebruik. Het bleek in casu voor de 
vruchtgebruikster een nodeloze uitgave te zijn de ramen en poorten te verven 
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gelet op hun duidelijk slechte toestand. De ramen en poorten waren aan 
vervanging toe. De grove herstellingen zijn de werken, die hoewel ze niet 
expliciet omschreven zijn in artikel 606 B.W., normaal gezien niet kunnen 
bekostigd worden met de inkomsten van het vruchtgebruik. De wet heeft de 
vruchtgebruiker niet willen beroven van het grootste deel van zijn inkomsten 
door hem herstellingen ten laste te leggen die veeleer investeringen zijn dan 
wel onderhoudswerken. 

Door het Hof van Cassatie (Cass., 29 mei 1990, T. Not., 1990, 406) werd, 
weliswaar in een huurgeschil, beslist dat de herstellingen, opgelegd aan de 
eigenaar niet inhouden de werkzaamheden die noodzakelijk worden gemaakt 
door uitgevaardigde normen inzake brandbeveiliging bij hotelexploitatie. In 
het vorig overzicht werd, dan wel in verband met vruchtgebruik, een analoge 
beslissing van de vrederechter te Brussel besproken (Vred. Brussel (1 e kan
ton), 24 maart 1983, T. Vred., 1983, 289; randnummer 97). 

De vrederechter te Machienne-au-Pont (Vred. Marchienne-au-Pont, 17 april 
1992, J.L.M.B., 1993, 1163) diende eveneens inhoud te geven aan de her
stellingen bedoeld in artikel 606 B.W., weliswaar eveneens in een huur
geschil; in het huurcontract was immers verwezen naar artikel 606 en 1720 
als zijnde de herstellingen die ten laste van de verhuurder komen. De 
vrederechter was van mening dat men zich niet louter op de tekst van artikel 
606 B.W. alleen kan baseren. Hij stelde vast dat de evolutie van de techniek 
en de woongebruiken dermate geevolueerd zijn dat de opsomming van 
artikel 606 B.W. eigerilijk achterhaald is. Men dient eigenlijk na te -ga~m 
wat gebruikelijk ten laste van de verhuurder wordt gelegd en wat gebruike
lijk ten laste van de huurder wordt gelegd. 

"Renovatiewerken van de waning", zonder verdere precisering, kunnen niet 
zo maar beschouwd worden als grove herstellingen in de zin van artikel 606 
B.W. (Rb. Nijvel, 5 november 1990, Pas., 1991, III, 46), zoals dit artikel bij 
analogie door de rechtspraak wordt toegepast, rekening gehouden met de 
evolutie van de technieken in de bouwsector. De opsomming gegeven in 
artikel 606 B.W. is limitatief. Niettemin dient dit artikel als een richtsnoer 
gezien te worden: de grove herstellingen dienen een belangrijk, uitzonderlijk 
en een, met de in artikel606 B.W. opgesomde werken vergelijkbaar karakter 
te vertonen (Derine e. a., II A, nr. 885, p. 473). Beide vonnissen vormen aldus 
een juiste toepassing van deze beginselen. 

91. (B.) Kan de vruchtgebruiker de blote eigenaar dwingen tot het uitvoeren 
van de grove herstellingen - Deze vraag kwam eveneens in de vorige 
periode, weliswaar ruimer, aan bod (zie vorig overzicht, nr. 97/B). De 
klassieke regel is dat de vruchtgebruiker de eigenaar niet kan dwingen tot 
het uitvoeren van de grove herstellingen (zie de kritische bespreking bij 
Derine, e.a., II A, nr. 888, p. 480). Indien de vruchtgebruiker de grove 
herstellingen zelf uitvoert, kan hij dan de blote eigenaar tijdens de duur 
van het vruchtgebuik voor de kost van deze herstellingen aanspreken (zie 
Derine, e. a., II A, nr. 888, in fine, p. 485) ? Het hof van beroep te Luik (Luik, 
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28 juni 1985, Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 67, noot Hansenne, J.; besproken in 
het vorige overzicht, nr. 97 in fine) besloot dat, indien de vruchtgebruiker 
tijdens de duur van het vruchtgebruik de herstellingen op zijn kosten heeft 
uitgevoerd, hij slechts bij het einde van het vruchtgebruik van de blote 
eigenaars een vergoeding kan bekomen die gelijk is aan de meerwaarde 
die het gebouw bekwam dank zij de herstellingen. Het hof baseerde zijn 
beslissing op de theorie van de verrijking zonder oorzaak. Dergelijke oplos
sing geeft uiteraard aan de vruchtgebruiker weinig soelaas: slechts bij het 
einde van het vruchtgebruik bekomt hij een vergoeding gelijk aan de meer
waarde van het gebouw. In de meest voorkomende hypothese, met name die 
van het levenslang vruchtgebruik, lijkt de vruchtgebruiker zich te moeten 
neerleggen bij de situatie dat indien de blote eigenaars de grove herstellingen 
niet uitvoeren, hij ze best zelf op zijn eigen kosten uitvoert en dat hij dus de 
vergoeding tijdens zijn leven niet meer zal zien ... 

De rechtbank van Nijvel (Rb. Nijvel, 5 november 1990, Pas., 1991, III, 46) 
herschreef de regel meer in het voordeel van de vruchtgebruiker. De recht
bank stelt vast dat de verplichtingen van vruchtgebruiker en blote eigenaar 
correlatief en symmetrisch te noemen zijn. De blote eigenaar heeft een 
vordering tegen de vruchtgebruiker ingeval de eerste op zijn kosten de 
onderhoudsherstellingen zou uitgevoerd hebben, die in feite ten laste van 
de laatste kwamen. De blote eigenaar dient dus niet het einde van het 
vruchtgebruik af te wachten om tegen de vruchtgebruiker een vordering in 
te stellen, hetzij om deze laatste te dwingen om de onderhoudsherstellingen 
uit te voeren, hetzij om de toelating te bekomen om ze in zijn plaats uit te 
voeren, hetzij om het verval van het vruchtgebruik te bekomen wegens 
rechtsrnisbruik. De rechtbank begrijpt dan ook niet waarom een ander lot 
zou beschoren zijn aan de vruchtgebruiker die zich in de tegenovergestelde 
situatie bevindt. De vruchtgebruiker kan dus, volgens de rechtbank te Nijvel, 
tegen de blote eigenaar, zelfs tijdens de duur van het vruchtgebruik, een 
vordering instellen tot vergoeding van de grove herstellingen die hij zelf 
heeft verricht. 

92. (C.) Vruchtgebruik en betaling van de lasten in een situatie van apparte
mentsmedeeigendom- Voor de vrederechter te Anderlecht (Vred. Ander
lecht, 28 juli 1992, T. Vred., 1994, 133, noot Mostin, C.) rees de betwisting 
over de betaling van de gemeenschappelijke lasten in een appartementsge
bouw door de vruchtgebruiker versus de blote eigenaar. De vrederechter gaat 
uit van de artikelen 605 tot 608 B.W. waaruit duidelijk blijkt dat de 
vruchtgebruiker gehouden is tot de periodieke uitgaven, zoals bijdragen en 
andere lasten die gebruikelijke lasten zijn van het genot. De lasten in een 
appartementsgebouw blijken duidelijk uitgaven te zijn die verband houden 
met het genot van het appartement en zijn dan ook ten laste van de 
vruchtgebruiker en niet ten laste van de blote eigenaar. Er is geen hoofdelijke 
verbintenis, noch verbintenis in solidum tot betaling van de lasten in een 
appartementsgebouw tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. In de noot 
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onderaan het vonnis wordt het vonnis goedgekeurd. Het probleem wordt 
onderzocht wat er dient te gebeuren met de kosten van de medeeigendom die 
niet zozeer betrekking hebben op de onderhoudsherstellingen, doch veeleer 
op de grove herstellingen. De eerste groep kosten dienen door de vruchtge
bruiker gedragen te worden, de tweede groep door de blote eigenaar. Aan
gezien er van rechtswege geen hoofdelijkheid bestaat tussen beide, is de 
veroordeling tot betaling deelbaar tussen hen heiden. Er wordt gesuggereerd 
om in het reglement van medeeigendom te bepalen dat de blote eigenaar en 
vruchtgebruiker hoofdelijk zullen gehouden zijn tot de betaling van bedoelde 
lasten. In tegensteiling tot de deelname aan de algemene vergaderingen 
(art. 577-6, § 1, al. 2 B.W.) wordt de besproken kwestie in de nieuwe wet 
op de appartementsmedeeigendom niet geregeld. 

93. HET EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK - Tussen de vruchtgebruiker en de 
blote eigenaar bestaat geen onverdeeldheid. Verdeling is dus uitgesloten. De 
vordering tot vernietiging van de verdeling omwille van benadeling voor 
meer dan een/vierde (artikel 887 B.W.) staat voor de vruchtgebruiker niet 
open (Bergen, 27 januari 1988, J.L.M.B., 1989, 33). 

In de zaak, behandeld door het hof van beroep te Luik (Luik, 24 december 
1991, J.T., 1992, 347), behoorde een goed toe voor de blote eigendom aan 
verschillende blote eigenaars en voor het voiledige vruchtgebruik aan een 
vrll(";htgebruikster, te!wijl _Q(;!Z{! laatste e\'eneens gerechtigd was voor 9-e helft 
in de blote eigendom. Een schuldeiser beschikte over een schuldvordering 
ten belope van 593.193,- frank tegen een van de blote medeeigenaars. Het 
onverdeeld aandeel van de schuldenaar werd in beslag genomen; de schuld
eiser vordert verder de verdeling. Het hof stelt vast dat de schuldenaar 
gehouden is op al zijn goederen, conform artikel 7 Hypotheekwet en dus 
ook op zijn onverdeeld aandeel. Dit laatste kan uiteraard door de schuldeiser 
in beslag worden genomen en gedwongen verkocht worden volgens de 
procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed. De aard van het 
in beslag genomen goed verplicht de schuldeiser evenwel eerst de uit 
onverdeeldheidtreding te vragen (art. 1561 Ger.W.). Is de verdeling tussen 
blote eigenaars en vruchtgebruiker niet mogelijk, dan is de verdeling tussen 
de blote eigenaars aileen wel mogelijk. Dienvolgens kan aileen de blote 
eigendom het voorwerp uitmaken van de vordering tot verdeling. De verde
ling laat de rechten van de vruchtgebruikster op het goed onaangeroerd; de 
verdeling kan immers aileen betrekking hebben op de blote eigendom. Het 
recht om de omzetting van het vruchtgebruik te vragen (art. 745 quinquies 
B.W.) is een persoonlijk recht dat door de schuldeiser van de blote eigenaar 
niet kan uitgeoefend worden. 

Vruchtgebruik kan eindigen door vervallenverklaring van het recht als ge
volg van het rnisbruik dat de vruchtgebruiker van zijn genot maakt (art. 618, 
eerste lid B.W.; Derine e.a., IIa, nr. 905, p. 539). De rechtbank te Luik (Rb. 
Luik, 7 mei 1990, J.T., 1991, 342, R.G.E.N., 1991, 251, J.L.M.B., 1990, 
1210) onderlijnde dat de vervailenverklaring van het vruchtgebruik niet 
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alleen een sanctie is voor de fouten van de vruchtgebruiker die misbruik 
maakt van de zaak, maar dat zij veeleer tot doel heeft het gevaar, dat de blote 
eigenaar zijn zaak zou verliezen, af te wenden. 
De vrederechter te Anderlecht (Vred. Anderlecht, 28 juli 1992, T. Vred., 
1994, 133, noot Mastin, C.) sprak het verval van het vruchtgebruik op grond 
van artikel 618 B.W. uit ten laste van een vruchtgebruiker die de gemeen
schappelijke lasten in een appartementsgebouw niet betaalde en daarenboven 
het appartement noch bewoonde, noch onderhield. 
Ret vruchtgebruik kan eveneens eindigen door een afstand van recht; zijnde 
de eenzijdige rechtshandeling waardoor de titularis van het recht vrijwillig 
van zijn recht afstand doet (cfr. art. 622 B.W.; Derine e.a., Ila, nr. 903, 
p. 534). Dergelijke afstand is niet aan bepaalde formaliteiten onderworpen; 
hij kan zelfs stilzwijgend geschieden. Er kan ook sprake zijn van een afstand 
in favorem; een overeenkomst tussen partijen, blote eigenaar en vruchtge
bruiker, die de afstand of de uitdoving van het vruchtgebruik tot gevolg heeft 
(Derine e.a., ibidem). 
De afstand van vruchtgebruik is een vrijwillige afstand van zijn rechten door 
de vruchtgebruiker. Dergelijke afstand heeft tot gevolg dat het vruchtgebruik 
definitief en onherroepelijk een einde neemt. Dienvolgens dient de wilsuit
drukking van de vruchtgebruiker zeker te zijn en niet voor andere inter
pretaties vatbaar (Brussel, 31 maart 1988, Rev. Not. B., 1989, 175). Ret feit 
dat een vruchtgebruiker gedurende verschillende jaren de blote eigenaar in 
het genot van de zaak gelaten heeft, laat veronderstellen dat de vruchtge
bruiker afstand deed van zijn vruchtgebruik (Rb. Brussel, 1 februari 1994, 
Res Jur. Imm., 1994, afl. 2, 65). In casu wordt de gedingbeslissende eed 
opgelegd. 
In de zaak voorgelegd aan het hof van beroep te Brussel (Brussel, 21 decem
ber 1990, J.T., 1991, 495) was een overeenkomst gesloten tussen een (blinde) 
vruchtgebruiker en de blote eigenaar. In bedoelde overeenkomst had de 
vruchtgebruiker afstand gedaan van zijn vruchtgebruik op een onroerend 
goed en van al zijn meubels in het voordeel van de blote eigenaar, in 
compensatie voor de schade die ontstaan was door de vruchtgebruiker. 
Achteraf werd de overeenkomst door de vruchtgebruiker betwist. Rij haalde 
aan dat bedoelde overeenkomst hem bij verrassing was opgelegd en dat, de 
tekst, hoewel hem voorgelezen in het bijzijn van een bevriend getuige, 
we gens zijn blindheid, niet duidelijk was en niet kon gei"nterpreteerd worden 
als een afstand van vruchtgebruik. In de overeenkomst waren de woorden 
,laisser lajouissance complete de l'immeuble" gebruikt. De vruchtgebruiker 
haalde aan dat deze woorden slechts een voorlopig verzaken aan het genot 
van het onroerend goed betekenden. Ret hof was even wei van mening dat in 
het geheel van de overeenkomst, met name de verwijzing naar de compen
satie omwille van de schade veroorzaakt door de schuld van de vruchtge
bruiker, de betwiste zinsnede wei degelijk diende aanzien te worden als een 
afstand van vruchtgebruik. Uit externe omstandigheden bleek immers ook 
dat de vruchtgebruiker die blind en ziek was niet meer in staat bleek het 
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onroerend goed te onderhouden, daar hij diende opgenomen te worden in een 
tehuis. In casu werd blijkbaar geen authentieke akte opgesteld van bedoelde 
overeenkomst en werd hij dus ook niet overgeschreven op het hypotheek
kantoor. Hij zal dus niet tegenwerpelijk zijn aan derden (art. 1 Hypotheek
wet). Eigenaardig genoeg werd hiervan in het arrest geen gewag gemaakt. 
Het bevestigen van de betwiste overeenkomst in een authentieke akte had 
waarschijnlijk de zaak eenvoudiger gemaakt: de notaris zou ongetwijfeld 
voor de vruchtgebruiker de zaken duidelijker gesteld hebben dan ze het 
geweest waren in de betwiste onderhandse overeenkomst. De vruchtgebrui
ker had dan nog de keuze of hij de notariele akte zou verlijden of niet. 
Opmerkenswaard is dat de organieke wet op het notarisambt (25 ventose jaar 
XI) in haar artikel 9, 2° bepaalt dat wanneer een der partijen bij een notariele 
akte niet kan tekenen, niet in staat is te tekenen, blind is of doofstom, de akte 
dient verleden te worden voor een notaris met medewerking van twee 
instrumentaire getuigen of voor twee notarissen. 

Het vruchtgebruik eindigt eveneens door verkoop van de met vruchtgebruik 
belaste zaak (Cass., 16 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1242, R.G.E.N., 1991, 
255, Pas., 1989, I, 1126, R. W., 1989-90, 402). Interessant is de vraag water 
met het vruchtgebruik gebeurt bij de verkoop, door blote eigenaar en 
vruchtgebruiker, van het goed waarop het vruchtgebruik slaat. Het hof van 
beroep te Brussel (Brussel, 8 (of 9) maart 1988, R.G.E.N., 1989, 413, R. W., 
1988-89, 650) stelde duidelijk dat het vruchtgebruik van het verkochte 
onroerend goed niet door zaakvervanging overgaat op de prijs vanhet goed. 
Het is dus niet zo dat het kapitaal voorbehouden blijft voor de blote eigenaar 
terwijl de vruchtgebruiker bijvoorbeeld de intresten zou kunnen optrekken. 
De zaakvervanging wordt slechts in een beperkt aantal gevallen aanvaard 
(inzonderheid in het geval van uitkering van een vergoeding ten gevolge van 
een schadegeval, verzekerd door een verzekeringsovereenkomst; zie Derine 
e.a., Ila, nr. 899, p. 529). Ingeval van verkoop van het met vruchtgebruik 
belaste goed door de blote eigenaar en de vruchtgebruiker dient dus de 
verkoopprijs te worden omgeslagen over de blote eigenaars en de vruchtge
bruiker a rato van de respectieve waarde van de blote eigendom en van het 
vruchtgebruik, tenzij de partijen daaromtrent een andersluidende overeen
komst zouden gesloten hebben. Niets belet partijen immers overeen te 
komen dat het vruchtgebruik toch zou overgaan op verkregen verkoopprijs. 
Bij gebreke aan overeenkomst omtrent de overgang van het vruchtgebruik op 
de verkoopprijs of omtrent de waarde van het vruchtgebruik respectievelijk 
de blote eigendom, kan de rechter een deskundige aanduiden teneinde de 
nodige schattingen te doen. 

Er weze opgemerkt dat artikel 621 B.W. (De verkoop van de aan vruchtge
bruik onderworpen zaak wijzigt geenszins het recht van de vruchtgebruiker) 
niet de verkoop door blote eigenaar en de vruchtgebruiker van de aan het 
vruchtgebruik onderworpen zaak betreft. Het gaat in het geciteerde artikel 
om de verkoop door de blote eigenaar aileen van de zaak die aan het 
vruchtgebruik onderworpen is. In dit laatste geval loopt het vruchtgebruik 
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uiteraard verder voor zover de vruchtgebruiker geen afstand deed van zijn 
vruchtgebruik. Het geciteerde artikel betekent dus niet dat, bij verkoop door 
de blote eigenaar en vruchtgebruiker van de aan het vruchtgebruik onder
worpen zaak, het vruchtgebruik gewoon zou overgaan op de verkoopprijs 
(zie ook Cass. Fr., 20 oktober 1987, R.G.E.N., 1989, 411, nr. 23.774, noot 
Remy, P.). 

94. DE OMZETIING VAN HET VRUCHTGEBRUIK - Het vruchtgebruik kan even
eens eindigen door de omzetting ervan. Dit is een beeindiging die eigen is 
aan het erfrechtelijk vruchtgebruik en in het bijzonder geregeld is door 
art. 745quater en volgende B.W. In essentie komt de omzetting van het 
vruchtgebruik erop neer dat het vruchtgebruik op de goederen een einde 
neemt en eigenlijk opgelost wordt in een kapitaal. Precies zoals in verband 
met de verkoop door blote eigenaar en vruchtgebruiker van het met vruchtge
bruik belast goed stelt ook bier zich de vraag naar de waarde van respectie
velijk blote eigendom en vruchtgebruik. De fiscale wet kent in artikel 21 
W. Succ. en in artikel47 W. Reg. een bepaalde wijze om het vruchtgebruik te 
waarderen, teneinde de heffing van respectievelijk successierechten en regi
stratierechten mogelijk te maken. Herhaaldelijk heeft de rechtspraak beslist 
dat de waarderingsmethodes uit het fiscaal recht niet onverkort toepassing 
mogen vinden in het burgerlijk recht. Zo ook de rechtbank van Brussel (Rb. 
Brussel, 9 oktober 1986, T. Not., 1989, 363), die van mening is dat men een 
gerniddelde kapitalisatierentevoet dient te nemen in functie van het te 
schatten goed. In casu ging het om onroerende goederen; de rechtbank 
nam een kapitalisatie-rentevoet van 7% aan. De rechtbank te Luik (Rb. Luik, 
18 maart 1991, Rev. Not. B., 1992, 225, noot Ledoux, J.L.) was geplaatst 
voor de vraag van de schatting van een vruchtgebruik van een autovoertuig. 
Ook hier werden de fiscale waarderingsmethodes van de hand gewezen. 
Artikel 745sexies, paragraaf 3 B.W. bevat de elementen waarop men zich 
kan steunen. Overeenkomstig deze beginselen dient men rekening te houden 
met drie elementen: de inkomsten van het vruchtgebruik, de duur van het 
vruchtgebruik (waarschijnlijke levensduur van de vruchtgebruiker) en de 
actualisatie. In verband met de berekening van de waarde van een vruchtge
bruik kunnen nuttig geraadpleegd worden: Ledoux, J.L., ,Introduction actu
arielle a la conversion de l'usufruit", Rev. Not. B., 351-373 en Brohee
Mannes, P., ,La conversion de l'usufruit du conjoint survivant", Rev. Not. 
B., 1986, 236; Ledoux, J.L., ,Evaluation de l'usufruit converti - Nouvelles 
tables commentees", Rev. Not. B., 1995, 226-235. 

Op het raakvlak tussen erfrecht en zakenrecht zijn een aantal beslissingen 
omtrent de mogelijkheid tot omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik. 
De rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 20 maart 1987, T. Not., 1989, 3666) 
achtte de omzetting van het vruchtgebruik op vraag van descendenten 
(745quater, § 1 en § 4 B.W.) mogelijk, hoewel het de gezinswoning betrof 
wegens de feitelijke scheiding waarin de beide echtgenoten zich bevonden en 
omdat het familiepatrimonium belast was met een belangrijke hypothecaire 
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schuld. De rechtbank te Kortrijk (Rb. Kortrijk, 23 juni 1987, R.G.E.N., 1990, 
289, T. Not., 1989, 438) wees de vordering van de langstlevende echtgenote 
tot omzetting van het vruchtgebruik af omdat dit noodzakelijkerwijs de 
verkoop van het onroerend goed zou meebrengen waarin de kinderen uit 
het eerste huwelijk hun handelszaak uitbaten. Het hof van beroep te Gent 
(Gent, 15 januari 1988, R.G.E.N., 1990, 291, T. Not., 1989, 436) weigerde 
eveneens de omzetting van het vruchtgebruik op vraag van de langstle
vende echtgenoot omdat deze laatste geen voldoende redenen om zijn vorde
ring te staven kon aantonen en omdat de motieven van de kinderen, met 
name de instandhouding van het familiepatrimonium, nog steeds eerbied
waardig zijn. 

95. DIVERSE FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK - Een onroerend 
goed wordt verkocht aan drie personen voor de blote eigendom en aan een 
persoon voor het vruchtgebruik. Overeenkomstig art. 46 e.v. W.Reg. dient de 
venale waarde aangegeven te worden in de akte, venale waarde die dan 
overeenkomstig art. 189 e.v. W.Reg. het voorwerp kan uitmaken van een 
vordering tot controleschatting vanwege de ontvanger der Registratie. In het 
besproken geval dient niet afzonderlijk de waarde van de blote eigendom en 
de waarde van het vruchtgebruik te worden aangegeven; art. 47-50 W.Reg. 
zijn in dit geval niet van toepassing. De venale waarde voor het goed in voile 
eigendom dient te worden aangegeven; deze waarde vormt de grondslag voor 
de heffing van het evenredig registratierecht (Rb. Brugge, -28-novembeJ" 
1990, R.G.E.N., 1982, p. 27). 

Op fiscaal vlak is eveneens vermeldenswaard de beslissing van de rechtbank 
van eerste aanleg te leper (Rb. leper, 2 apri11990, R.G.E.N., 1991, 26). In 
deze zaak was er grond gekocht, door de tante voor het vruchtgebruik en door 
haar twee neven voor de blote eigendom. Dergelijke operatie valt onder het 
toepassingsgebied van artikel 9 W.Succ. Dit laatste wetsartikel beschouwt 
voormelde operatie als een legaat in hoofde van de twee neven voor zover zij 
wettelijke erfgenamen zijn van hun tante. Het feit dat de tante ongeveer 
vijfentwintig jaar na de aankoop verzaakte aan haar vruchtgebruik belette 
volgens de rechtbank te leper de toepassing van artikel 9 W.Succ. in hoofde 
van de twee neven niet. 

HOOFDSTUK VI 

OPSTAL 

96. HET VERSCHIL TUSSEN HET RECHT VAN OPSTAL EN HUUR- Voor de recht
bank van Turnhout (Rb. Turnhout, 24 juni 1991, Turnh. Rechtsl., 1992, 92) 
was de vraag aan de orde of de overeenkomst waardoor een eigenaar van een 
kampeerterrein aan de eigenaar van een (aldan niet verplaatsbare) caravan 
een recht van opstal vestigt, dan wei een louter huurrecht. In casu werd geen 
geschreven titel voorgebracht. Dit pleit noch voor de ene, noch voor de 
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andere kwalificatie. Het recht van opstal kan immers ook stilzwijgend 
gevestigd worden of bij louter mondelinge overeenkomst. Voor de tegen
stelbaarheid tussen derden is evenwel een notariele akte vereist die over
geschreven wordt op het hypotheekkantoor, hoewel opstal in theorie ook 
door verjaring zou kunnen verkregen worden, in welk gval er geen over
schrijving nodig is. Partijen dienen het inzicht te hebben gehad een recht van 
opstal te doen ontstaan. De rechter onderzoekt een aantal feitelijke elementen 
waaruit blijkt dat het inzicht om een recht van opstal te doen ontstaan in 
tempore non suspecto noch in hoofde van de campinghouder, noch in hoofde 
van de caravaneigenaar bestaan heeft. De aard van het opstalrecht druist in 
tegen de aard van de activiteiten van een campinghouder: de uitbating van 
een camping veronderstelt immers een verloop van kampeerders. De ge
bruikers van de grond van de campinghouder richten weliswaar op deze 
grond caravans, tenten en dergelijke meer op, waarvan zij uiteraard eigenaar 
blijven, zonder dat dit evenwel onmiddellijk het ontstaan van een recht van 
opstal met zich mee brengt. Er werd in casu ook geen onderscheid gemaakt 
tussen duurzame en minder duurzame inrichtingen. De rechtbank beschouwt 
de overeenkomst als een overeenkomst met een gemengd karakter, houdende 
enerzijds de huur van een perceel grond en anderzijds het gebruiken, respec
tievelijk verlenen van een reeks diensten en leveringen. Bedoelde overeen
komst leunt dan ook veel meer aan bij een huurovereenkomst dan wel bij een 
andere soort overeenkomst. In een, in toeristische streken, veel voorkomende 
situatie van het houden van een, dikwijls zelfs niet meer verplaatsbare, 
caravan, op de grond van de camping, loste de rechtbank van Turnhout 
aldus, ongetwijfeld terecht, het grensconflict tussen opstal en huur op ten 
voordele van een gemengde overeenkomst met overwegend huurkenmerken. 
Opstal is immers essentieel een zakelijk recht, waarbij de mogelijkheden van 
de titularis van het recht veel ruimer zijn dan die van de huurder (zie 
hieromtrent: Derine e.a., lib, nr. 1022, p. 909). 

97. AFSTAND VAN RECHT VAN NATREKKING EN VESTIGING VAN EEN OPSTAL

RECHT -- In de besproken periode werd nogmaals bevestigd dat het afstand 
doen van het recht van natrekking noodzakelijkerwijs het verlenen van een 
opstalrecht inhoudt (Cass., 19 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1230, J.T., 
1988,475, Pas., 1988, I, 1142, Rev. Not. B., 1988,473, R. W., 1988-89, 572). 
Het Hof van Cassatie had zich in deze materie reeds uit te spreken in 1970 
(zie vorig overzicht, nr. 106), waarbij een minder duidelijk arrest gewezen 
was. Het in deze door het Hof van Cassatie gevelde arrest is thans zeer 
duidelijk zodat twijfel uitgesloten is (zie ook de uitstekende bespreking van 
het arrest in: Van Muylder, A. en Verstappen, J., ,Actuele problemen inzake 
het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal", 
T. Not., 1992, 281-339). 

In de notariele praktijk werd voorheen de verzaking aan het recht van 
natrekking nogal eens gebruikt in huwelijkssituaties, bij huwelijken onder 
een gemeenschapsstelsel. Een van de echtgenoten blijft eigenaar van de 
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grond en doet afstand ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen van 
zijn recht van natrekking. Het hof van beroep te Brussel (Brussel, 4 februari 
1993, N.F.M., 1994, 1950, noot Van Muylder, A. en Verstappen, J.) ver
klaarde dergelijke constructie nietig. Immers: het gemeenschappelijk ver
mogen geniet geen rechtspersoonlijkheid; er kon dus louter een overeen
komst tussen echtgenoten tot stand komen. De woning die zou gebouwd 
worden op de eigen bouwgrond van een van beide echtgenoten, blijft 
ingevolge het huwelijkvermogensrecht eigen aan de echtgenoot, die eigenaar 
is van de bouwgrond, weliswaar mits vergoeding, bij de ontbinding van het 
huwelijk en de daarop volgende vereffening van het gemeenschappelijk 
vermogen, indien daartoe aanleiding zou bestaan (art. 1432 e.v. B.W.). De 
afstand van recht van natrekking zou tot gevolg hebben dat een goed dat 
afhangt van het eigen vermogen van een der echtgenoten in het gemeen
schappelijk vermogen zou terecht komen. Dergelijke overeenkomst houdt 
een wijziging in van de huwelijkse voorwaarden, aangezien er een wijziging 
komt in de samenstelling van de vermogens. De aldus bekomen wijziging is 
strijdig met de procedure die bepaald is in artikel 1394-1395 B.W., en is 
dienvolgens nietig. 

HOODSTUK VII 

EREPACHT 

98. ERFPACHT EN GOEDEREN ONROEREND UIT HUN AARD -In de zaak die 
uiteindelijk aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 15 september 1988 
(Cass., 15 september 1988, T.B.B.R., 1990, 211, noot Kokelenberg, J., 
Arr.Cass., 1988-89, 60, Pas., 1989, I, 52) waren door de erfpachter ben
zinepompen en de volledige installatie van een benzinestation opgericht op 
de grond die door hem in erfpacht was gehouden. Ten aanzien van artikel360 
(thans 471) W.I.B. was de belastingsadministratie van mening dat het bier 
ging om goederen onroerend van nature (naar de bewoordingen van art. 360 
(thans 471) W.I.B.) omdat bedoelde installaties duurzaam en blijvend ver
bonden zijn met de grond. De erfpachter meende dat hier geen sprake kon 
zijn van goederen onroerend uit hun aard, noch van goederen onroerend door 
bestemming omdat de installaties opgericht waren door de erfpachter en dus 
niet door de grondeigenaar; er kon derhalve volgens de erfpachter geen 
toepassing gemaakt worden van het kwestieuse artikel uit het W.I.B. dat 
toelaat een kadastraal inkomen toe te kennen aan dergelijke goederen. Het 
hof van Cassatie besliste evenwel dat de installaties inderdaad onroerend zijn 
uit hun aard omdat zij een duurzaam verband hebben met de grond: de 
rechter ten gronde stelde terecht vast dat de benzinepompen verankerd zijn in 
de grond, vastgemaakt met bouten, de tanks ingegraven zijn en op blijvende 
wijze door hun gewicht verbonden met de grond. Het gaat bier dan ook om 
goederen, onroerend, niet door bestemming, maar door hun verbinding met 
de grond. In de noot onderaan het arrest wordt ruime aandacht besteed aan 
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het begrip ,onroerend van nature" in artikel 518 B.W. met de klemtoon op 
het intentioneel element, met name de bedoeling om een bepaalde construe
tie voor min of meer lange termijn ter plaatse te houden. 

99. HET STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING IN HET ERFPACHTCONTRACT- Het 
hofvan beroep te Luik (Luik, 9 maart 1990, Rev. Not. B., 1990, 491) had, na 
verwijzing door het Hof van Cassatie, de zaak te behandelen betreffende een 
erfpacht, toegestaan door de Gemeente St. Joost-ten-Node aan de financiele 
groep ,Levy". De zaak werd reeds behandeld door bet Hof van Beroep 
te Brussel (Brussel, 19 februari 1986, Rev. Not. B., 1986, 536, noot Sterckx, 
D. - zie bespreking in het vorige overzicht, nr. 114). De feiten kunnen 
als volgt geresumeerd worden: Levy had zich verbonden om aan de ge
meente een canon te betalen gelijk aan de financiele verbintenissen die de 
gemeente op zich nam om een onroerend complex te bouwen en af te 
werken. Levy ging failliet en de gemeente vroeg de borg de vervallen canons 
te betalen. De borg wierp op dat er een verschil was tussen bet oorspronke
lijke antwerp van overeenkomst, dat door de voogdijoverheden van de 
gemeente was goedgekeurd en de latere ondertekende (notariele) akte. In 
deze laatste akte kwam de clausule voor dat ingeval van wanbetaling van de 
canon, de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst kon gevraagd 
worden. Deze laatste versie was niet onderworpen aan de goedkeuring van 
de voogdijoverheid. Het hof van beroep te Brussel meende dat de clausule 
geen enkele draagwijdte had, aangezien bet stilzwijgend ontbindend beding 
in een erfpachtcontract, zoals in de andere wederkerige overeenkom
sten, steeds onderverstaan is (zie: Stijns, S., De gerechtelijke en de buiten
gerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 1994, nr. 100, 
p. 157, en de verwijzingen in voetnoot 191; Van Oevelen, A., ,Actuele 
ontwikkelingen inzake het recht van erfpacht en bet recht van opstal", in: 
Het Zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit. XVIIr Postuniversitaire 
cyclus Willy Delva (1991-1992), Antwerpen, 1992, nr. 13, p. 339-340). De 
zaak werd doorverwezen naar bet Hof van Beroep te Luik. Het Hof van 
Beroep te Luik redeneert in functie van de goedkeuring door de voogdijover
heden en komt tot de oplossing dat de notariele akte van vestiging van 
erfpacht, waaraan de bewuste clausule werd toegevoegd, geen gevolg kon 
hebben, aangezien hij niet goedgekeurd was door de voogdijoverheid. De 
controverse omtrent de toepasselijkheid van artikel 1184 B.W. laat het hof 
enigszins links liggen. Het hof stelt vast dat er betwisting bestaat omtrent de 
toepasselijkheid van artikel 1184 B.W. op erfpachtcontracten. Sommigen 
zijn van mening dat het stilzwijgend ontbindend beding, zoals in alle weder
kerige overeenkomsten, ook in erfpachtovereenkomsten onderverstaan is. 
Anderen menen dat aileen artikel 10 van de wet van 10 januari 1824 zou 
kunnen toepassing vinden, met name de procedure tot uitvoering (zie De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, VI, nr. 707/2°, p. 603; Derine e.a., lib, 
nr. 1017, p. 886-887; indien de mogelijkheid van bet stilzwijgend ontbindend 
beding zou aanvaard worden, wordt de limitatieve interpretatie van de 
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vervallenverklaring van het erfpachtrecht, zoals bepaald in artikel15 van de 
erfpachtwet, eigenlijk omzeild). 

In casu was door de notaris een ontwerp van akte voorbereid dat conform 
was met het door de voogdijoverheid goedgekeurde ontwerp. Bij het ver
lijden van de akte echter werd 1etterlijk volgende clausule ingevoegd: ,Bij 
gebreke van betaling van de canon en een maand na de betekening van een 
bevel bij gerechtsdeurwaarder, op vordering van de eigenaar, zal de eigenaar 
de gerechtelijke ontbinding van onderhavig contract kunnen vorderen". Bij 
de onderhandelingen tussen partijen was er blijkbaar geen aanleiding ge
weest tot het invoegen van bedoelde clausule. Het hof geeft toe dat het de 
rechter toekomt nate kijken of de discordantie tussen het ontwerp en de akte 
uiteindelijk gevolgen zou kunnen hebben. Nietternin meent het Hof dat de 
rechter zich met zijn eigen appreciatie niet mag in de plaats stellen van de 
adrninistratieve overheden; de adrninistratieve overheden houden toezicht op 
de wettelijkheid en de opportuniteit, rekening gehouden met het algemeen 
belang. Het hof besluit dan ook, gegeven de controverse omtrent de toe
passelijkheid van artikel 1184 B.W. op de erfpachtcontracten en het gebrek 
aan zekerheid omtrent de oplossing, bet, in de gegeven omstandigheden, de 
knoop niet hoeft door te hakken. Het is duidelijk dat er een verschil bestaat 
tussen het door de voogdijoverheden goedgekeurd ontwerp en de uiteinde
lijke notariele akte. De goedkeuring van de adrninistratieve rechtshandeling 
do_QI"_ de voogdijoverheid is een formaliteit die van openbare orde is. Bij 
gebreke- daarvauTs-cieaJillln1strai:1eve n!chtsl:ianclel1ngn1etig ofietfs onbe
staand. Deze nietigheid kan door elke belanghebbende, ook de borg, inge
roepen worden. In de noot onderaan het arrest wordt onderstreept (en eigen
lijk betreurd) dat noch het Hof van Cassatie, noch het Hof van Beroep te 
Luik, weze het maar bij wijze van obiter dicta, het probleem van het 
stilzwijgend beding in de erfpachtcontracten hebben opgelost. 

100. DE ERFPACHTER IS SCHULDENAAR VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 

WAT DE GEBOUWEN BETREFT- Op 30 juni 1975 gaf de stad L. aan W. de 
concessie voor de bouw en de exploitatie van een parking onder een stads
plein. De concessie preciseert dat het gaat om een erfpachtcontract voor 99 
jaar en dat de stad geen enkele financiele verbintenis aangaat. Op 7 juli 1975 
komt de stad tot de bevinding dat het stadsplein deel uitmaakt van het 
openbaar domein en er dus geen echt erfpachtcontract kan toegekend wor
den. Het kan slechts gaan om een concessie voor een dour van 99 jaar van 
grond en ondergrond, noodzakelijk voor de bouw van een ondergrondse 
parking van vier verdiepingen, op kosten van de concessionnaris. Het geheel 
zal, luidens de concessie, eigendom worden van de stad na verloop van de 
terrnijn van 99 jaar. De rechtsopvolger van W. betwist zijn gehoudenheid tot 
het betalen van de onroerende voorheffing omdat de concessionnaris niet 
vermeld wordt als belastingsplichtig voor de onroerende voorheffing. Deze 
redenering wordt door het Hof van beroep te Luik (Luik, 7 juni 1988, Journal 
de droit fiscal, 1989, 280) weerlegd. De stad heeft een concessie toegestaan 
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op haar openbaar domein en heeft verder het lot van de constructies, opge
richt door de concessionnaris, geregeld door een aantal beginselen uit het 
burgerlijk recht toe te passen. Het hof leidt uit de concessie af dat de stad 
eigenares is gebleven van de ondergrond, terwijl de concessionnaris eigenaar 
is van de constructies, zolang de concessie duurt. De concessionnaris valt dus 
wel degelijk onder de categorie belastingsplichtigen, vermeld in artikel 155 
(thans 251) W.I.B., als opstalhouder. De administratie van het kadaster dient 
een opsplitsing door te voeren tussen de grondeigendom en de constructies 
zodat aan de constructies een kadastraal inkomen kan toegekend worden en 
de onroerende voorheffing kan berekend worden. 

De NV. I is eigenares van gronden. Zij geeft deze gronden in erfpacht aan de 
NV. RP. Bedongen was onder meer dat de erfpachter een parkeergebouw zou 
bouwen. De onroerende voorheffing werd ingekohierd op naam van de NV. 
I. De invordering van deze belasting werd dan nadien vervolgd lastens de 
NV. RP.; er kwamen ook nog enkele andere problemen van fiscaalprocedu
rale aard aan bod. Het hofvan beroep te Antwerpen (Antwerpen, 5 december 
1989, F.J.F., 1990, 144) besliste dat, hoewel de belastingwet dit niet uit
drukkelijk nader bepaalt, de houder van het recht van eigendom, bezit, 
erfpacht, opstal of vruchtgebruik op 1 januari van het aanslagjaar, de enige 
belastingsplichtige is voor de onroerende voorheffing. De afwijking van dit 
beginsel zoals bepaald in art. 296 (thans 395) W.I.B., met name dat zolang 
een eigendom in de stukken van het kadaster niet is overgeschreven, de 
vroegere eigenaar of zijn erfgenamen aansprakelijk zijn voor de betaling van 
de onroerende voorheffing, tenzij zij bewijzen dat de goederen op een andere 
eigenaar zijn overgegaan en zij de identiteit en het volledig adres van de 
nieuwe eigenaar laten kennen, werd ingegeven door redenen van praktische 
aard. Dit laatste artikel heeft de gevallen op het oog waarin het goed van 
houder is veranderd op het einde van eenjaar, zodat wegens ontstentenis van 
tijdige overschrijving in de kadastrale bescheiden, de onroerende voorhef
fing voor het volgende jaar op naam van de vroegere houder kan worden 
gevestigd. In casu leek het niet redelijk aan te nemen dat de mutatie in de 
stukken van het kadaster niet tijdig zou zijn overgeschreven en de verrich
tingen betreffende deze mutatie niet aan de directeur der directe belastingen 
zouden zijn overgemaakt. Het hof beslist dat de onroerende voorheffing had 
moeten gevestigd worden ten name van de erfpachter. De Staat wordt 
veroordeeld de ten onrechte ten name van de grondeigenaar ge"inde belasting 
terug te geven met inbegrip van moratorium intresten. 

101. ERPACHT EN ANDERE OVEREENKOMSTEN - Het hof van beroep van 
Antwerpen had een interessante zaak te behandelen waarbij de vraag werd 
gesteld of men nog voor een erfpachtcontract en nadien huurcontract staat, 
dan wel of het geheel ging om het toestaan van een recht van opstal, gepaard 
gaande met een verkoop, met uitgestelde eigendomsoverdracht van de op
gerichte gebouwen (Antwerpen, 9 maart 1992, F.J.F., 1992, 177). De feiten 
waren als volgt. Een notaris was eigenaar van een perceelbouwgrond. Hij 
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sluit met de NV. A (een financiele insteiling) een erlpachtcontract voor de 
duur van 27 jaar, mits een canon van 1.000,- frank per jaar, zonder enige 
mogelijkheid voor de erfpachter van stilzwijgende onder- ofwederverhuring. 
In het contract werd door de notaris aan A. toelating gegeven om een gebouw 
op te richten volgens plan dat beide partijen verklaarden goed te kennen. De 
erlpachter mocht de opgerichte gebouwen, noch het recht van erfpacht, 
hypothekeren, vervreemden of afstaan, tenzij aan een maatschappij die deel 
uitmaakt van dezelfde groep als de erlpachter, zonder uitdrukkelijke toe
stemming van de notaris. Verder werd gestipuleerd dat ,bij beeindiging van 
het contract aile gebouwen, aanplantingen en welkdanige verbeteringen door 
de erfpachter aangebracht aan de eigenaar van de grond verworven blijven 
zonder dat A aanspraak kan maken op weldanige vergoeding". A kan 
evenmin de afbraak van de gebouwen vorderen. Dezelfde dag sloot de 
notaris met A. een huurcontract voor de gebouwen, die blijkbaar nog 
moesten worden opgericht, waarbij hem het gebouw werd verhuurd voor 
een jaarlijkse niet-indexeerbare en niet voor herziening vatbare huurprijs van 
486.712,- frank, voor een duur van 15 jaar. In de huurovereenkomst werd 
bedongen dat A tot geen herstellingen is gehouden, noch onderhoudswerken, 
terwijl de notaris gehouden is de gronden en gebouwen te onderhouden 
uitsluitend op eigen kosten, aile hersteilingen en vervangingen, zowel ge
ringe als belangrijke, uit te voeren, met inbegrip van aile grove herstellingen, 
zelfs indien deze nodig zouden zijn ten gevolge van toeval of overmacht en 
deze door de wet ten laste van de eigenaar zijn gelegd. In de huurovereen
komst werd eveneens bepaald dat de notaris eventueel bijkomende gebou
wen zou mogen oprichten, zonder enige verantwoordelijkheid van A. Even
eens werd bepaald in de huurovereenkomst dat de notaris nauwkeurige 
aanduidingen heeft verstrekt over het te bouwen pand. De notaris zal aile 
verantwoordelijkheden ten laste nemen, zonder enig verhaal te kunnen 
uitoefenen tegen A. Eens het gebouw afgewerkt is, begint de notaris de 
buren af te trekken als bedrijfslasten. Dit laatste wordt door de controleur van 
directe belastingen voor het grootste gedeelte geweigerd. Er wordt de notaris 
verweten dat hij in feite zijn gebouw heeft wiilen afschrijven op 15 jaar in 
plaats van op de algemeen aangenomen termijn van 33 jaar. De fiscus stelt 
dat de huurovereenkomst geen echt huurcontract is, maar het toestaan van 
een recht van opstal, gepaard gaande met een verkoop, met uitgestelde 
eigendomsoverdracht van de opgerichte gebouwen. Er is eigenlijk geen 
betaling van huurprijs, maar de onder deze benarning gestorte sommen 
zouden in feite de betaling zijn van de bij annulteiten gespreide vereffening 
van de aankoopprijs en van de aan die verrichting verbonden financiele 
lasten. Oorspronkelijk beweerde de fiscus hier voor een simulatie te staan, 
nadien heeft hij zijn standpunt enigszins genuanceerd om het te houden op 
een ,geforceerde situatie waardoor de belastingsplichtige zich een ongeoor
loofd fiscaal voordeel wenst te verwerven". Uit de nauwkeurige analyse van 
beide overeenkomsten leidt het hof van beroep af dat tussen de notaris en A 
in feite een complexe overeenkomst is tot stand gekomen, waarbij A. zich 
verbond op de grond van de notaris, aangrenzend aan zijn huidige woning en 
er een geheel mee uitmakend, een gebouw te doen oprichten, door haar 
gefinancierd, volgens de eisen en de plannen van de notaris, dat zij de 
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overige grond ter beschikking moet laten van de notaris en dat zij voor welke 
gebeurtenis ook geen enkele verantwoordelijkheid draagt. A is wel titularis 
van een recht van erfpacht, maar mag de goederen niet onderverhuren of 
wederverhuren, mag de erfpacht, noch de gebouwen hypothekeren of ver
vreemden en zo meer. Het is duidelijk dat A wel eigenaar is van de 
gebouwen, maar dat haar eigendomsrecht zodanig uitgehold is dat het geen 
wezenlijke inhoud meer heeft. Uit dit alles leidt het Hof verder af dat A niet 
gehouden was aan de notaris het genot te verschaffen van een gebouw 
(essentieel voor een huurovereenkomst), maar dit enkel ter beschikking 
moest laten van de notaris. Het hof meende dat de fiscus dan ook terecht 
de overeenkomsten herkwalificeerde en afleidde dat de sommen die de 
notaris aan A betaalde niet de tegenprestatie vormden voor het verschaffen 
van het genot van een gebouw, maar wel de tegenprestatie voor de verkrij
ging van het gebouw en de kosten van de financiering. Voorliggend arrest is 
uiteraard ,in fiscalibus" van groot belang. Niettemin wordt ook veel aan
dacht besteed aan het grensconflict tussen het recht van erfpacht en andere 
rechtsfiguren. Het grensconflict tussen erfpacht, huur en verkoop is klassiek 
(zie hieromtrent, uitgebreid: Derine e.a., lib, nr. 1001, p. 858). Artikel17 van 
de erfpachtwet laat toe om het erfpachtrecht contractueel aanzienlijk te 
modeleren, zodat het zeer dicht komt bij huur en verkoop. Het is duidelijk 
dat indien in de vestiging van de erfpacht de essentiele of als essentieel 
geachte kenmerkingen van het erfpachtrecht niet meer terug te vinden zijn, 
de rechtspraak, zoals in casu, zal overhellen naar andere rechtsfiguren. 
Kenmerkend voor de erfpacht is de langdurige genotsafstand, de gematigde 
vergoeding, de mogelijkheid voor de erfpachter om zich praktisch als 
eigenaar te gedragen, met name om de bestemming van het goed te wijzigen, 
het te verbeteren. Erfpacht is essentieel een zakelijk recht; indien de erf
pachter niet mag hypothekeren of zakelijke genotsrechten toestaan of hierin 
danig beperkt is, zal eerder overgeheld worden naar een andere rechtsfiguur. 
Uiteraard dient steeds, zoals in casu, de samenhang te worden nagegaan. 

102. ERFPACHT, ERFDIENSTBAARHEDEN EN DE BEVOEGDHEID VAN DE VREDE

RECHTER- Voor de vrederechter van Ukkel (Vred. Ukkel, 30 november 
1988, R.I.!., 1989, 253) rees een betwisting tussen een erfpachter en de 
naburen. De erfpachter had een eigendom in erfpacht gekregen van de 
grondeigenaar ingevolge een akte van 9 september 1985. Deze akte bepaalde 
uitdrukkelijk dat de erfpachter alle bouwwerken en verbouwingen, aanplan
tingen en dergelijke meer mocht oprichten, voor zover deze de waarde van de 
grond niet zouden verminderen. De erfpachter besloot dan ook belangrijke 
bouwwerken te ondernemen, die, naar de mening van de naburen, de om
liggende eigendommen sterk in waarde zouden doen verminderen. De na
buren richtten zich dan ook tot de vrederechter teneinde de erfdienstbaar
heden, oorspronkelijk bepaald in een oude akte, daterend uit het begin van de 
XXste eeuw te laten eerbiedigen. De grondeigenaar werd eveneens in het 
geding geroepen. De vrederechter stelde vooreerst vast dat de grondeigenaar 
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de bevoegdheid niet meer heeft om bepaalde handelingen toe te staan of te 
verbieden; hij hoefde niet in zake geroepen te worden. De erfpachter, van 
zijn kant, betwistte de bevoegdheid van de vrederechter. De vrederechter 
achtte zich evenwel bevoegd om kennis te nemen van geschillen over erf
dienstbaarheden, overeenkomstig artikel 591 Ger.W. 

HooFDSTUK VIII 

ERFDIENSTBAARHEID 

103. BEGRIP ERFDIENSTBAARHEID - Af en toe moet blijkbaar nog eens 
herinnerd worden aan de regel dat een erfdienstbaarheid a) een last is b) op 
een erf c) tot voordeel d) van een ander erf e) toebehorend aan een andere 
eigenaar dan die van het bezwaarde erf (art. 637 B.W.). 
Het nut kan potentieel of zelfs een loutere veraangenaming zijn: bv. het 
hebben van een dubbele toegang tot een vrij groot perceel, die toelaat heel 
wat afstand te besparen en later eventueel tot herverkaveling over te gaan 
(Vred. Herentals, 13 augustus 1986, Turnhouts Rechtsl., 1989, 17). 
Het gaat dus niet om een voordeel voor of een last ten nadele van personen. 
Dat kan voor de feitenrechter toch wel wat onderzoek meebrengen want noch 
het gebruik van de term ,erfdienstbaarheid", noch het aanduiden met naam 
van de eigenaars van de -betrokken erven in-een-llk:te--zijn-op-:ziclr doot~ 
slaggevend om tot het bestaan van een erfdienstbaarheid te besluiten. Steeds 
blijft de vraag of een relatie tussen erven dan wel tussen personen wordt 
geregeld. 
Aldus kan het gebruik van het woord ,servitude" niet beletten dat de rechter, 
met inachtname van de concrete omstandigheden waaronder een overgang 
werd toegestaan, meent dat enkel van een recht intuitu personae maar niet 
van een erfdienstbaarheid sprake was (Rb. Tumhout, 25 juni 1986, Turn
houts Rechtsl., 1989, 17, doorgang dwars door bebouwd pand en verder 
schuin over tuin of koer, erven toebehorend aan twee broers, aanduiding van 
begunstigde met naam en voomaam). 
Doordat de erfdienstbaarheid als last aan het erf kleeft, kan zij aan elke 
titularis van een recht op dit erf, bv. een erfpachter tegengesteld worden 
(Vred. Ukkel, 30 november 1982, Res Jura Imm., 1989, 253, vermits de 
werken, waardoor de beweerde inbreuk op de erfdienstbaarheid gepleegd 
werden, door de erfpachter uitgevoerd werden, werd de eigenaar buiten de 
zaak gesteld). 

104. BEVOEGDHEID - Net zo min als de rechtsleer (Fettweis, A., Handboek 
gerechtelijk recht, II, Bevoegdheid, Antwerpen, 1971, nr. 231 en 233: contra; 
Van Lennep, R., Gerechtelijk wetboek, III, Bevoegdheid, Leuven, 1969, 761: 
pro) is de rechtspraak het eens over de vraag of de Vrederechter m.b.t. alle 
soorten erfdienstbaarheden bevoegd is. In een zaak waar het om behoorlijke 
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bedragen ging meende de verweerder te kunnen aanvoeren dat de vrede
rechter niet bevoegd was voor bedongen erfdienstbaarheden. De vrederech
ter van Ukke1 wees erop dat de term ,erfdienstbaarheden" in art. 591.3 
Ger.W. een a1gemene draagwijdte heeft en dus ook bedongen erfdienstbaar
heden om vat en de bevoegdheid van de vrederechter terzake door geen enke1 
bedrag beperkt wordt. De zinsnede ,die de wet aan de eigenaars van aan 
elkaar grenzende erven op1egt" heeft alleen betrekking op de verp1ichtingen 
waarvan art. 591.3 Ger.W. spreekt, niet op de erfdienstbaarheden (Vred. 
Ukke1, 30 november 1988, Reset Jura Imm., 1989, 253). 

Die mening 1ijkt ons te verkiezen boven degene die we in een vonnis van de 
vrederechter van Antwerpen aantreffen. In de mate dat de betwisting van zijn 
bevoegdheid betrekking had op een geschi1 i. v.m. een recht van doorgang 
wees hij erop dat art. 591.4 Ger.W. de vrederechter bevoegd verklaart inzake 
geschillen betreffende rechten van overgang wat zowe1 een wettelijke a1s 
conventione1e erfdienstbaarheid van overgang zou omvatten. W aar de vorde
ring betrekking had op een beweerd recht van uitzicht of licht meende hij dat 
de heersende mening inderdaad was dat, met uitzondering van het recht van 
overgang, art. 591.3 Ger.W. de vrederechter alleen bevoegd verklaart voor 
geschillen i.v.m. wette1ijke, niet i.v.m. bedongen erfdienstbaarheden. Hij 
1oste het probleem op met een beroep op art. 592 Ger.W .. Vermits de zaak 
niet behoorde tot de uits1uitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste 
aan1eg, mocht die door eiser ook bij de vrederechter aanhangig gemaakt 
worden wanneer de waarde van het geschi1 niet bepaa1d is. De vrederechter 
moet de zaak s1echts naar de rechtbank van eerste aan1eg verwijzen wanneer 
de waarde kenne1ijk hoger is dan het bedrag waarvoor hij bevoegd is en mits 
bovendien de verweerder hierom verzoekt. Vermits de verweerder zijn 
exceptie van onbevoegdheid niet op art. 592 Ger.W. had gebaseerd achtte 
de vrederechter zich bevoegd (Vred. Antwerpen, 29 mei 1990, T. Not., 1990, 
310). 

De vrederechter van Schaarbeek wierp in een zaak waar op basis van een 
bedongen erfdienstbaarheid beta1ing van 200.000 fr. gevorderd werd, ambts
ha1ve zijn onbevoegdheid op. De arrondissementsrechtbank van Brusse1 
verwees de zaak naar de rechtbank van eerste aan1eg, met het argument 
dat de verp1ichtingen die een overeenkomst aan de eigenaars van aan mekaar 
grenzende erven op1egt aan de contro1e van de vrederechter ontsnappen 
zodra de waarde van het geschi1 het door art. 590 § 1 Ger.W. gestelde bedrag 
overschrijdt (Arr.Rb. Brusse1, 28 mei 1991, Pas., 1991, III, 94). 

Vertrekkend vanuit die 1aatste uitspraak van de arrondissementrechtbank van 
Brussel kan alleszins a1 geste1d worden dat de vrederechter zowe1 voor 
geschillen i.v.m. bedongen als i.v.m. wette1ijke erfdienstbaarheden bevoegd 
is indien de waarde van het geschi1 de door art. 590 § 1 Ger.W. geste1de grens 
niet overschrijdt. Overstijgt men dit bedrag dan rijst de vraag of de zinsnede 
van art. 591.3 Ger.W. ,die de wet aan de eigenaars van aan e1kaar grenzende 
erven op1egt" enkel betrekking heeft op de term ,verp1ichtingen" of ook op 
de term ,erfdienstbaarheden" die de wet in dit artikel gebruikt. Voor de 
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opvatting dat dit artikel inderdaad de bijzondere bevoegdheid inzake bedon
gen erfdienstbaarheden uitsluit, pleit dat art. 591.4 Ger.W. uitdrukkelijk het 
recht van overgang afzonderlijk vermeldt, hetgeen enkel zinvol kan begrepen 
worden als tevoren als algemene regel gesteld was dat de bedongen erf
dienstbaarheden niet onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter 
vallen, zodat een uitzonderingsbepaling nodig was. 

Maar de combinatie van art. 1370 B.W., dat als verbintenissen buiten de wil 
om en ontstaan uit kracht van de wet aanmerkt de verbintenissen tussen 
naburige eigenaars en de bepalingen van art. 639 e.v. B.W., inzonderheid de 
bepalingen inzake afpaling, afsluiting, gemene muur en noodweg, waar niet 
alleen over echt zakelijke lasten maar ook over kosten en bijdrageplichten 
gesproken wordt, lijkt erop te wijzen dat men in art. 591.3 Ger.W. heeft 
willen benadrukken dat de totaliteit van de door de wet opgelegde lasten, 
zowel het eigenlijk aspect van erfdienstbaarheid als van financiele conse
quenties van de nabuurschap, omvat. 

Er kan bezwaarlijk ontkend worden dat een systeem dat bij erfdienstbaar
heden voor de bevoegdheid een onderscheid maakt op basis van de vraag of 
het recht al dan niet door de wil van de mens ontstaan is en op basis van een 
cijfermatig gegeven, moeilijk verenigbaar is met andere bijzondere bevoegd
heden in art. 591 Ger.W. voorzien waarbij andere belangrijke rechten (mede
eigendom, problemen bij ruilverkaveling, huur in al zijn vormen) die ook uit 
de wil van partijen ontstaan zijn en over aanzienlijke bedragen kunnen gaan 
wei tot de -bevoegdlieid-van de vrederecht(£woroeii-gerekena: -· · · ··- ·· 
Voegen weer volledigheidshalve nog aan toe dat krachtens art. 592 Ger.W. 
de vrederechter niet ambtshalve zijn onbevoegdheid en verwijzing naar de 
arrondissementrechtbank moet uitspreken (Vred. Moeskroen, 8 oktober 
1990, T. Vred., 1992, 136: argument op grond van art. 592 Ger.W. gecombi
neerd met art. 858 Ger.W.). 

105. BEWIJS- Waar art. 686 B.W. toelaat bij overeenkomst een erfdienst
baarheid te vestigen is uiteraard vereist dat de gegeven toestemming inder
daad een erfdienstbaarheid betreft. In een geval waar een partij beweerde dat 
zij slechts bij louter gedogen had toegestaan dat de andere een waterleiding 
in de bodem van haar wei de had aangebracht, terwijl de andere beweerde dat 
een erfdienstbaarheid werd toegestaan meende de Vrederechter dat hij op de 
eerlijkheid van de eigenaar van de weide kon betrouwen, legde hem een 
aanvullende eed op en besloot aldus tot het louter gedogen. Het door de 
verweerder ingeroepen rechtsmisbruik wees hij af omdat de eiser er belang 
bij had dat de ondergrond vrij was, onder andere zo hij de grond wou 
bewerken of verkavelen, en de leiding langs een niet beduidend langer traject 
kon aangelegd worden (Vred. Waver, 6 augustus en 12 november 1987, 
T. Agr. R., 1992, 118, vonnis dat volgens redactionele vermelding bevestigd 
werd door Rb. Nijvel 7 maart 1989). 

106. BEWIJS. TITEL - De titel waarvan sprake in art. 691 B.W. is in de 
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allereerste plaats de recbtshandeling die de erfdienstbaarbeid scbept (Vred. 
Fexbe-Slins, 9 november 1992, T. Vred., 1993, 11). Het beding in de ver
koopakte van de onroerend goed dat de kopers kennis hebben van bet bestaan 
van een erfdienstbaarbeid vormt dus geen dergelijke titel (Rb. Luik, 4 sep
tember 1990, J.L.M.B., 1991, 50). Zie in verband met bet begrip titel ook bet 
volgend nummer. 

107. BEWIJS. TITEL (vervolg) TITEL VAN ERKENNING- Erfdienstbaarbeden die 
niet door verjaring kunnen verkregen worden (bv. een recbt van overgang) 
kunnen enkel door een titel gevestigd worden. Die regel van art. 691 B.W. 
bedoelt met titel de rechtsbandeling die de erfdienstbaarbeid in bet leven 
roept (Rb. Leuven, 20 februari 1991, Pas., 1991, III, 72: een akte van 
verdeling met bijborend plan van een landmeter die melding maken van 
een bestaande weg vormen geen titel wanneer in die akte nergens melding 
wordt gemaakt van een recbt van overgang ten voordele van de percelen van 
de eisers. Ze maken weliswaar waarschijnlijk dat deze weg bestond en door 
gebruikers van acbterliggende percelen gebruikt werd maar sluiten niet uit 
dat dit een louter gedogen betrof). De recbtbank van Namen meende dat als 
titel beschouwd moest worden elk rechtsfeit met uitsluiting van de verjaring 
en de bestemming van de buisvader dat de erfdienstbaarbeid doet ontstaan, 
ongeacht de bewijsrniddelen waarmee bet bestaan ervan wordt aangetoond. 
Een mondelinge en zelfs stilzwijgende overeenstemming is mogelijk (Rb. 
Namen, 31 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 681). Terecbt wordt bier beklemtoond 
dat art. 691 B.W. met titel bet negotium, niet het instrumentum bedoelt (Zie: 
Cass., 17 januari 1969, Pas., 1969, I, 452 en Vred. Gent, 18 november 1991, 
T. Vred., 1993, 7: uitgaande van de idee dat bet aldan niet bestaan van een 
recbt van overgang makkelijk een meer- of rninwaarde hoven bet door 
art. 1341 B.W. bedoelde bedrag meebracbt werd een schriftelijk bewijs 
gevorderd. De tbeoretiscbe mogelijkheid van bewijs door bekentenis werd 
erkend maar in casu niet weerhouden. O.i. moet men ecbter zeer omzichtig 
omspringen met de mogelijkheid van stilzwijgende bekentenis. Met loopt 
immers het risico dat een louter gedogen of vriendendienst tegen de eigenaar 
in kwestie wordt aangewend. Men moet eerder uitgaan van de idee dat 
niemand zijn erf met een rninderwaarde wil belasten). Het bewijs van deze 
recbtshandeling moet dan volgens de gemeenrecbtelijke regels geleverd 
worden, betgeen kan impliceren dat overeenkomstig art. 1341 B.W. een 
gescbrift vereist is. Waar art. 695 B.W. zegt dat voor deze soort erfdienst
baarbeden de titel van vestiging enkel kan vervangen worden door een titel 
van erkenning gaat bet ecbter louter om het bewijsaspect. In feite vormt 
art. 695 B.W. een bijzondere toepassing van de regel dat bet bestaan van de 
erfdienstbaarbeid door bekentenis mag bewezen worden (Kokelenberg, J., 
,De privaatrecbtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 106 en 112). 

Die redenering wordt bevestigd door het Hof van Cassatie. Een bekentenis 
die uitgaat van de eigenaar van het bezwaarde erf kan als titel van erkenning 
in de zin van art. 695 B.W. gelden. Maar het Hof voegt er meteen een 
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voorwaarde aan toe die in feite een toepassing is van wat als algemene regel 
wordt gesteld opdat de houding van een partij als bekentenis kan beschouwd 
worden. De bekentenis van de betrokken eigenaar moet de wil impliceren het 
bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen. 

Een dergelijke wil tot erkenning kan door de feitenrechter niet afgeleid 
worden uit het feit dat de eigenaar bij plaatsbezoek verklaard had dat voor 
1963 de overgang op zijn erf vrij was tot aan de zijgevel van zijn huis en hij 
in 1963 een afsluiting had geplaatst in het verlengde van deze zijgevel en hij 
dit aan het gemeentebestuur (dat mandelige medeeigenaar was) gevraagd 
had (Cass., 1 maart 1990, R. W., 1989-90, 1463, Pas., 1990, I, 761, J.T., 1991, 
145). In die lijn ligt ook de overweging van de rechtbank van Luik dat wie 
zich op een recht van overgang wenst te beroepen, nadat aan elke insluiting 
een einde is gekomen, en zich als bewijs daarvan op een buitengerechtelijke 
bekentenis beroept, niet alleen het materiele feit van een regelmatig, vreed
zaam gebruik van de weg moet aantonen maar ook dat het niet om een louter 
gedogen maar om een werkelijke toelating ten titel van erfdienstbaarheid 
ging (Rb. Luik, 4 september 1990, J.L.M.B., 1991, 150). Dat nadrukkelijk 
uitsluiten van het gedogen lijkt ons meer verantwoord dan zich te beperken 
tot de vaststelling dat het relatief snel dagvaarden om het gebruik van een 
doorgang te verbieden uitsluit dat de periode waarin men niet reageerde als 
een bekentenis kan ge'interpreteerd worden (Vred. Gent, 18 november 1991, 
T. Vred., 1993, 7). Men moet vermijden dat wie bij wijze van goede 
buurrelaties loelaacaatmen.-ovet zijh gtohd -ga:at · dit acliternr tegen zicn 
aangewend ziet worden en de buur letterlijk zijn eigen recht creeert. Een 
vriendendienst bewijzen is een zaak, zich financieel nadeel berokkenen door 
zijn erf met een erfdienstbaarheid en dus met een minderwaarde te bezwaren 
is iets anders. 

De erkenning moet uitgaan van de eigenaar van het lijdend erf. Dat hoeft 
echter niet noodzakelijk de actuele eigenaar te zijn, het kan ook een vorige 
eigenaar zijn (Rb. Brussel, 11 mei 1989, T. Vred., 1989, 346). 

Een beding in een koopakte waarbij de kopers erkennen ervan op de hoogte 
te zijn dat het verkochte goed bezwaard is met een recht van doorgang zoals 
aangeduid op het bij de koopakte gevoegd plan, is geen akte van erkenning. 
Men kan er geen beding in zien dat ertoe strekt ten gunste van de eigenaar 
van het beweerd heersend erf een recht te erkennen. Het enige doel was te 
voldoen aan de informatieplicht die op de verkopers weegt en gesanctioneerd 
wordt door de vrijwaringsplicht bij uitwinning overeenkomstig art. 1626 
(Rb. Luik, 4 september 1990, J.L.M.B., 1991, 50). 

Een gebeurlijke titel van erkenning ontslaat overigens degene die er zich op 
beroept niet van de verplichting de oorspronkelijke titel te vertonen. Dit is 
des te meer zo indien in de beweerde akte van erkenning enkel sprake is van 
een overgang zonder specificatie of het om een wettelijk of bedongen recht 
gaat en de ingeslotenheid ophield enkele jaren na de koopakte die men als 
akte van erkenning wil inroepen (Rb. Luik, 4 september 1990, o.c., l.c.). 
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In die context wordt het moeilijk de rechtbank van Namen bij te treden waar 
ze stelt dat de akte waarin een eigenaar erkent ,dat zijn erf sedert onheuglijke 
tijden met een recht van overgang bezwaard is ten gunste van erven aange
kocht volgens akte van een bepaalde datum ... " met de vermelding dat deze 
akte nochtans geen melding maakt van dit recht, dit door partijen wordt 
erkend en de actuele erkenning geen recht vestigt bij gebreke aan vroegere 
titel toch een titel van erkenning vormt (Rb. Namen, 31 mei 1990, J.L.M.B., 
1991, 681). 

108. OVERGANG. BEWIJS. TITEL. HYPOTHECAIRE PUBLICITEIT- Een recht van 
overgang kan krachtens art. 691 B.W. enkel bij titel gevestigd worden. Dat 
betekent enerzijds dat het bewijs van de toestemming van de eigenaar van het 
lijdend erf zal moeten geleverd worden. Een geschrift dat niet van hem 
uitgaat, kan dus niet als bewijs worden aangevoerd. Voor het bewijs t.a.v. 
latere verkrijgers geldt art. 1 Hyp.W., waarbij geen onderscheid moet ge
maakt worden naargelang het al dan niet om zichtbare erfdienstbaarheden 
gaat. Zichtbaarheid sluit goede trouw niet uit vermits het teken op zich niet 
aantoont of men te maken heeft met een louter gedogen, een persoonlijk 
recht of een erfdienstbaarheid (Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erf
dienstbaarheden", T.P.R., 1983, 107-109, 113-114). Die regels werden toe
gepast door de rechtbank van Kortrijk in een geval waar in een P.V. van 
afpaling van 1923 de toenmalige eigenaars meteen een erfdienstbaarheid van 
overgang hadden gevestigd. Vermits dit P.V. niet was overgeschreven was 
het niet tegenstelbaar aan de latere verkrijger te goeder trouw. Het feit dat de 
erfdienstbaarheid zichtbaar was sloot de goede trouw niet uit. De laatste 
wanhoopspoging van eiser waarbij hij een verdelingsakte van 1968, waarin 
het recht van overgang werd vermeld, inriep, mocht niet baten. De eigenaar 
van het lijdend erf was hierbij geen partij geweest (Rb. Kortrijk, 13 maart 
1987, T. Not., 1990, 230, T. Agr. R., 1990, 38). 

109. ART. 215 B.W. -In het reeds aangehaalde vonnis van de vrederechter van 
Antwerpen strekte de eis ertoe te horen zeggen dat verweerders geen recht van 
doorgang noch een recht van uitzicht of licht lastens het erf van eiser zouden 
hebben. Een van de verweerders wierp op dat de vordering ontoelaatbaar was 
omdat ze een zakelijk recht i.v.m. de voornaamste gezinswoning betrof, zodat 
ook de echtgenoot mee gedagvaard moest worden. De vrederechter meende 
dat dit standpunt gebaseerd was op een verwarring tussen art. 215 § 1 en 215 
§ 2 B.W. (Vred. Antwerpen, 29 mei 1990, T. Not., 1990, 310). 

110. ACTIO NEGATORIA EN CONFESSORIA- Wie de erkenning van een recht 
van overgang vordert moet het bestaan ervan bewijzen (Vred. Gent, 18 no
vember 1991, T. Vred., 1993, 7). Slaagt degene die zich op een recht van 
overgang beroept er niet in de vestiging van dergelijk recht door een 
handeling van de mens aan te tonen en wordt anderzijds aangetoond dat 
aan een vroeger bestaande ingeslotenheid een einde is gekomen dan moet de 

647 



actio negatoria ingewilligd worden (Rb. Luik, 4 september 1990, J.L.M.B., 
1991, 50). 

Indien de eigenaar van een erf waarop anderen beweren een erfdienstbaar
heid te bezitten zelf tot de aanval overgaat om te horen zeggen dat dergelijk 
recht op zijn erf helemaa1 niet bestaat, moet van deze eis overeenkomstig 
art. 3 Hyp.W. kantmelding gemaakt worden bij de overgeschreven titel(s) 
van de tegenpartij. Tot zolang is de vordering onontvankelijk. De exceptie is 
van open bare orde doch slechts opschortend en het verzuim kan in elke stand 
van het geding worden goedgemaakt (Vred. Antwerpen, 29 mei 1990, T. Not., 
1990, 310, inzonderheid 313; zie ook i.v.m. een vordering op grond van 
art. 710bis B.W.: Rb. Brussel, 11 mei 1989, T. Vred., 1990, 346). 

111. BURGERLIJKE BEWONING- Nog steeds botst men op gevallen waarbij 
via bedingen van burgerlijke bewoning verkavelaars aan een soort stede
bouw avant la lettre wilden doen. Deze bedingen zijn als erfdienstbaarheid 
op te vatten zo de last op erven weegt en (vooral) zo dit niet het tot voordeel 
van personen maar van erven strekt. 

Dat ondervond de uitbater van een neuro-psychiatrische kliniek die met het 
oog op modernisering tot afbraak en verbouwing overging. Prompt diepten 
de omwonenden uit de fraaie, residentiele wijk een akte uit het begin van 
deze eeuw op waarbij de toenmalige verkavelaar enerzijds had opgelegd om 
binnen welbep_aalde termijn ee~ rentenierswo11ing op de betrokken kavels op 
te richten (wat niets anders is dan een verbod om de gronden braak te laten 
liggen of andere constructies dan renteniershuizen op te richten) en ander
zijds verboden had er iets te bouwen dat van aard zou zijn om de andere 
kavels in waarde te doen verminderen. 

Het beding was meestal in latere eigendomsoverdragende akten overgeno
men. Voor de vrederechter van Ukkel was dit genoeg om het bestaan van een 
conventionele erfdienstbaarheid te aanvaarden. Blijkbaar had de verweerder 
aileen het bestaan en niet de kwalificatie van het beding in vraag gesteld. 
Toch kwam hij gezond en wei uit het avontuur. Via een overlegcomite was 
overeengekomen dat hij een terrein zou aankopen zodat het park rond de 
instelling verhoudingsgewijs met het bebouwde volume en patientenaantal 
zou toenemen en waren maatregelen voorzien inzake aanleg en afsluiting 
van de tuin die het uitzicht van de buren moesten waarborgen. Na analyse 
van de plannen besloot de vrederechter dat de gebouwen waarvan de oprich
ting begonnen was niet van aard waren om de eigendommen van eisers 
waardeverlies toe te brengen (Vred. Ukkel, 3 november 1988, Res Jura Imm., 
1989, 253, inzonderheid 256-257). De aandachtige lezer zal opmerken dat 
over de andere beperking, verbod iets anders te doen dan rentenierswoningen 
te bouwen, niet gesproken werd. Dat komt omdat de eisers herhaaldelijk in 
hun conclusies gesteld hadden dat het hen er enkel om te doen was waar
deverlies van hun eigendom en een complete en onornkeerbare aanslag op de 
omgeving te beletten, geenszins de aanwending van de gebouwen voor een 
bepaalde activiteit in vraag te stellen. Daarmee gaven zij duidelijk een sterk 
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wapen prijs. Sociaal gevoelen dat hun uiteindelijk de das omdeed? Mis
schien. Maar een zinsnede in de laatste overweging van de vrederechter laat 
ook een andere verklaring voor hun houding toe. Daar wordt gezegd dat de 
constructies niet van aard waren de voorheen bestaande toestand te verzwa
ren. 

112. BEDING VAN BURGERLIJKE BEWONING. ERFDIENSTBAARHEID NON AEDIFI

CANDI. SAMEN BESTAAN VAN ERFDIENSTBAARHEID VAN OPENBAAR NUT EN PRI

VAATRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID - Een erfdienstbaarheid van open
baar nut kan verdubbeld worden met een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid 
die er niet mee in strijd is. Dat is sedert het Etrimo-arrest van 6 oktober 1966 
een uitgemaakte zaak. De techniek wordt vaak aangewend bij verkavelingen 
om het rustig en esthetisch karakter van een buurt te verzekeren. Alhoewel ze 
een identieke inhoud kunnen hebben, vormen ze twee afzonderlijke erf
dienstbaarheden met een eigen bestaan. De privaatrechtelijke erfdienstbaar
heid kan dan ook blijven voortbestaan ook al wordt de publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid opgeheven of gewijzigd. 

Die principes kwamen aan bod in een geval waar destijds een gedeelte van 
het Brussels grondgebied bij overeenkomst bezwaard werd met een erf
dienstbaarheid non aedificandi, die achteraf bij K.B. werd goedgekeurd. 
Bij alle latere verkopen van percelen voortkomend uit deze verkaveling 
werd telkens dit bouwverbod, ten gunste van alle andere kavels herhaald, 
zodat een wederkerige privaatrechtelijke erfdienstbaarheid ontstond die het 
uitzicht en de intimiteit van de woonomgeving waarborgde. Bij B.P.A. van 
19 mei 1969, goedgekeurd bij K.B. 7 juli 1970 werd het gebied tot bouwzone 
verklaard en de erfdienstbaarheid van openbaar nut opgeheven. Vermits de 
privaatrechtelijke erfdienstbaarheid niet onverenigbaar was met verbodsbe
palingen noch met verplichtingen opgelegd door het plan van aanleg bleef ze 
bestaan. Het bezit van een administratieve vergunning tot afbraak van een 
bestaand gebouw en tot oprichting van een appartementsgebouw in de zone 
die bezwaard was met de privaatrechtelijke erfdienstbaarheid non aedifican
di kon dan ook niet doen ontsnappen aan deze erfdienstbaarheid (Rb. Nijvel, 
8 november 1990, T.B.B.R., 1991, 183). Het Hof van Cassatie trad deze 
redenering volkomen bij en wees de voorziening in cassatie af (Cass., 
23 februari 1992, Pas., 1992, I, 737,Arr. Cass., 1991-92,792, R.W., 1992-
93, 55, Amenagement, 1993, 36, noot F., Haumont). 

113. BURGERLIJKE BEWONING. BOUWVERGUNNINGEN- lndien een verkavelaar 
in de verkoopakte van elke kavel een beding inlast dat aan elke kavel en aan 
het geheel van de verkaveling de voordelen van een residentiele situatie 
wenst te bieden, wat o.a. elke constructie buiten de voor bebouwing voor
ziene oppervlakte uitsluit, is er duidelijk sprake van een wederkerige bedon
gen, negatieve erfdienstbaarheid. Indien in strijd hiermee een tuinhuisje 
wordt gebouwd, zonder bouwvergunning, kan een post factum afgeleverde 
bouwvergunning de schending van de burgerlijke rechten niet goedmaken. 
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De overheid heeft geen bevoegdheid m.b.t. de bedongen erfdienstbaarheid 
(Vred. Moeskroen, 8 oktober 1992, T. Vred., 1992, 136). Waar de vrede
rechter meende tot een plaatsbezoek te moeten overgaan om na te gaan of 
met de vordering tot afbraak geen rechtsmisbruik werd gepleegd, begaf hij 
zich o.i. op glad ijs. 

Hij steunde daarbij op een schrijven van de gemeente die stelde post factum 
de vergunning te hebben verleend in een geest van verzoening en omdat bet 
tuinhuisje harmonisch opging in de onmiddeilijke omgeving. Dat neemt niet 
weg dat de verweerder op bet moment dat hij bet tuinhuisje bouwde manifest 
wist dat hij iets ongeoorloofds deed. Niet aileen had hij geen bouwvergun
ning aangevraagd maar bovendien wist hij duidelijk via zijn aankoopakte dat 
zijn optreden ongeoorloofd was. Die kwade trouw was genoeg om bet beroep 
op rechtsmisbruik af te wijzen (Van Gerven, W., Beginselen van Belgisch 
privaatrecht. Algemeen deel, Brussel, 1987, 191; zie ook Cass. 10 september 
1971, Pas., 1972, I, 28; Rb. Charleroi 21 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 397). 

Om die reden stond de rechtspraak voorheen wel de afbraak toe van wat in 
strijd met een erfdienstbaarheid werd opgericht (Cass., 6 oktober 1966, Pas., 
1967, I, 147; Brussel, 16 april1980, Pas., 1980, II, 82; Rb. Luik, 5 februari 
1991, fur. Liege, 1981,373, noot, P., Levaux; Vred. Nijvel, 11 februari 1981, 
J.T., 1981, 539; Vred. Hannuit, 24 maart 1987, T. Vred., 1987, 299). 

Een ander paar mouwen in deze zaak is wel dat uit de brief van de gemeente 
bleekdat de eiser_zelf _voorh~e_n_ee~ afvvijldng bekornen had wegens bet 
onregelmatig bouwen van een tuinhuisje ... Uiteindelijk komt de hele zaak 
erop neer dat beide partijen gerechtigd waren de afbraak van mekaars tuin
huisje te vorderen, om begrijpelijke redenen dan aan hun respectieve eisen 
zouden verzaken, maar nog steeds aile twee door de andere bewoners van de 
verkaveling gedagvaard konden worden. 

114. BOUWVERGUNNINGEN. SCHORSINGSBEVOEGDHEID RAAD VAN STATE- In 
een geval waar vergunning werd verleend om een cafe te bouwen binnen de 
grenzen van een voor residentiele bebouwing voorbehouden verkaveling 
vorderde een eigenaar van een perceel uit dezelfde verkaveling, die zich 
netjes had gehouden aan de voorwaarden van de verkavelingsvergunning, 
die door de verkavelaar in de opeenvolgende verkopen eveneens waren 
opgelegd, voor de Raad van State de schorsing van de bouwvergunning 
wegens schending van bet gelijkheidsbeginsel. De vordering werd door de 
Raad afgewezen omdat bet voor de schorsing niet volstaat dat bet recht op 
correcte toepassing van wet of reglement dat ieder burger in gelijke mate 
bezit werd geschonden. Vereist is dat de ongelijkheid op zich een onwettig
heid vormt die buiten elke andere onwettigheid om grond oplevert tot 
annulatie (R.v.St., 31 oktober 1989, Arr. R.v.St., 1989, nr. 39.323, R.W, 
1990-91, 704). De eiser had o.i. veel beter rechtstreeks op grond van de 
stedebouwwetgeving geageerd. 

115. BOUWVERGUNNING. BURGERLIJKE RECHTEN - De overheid geeft de 
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bouwvergunning af onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten. 
W eigering is enkel mogelijk om redenen die verb and houden met de stede
bouw of ruimtelijke ordening. De toekenning van een bouwvergunning 
houdt geen enkele beslissing betreffende de burgerlijke rechten in: noch 
met betrekking tot hun bestaan, noch met betrekking tot hun uitoefening 
(R.v.St., 21 september 1989, Arr. R.v.St., 1989, nr. 33.047). 

116. ZICHTBARE ERFDIENSTBAARHEDEN. BEGRIP- Volgens art. 689 B.W. is 
een erfdienstbaarheid zichtbaar indien er een uitwendig teken van haar 
bestaan is. In een arrest van 30 april 1990 bevestigt het Hof van Cassatie 
de algemeen aanvaarde opvatting dat het werk of teken zichtbaar moet zijn 
vanop het beweerde lijdend erf (Cass., 30 april1990, Pas., 1990, I, 1000, Arr. 
Cass., 1989-90, 1124). 

Minder makkelijk te verteren is dit arrest waar het stelt dat de rechter die 
beslist had dat een erfdienstbaarheid niet zichtbaar was omdat zij niet met het 
blote oog waarneembaar was vanop bet beweerde lijdend erf art. 689 B.W. 
schond. Moet men bet echt zover drijven dat de kandidaat koper van een erf 
of wie zich tegen een vestiging door verjaring wil beschermen gewapend met 
gesofisticeerde apparatuur het andere erf grondig moet detecteren? 

117. NIET ZICHTBARE ERFDIENSTBAARHEDEN. VRIJWARINGSPLICHT- Volgens 
art. 1638 B.W. kan de verkoper aangesproken worden tot vrijwaring indien 
hij het bestaan van niet-zichtbare, belangrijke erfdienstbaarheden had ver
zwegen. Dit geldt echter niet voor natuurlijke en wettelijke erfdienstbaar
heden. Aldus kan de verkoper van een bouwgrond waardoor een aardgaslei
ding loopt, niet aangesproken worden door de koper (Antwerpen, 6 februari 
1991, T.B.B.R., 1992, 516, noot Merchiers, Y.). 

118. VOORTDUREND. ZICHTBAAR - Een erfdienstbaarheid is voortdurend als 
voor baar uitoefening niet telkens een daad van de mens vereist is (art. 686 
B.W.). Een rioolrecht dat spontaan langs een blijvend ingerichte installa
tie, leidingen, toezichtsputten en aansluitingen op het openbare net wordt 
uitgeoefend is voortdurend ook al gaat bet om kunstmatig water en is er 
geen ononderbroken gebruik (Rb. Luik, 18 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 
409). 

Dit is zeker niet de meerderheidsopvatting (zie Lindemans, L., in A. P.R., v0 

,Erfdienstbaarheden", nr. 353; Laurent, F., VIII, nr. 132; Kokelenberg, J., 
,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 135). Het vonnis 
volgt de meer alleenstaande stelling van De Page die het accent legt op de 
permanente aanwezigheid van de installatie (De Page, H., VI, nr. 515D). 
Lindemans ( o.c., nr. 354) meent dat daarnaast ook nog gekeken moet worden 
naar de inhoud van de buizen. Vervuild water zou nu eenmaal voor meer en 
andere ongemakken zorgen dan die van onvervuild, natuurlijk water, waar
voor de aanwezigheid van een buis of gracht slechts een onontbeerlijk 
vervoermiddel is. 
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Die opvatting kunnen we grotendeels bijtreden, weze het met een andere 
formulering. De waarheid ligt in het midden. De Page heeft gelijk als hij zegt 
dat de installatie een bestendige toestand van last vormt. Dat vervuild water 
meer last veroorzaakt dan zuiver water is juist maar heeft niets met een 
element van bestendigheid te maken. Hier moeten we teruggrijpen naar de 
regel die de wet stelt: is er al dan niet een ingrijpen van de mens nodig. Op 
die basis kan men zeggen dat het recht van waterleiding of gootrecht, waar 
ook niet steeds een voortdurende afvloeiing aanwezig is, geen ingrijpen van 
de mens vergt omdat de produktie ervan uiteindelijk aan zijn macht ontsnapt. 
Bij vervuild water daarentegen is het een ingrijpen van de mens dat de 
vervuiling en de lozing ervan bepaalt. Dat maakt o.i. het rioolrecht tot een 
niet-voortdurende erfdienstbaarheid. Met toepassing van dit criterium on
derscheidde de vrederechter van Wetteren de (voortdurende) erfdienstbaar
heid van gootrecht van de (niet voortdurende) erfdienstbaarheid van riool
recht (Vred. Wetteren, 4 juli 1991, T.G.R., 1993, 137). 

Hetzelfde vonnis van Luik brengt de regel in herinnering dat een erfdienst
baarheid zichtbaar is als dit blijkt door uitwendige werken (art. 689 B.W.). 
Die tekens moeten niet in het oog springen bij een louter oppervlakkig 
onderzoek, aldus de rechtbank, maar moeten bij redelijke zorgvuldigheid 
opgemerkt worden. Dat was volgens de rechtbank het geval, zelfs zo het 
precieze traject van ondergrondse leidingen moeilijk te reconstitueren bleek. 

Het feit dat dit vonnis slechts stuksgewijs werd gepubliceerd maakt het 
moeilijk om bij deze stellingname zonder meer goed- of afkeuring te 
formuleren. Dat men niet met zijn ogen in zijn zak moet lopen en noncha
lance niet moet worden beloond is evident. Maar waar begint en eindigt 
redelijke zorgvuldigheid? Als men rekening houdt met de gepubliceerde idee 
van de rechtbank dat de moeilijkheid om de precieze ligging van onder
grondse leidingen te kennen geen beletsel mag zijn, wordt de lat o.i. toch 
nogal hoog gelegd. W at een redelijk, zorgvuldig onderzoek is, hangt volledig 
af van de concrete omstandigheden. In een voortuintje van enkele vierkante 
meter geen putdeksel opmerken is onzorgvuldig. In een grate moestuin, een 
grasveld van 10 are of volledig overwoekerde grand een dekseltje van 20 em 
x 20 em niet opmerken is begrijpelijk. Indien in het aan de rechtbank van 
Luik onderworpen geval de appellanten vanop hun erf niet enig toezichtsluik 
of aansluiting redelijkerwijze konden ontwaren, dan is het standpunt van de 
Luikse rechtbank te streng. 
Dat criterium van concrete omstandigheden deed de rechtbank van Hasselt 
besluiten dat wie een huis koopt, bij de bezichtiging toch moeilijk naast een 
geasfalteerde rijweg van meer dan drie meter breedte, zonder dewelke de 
garage van de naastliggende woning niet bereikt kan worden, kan kijken. De 
koper die twee jaar na de aankoop art. 1638 B.W. inroept kan moeilijk 
beweren dat er geen overklare tekenen waren die op het bestaan van een 
erfdienstbaarheid wezen (Rb. Hasselt, 11 maart 1991, Limburgs Rechtsl., 
1991, 209). 
De ( te) strenge opvatting lijkt eveneens die van het Hof van Cassatie te zijn. 

652 



In een arrest van 30 april 1990 dat helaas ook slechts gedeeltelijk werd 
gepubliceerd, zodat het onmogelijk is zich een concreet beeld van de feiten 
en van het aangevoerde middel te maken, bracht het Hof de regel in herinne
ring dat het werk of teken vanop het beweerde lijdend erf moet kunnen 
gezien worden. Dat principe was volgens het Hof geschonden door de 
rechtbank die aan een vorige rechter verweet dat hij een erfdienstbaarheid 
(ten onrechte) als niet zichtbaar had gekwalificeerd omdat zij niet met het 
blote oog waarneembaar was vanop het beweerde dienstbaar erf (Cass., 
30 april 1990, Pas., 1990, I, 1000, Arr. Cass., 1989-90, 1124). 

Een hek kan een gebeurlijk teken voor een recht van overgang vormen (Vred. 
18 november 1991, T. Vred., 1993, 7). 

119. OVERGANG. VERZWARING- Bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid 
stellen zich in logische volgorde twee vragen. De eerste is of men binnen de 
grenzen van de titel blijft (dit is de vraag naar de omvang). De tweede is of, 
zelfs zo men binnen de grenzen van de titel blijft, er geen verzwaring is. Die 
aspecten kwamen aan bod in een vonnis van de rechtbank van Brussel naar 
wie de zaak door het Hof van Cassatie was verwezen. 

De feiten waren als volgt. Een kloostergemeenschap verkocht een deel van 
haar domein. In de notariele koopakte van 4 januari 1973 werd aan de koper 
opgelegd dat hij op zijn kosten een afscheidingsmuur moest bouwen. Ten 
behoeve van het gedeelte dat de verkoper behouden had moest in deze muur 
een dubbele poort aangebracht worden die toegang zou verlenen aan auto's 
met inbegrip van vrachtwagens. Tevens werd bedongen dat over het ver
kochte gedeelte doorgang moest verleend worden, ten gunste van het door de 
verkoper behouden perceel, aan voetgangers, voertuigen m.i.v. vrachtwa
gens, tot aan de openbare weg. Volgens de akte moest het traject van de weg 
later bij gemeen akkoord vastgelegd worden. Dit gebeurde ook doordat de 
kopers hun plannen m.b.t. de inplanting van de weg aan de verkoper over
maakten die ze voor akkoord ondertekende en in een begeleidend schrijven 
stelde er nota van de nemen dat de poort een nuttige breedte van 2.75 m had. 
Bij notariele akte van 5 oktober 1979 werd het heersend erf verkocht aan de 
actuele eisers. Die stelden dat de poort onvoldoende breed was voor hun 
vrachtwagens en het akkoord m.b.t. de modaliteiten van de erfdienstbaarheid 
hen niet tegenstelbaar was vermits het niet overgeschreven was op het 
hypotheekkantoor. Uiteraard had enkel het tweede argument belang. De 
vraag was niet of de poort breed genoeg was voor de vrachtwagens van 
eisers, wel of de overeenkomst o.a. in verband met de breedte van de poort 
tegenstelbaar was aan eisers. 

De rechtbank meende dat dit om een dubbele reden het geval was. Enerzijds 
was het akkoord enkel een uitvoering van de notariele akte van 1973 en werd 
met de daarin vermelde afmetingen en traject geen nieuwe erfdienstbaarheid 
in het leven geroepen, zodat geen overschrijving nodig was. Anderszijds -en 
dat lijkt ons het meest doorslaggevende argument- waren de inplanting van 
de poort en het traject van de weg duidelijk zichtbaar toen eisers hun goed in 
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1979 aankochten zodat zij niet de in art. 1 Hyp.W. bedoelde goede trouw 
bezaten. 
Tenslotte wees de rechtbank erop dat met vrachtwagens in de akte van 1973 
bedoeld waren die vrachtwagens die door de overeengekomen breedte 
zouden kunnen rijden (Rb. Brussel, 6 april1993, T. Vred., ~994, 231, noot, 
C., Mostin). De eigenaars van het bezwaarde erf stelden een tegenvordering 
in om verbod op te leggen de erfdienstbaarheid te gebruiken als uitweg voor 
appartementsgebouwen en voor de handelsexploitatie van eisers. Enerzijds 
was dit nogal voorbarig want het bleek dat er op het heersend erf geen handel 
werd uitgebaat, noch de erop staande woning in appartementsgebouwen was 
omgebouwd. Anderzijds bleek dat de vestigingsakte van 1973 geen verbod 
inhield om op het heersend erf handel of nijverheid uit te oefenen noch een 
verbod om de erfdienstbaarheid als uitweg voor appartementsgebouwen te 
gebruiken. De rechtbank beklemtoonde dan ook de regel dat de afwezigheid 
van beperking in de titel meebracht dat de erfdienstbaarheid voor elk gebruik 
mocht aangewend worden mits dit tot geen verzwaring zou leiden. Het feit 
dat het heersend erf door een groter aantal personen zou bewoond worden die 
gebruik maken van de overgang zou geen ongeoorloofde verzwaring uit
maken tenzij aangetoond werd dat de verhoogde frequentie nadelige gevol
gen voor het lijdend erf meebracht. 
Die principes zijn correct geformuleerd en, zoals gezegd, hoefde de recht
bank ze in concreto niet te toetsen omdat er noch handel, noch apparte
mentsgebouw aanwezig was. Was-dit wel-het geval geweest danhado~i. een 
clausule uit de vestigingsakte die de eigenaars van het lijdend erf toeliet de 
toegang aan de openbare weg af te sluiten mits afgifte van sleutels aan de 
eigenaar van het heersend erf een rol kunnen spelen bij de vraag naar 
gebeurlijke verzwaring. Dergelijke clausule lijkt er inderdaad op te wijzen 
dat een zeker verlangen naar rust en beperking van frequentie aanwezig was 
bij de vestiging dat noch moeilijk verenigbaar is met af- en aanrijden voor 
een handelsexploitatie. 

In ons vorig overzicht wezen we erop dat de regel van art. 702 B.W. vaak 
wordt miskend wanneer de eigenaar van een erf dat van een recht van 
overgang geniet achteraf nog een aantal percelen verwerft, ze allen tot een 
geheel samenvoegt en voor dit geheel de erfdienstbaarheid gaat gebruiken 
zonder toestemming van de eigenaar van het lijdend erf. Ingeval van bedon
gen erfdienstbaarheid zal het aldus uitoefenen van de erfdienstbaarheid 
buiten de grenzen van de titel meteen een miskenning van de bindende 
kracht van de overeenkomst inhouden. Die principes werden o.m. in een 
Cassatie-arrest van 16 mei 1986 benadrukt (zie over dit alles T.P.R., 1989, 
1782, nr. 134). 
Het Hof van Cassatie had van deze zaak reeds een eerste maal kennis 
genomen in 1982, ze na verbreking naar de rechtbank van Antwerpen door
verwezen en toe ze ook het vonnis van deze rechtbank had verbroken, ze naar 
de rechtbank van Mechelen verzonden. De rechtbank zette de feiten en 
principes nog eens op een rijtje. De erfdienstbaarheid was oorspronkelijk 
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gevestigd bij notariele akte van 1842 voor een hof van 2 a en 34 ca. Daarvan 
had de huidige gei"ntimeerde 135 m2 aangekocht en die gei"ntegreerd in een 
blok van verschillende kavels van meer dan 18 a waarop hij een grote loods 
gebouwd had waarvoor hij de overgang gebruikte. Dit was uiteraard een 
schending van de bindende kracht van de overeenkomst en een overschrij
ding van de grenzen van de titel, waarbij de vraag of de eigenaar van het 
lijdend erf schade lijdt, irrelevant is. De rechtbank beval herstel in de 
vroegere toestand, wat in casu de afsluiting van deze toegang betekende 
(Rb. Mechelen, 19 oktober 1988, Rev. Not. B., 1990, 167, T.B.B.R., 1989, 
499). 

De vrederechter van Sint-Joost-ten-Node kwam eveneens op basis van de 
regel dat men niet buiten de grenzen van de titel mag gaan tot het besluit dat 
de eiser niet gerechtigd was tot het laten gebruiken van een bedongen recht 
van overgang (met een wagen) door de huurders van 15 garages op haar erf. 
Die beslissing nam hij op basis van de vaststelling dat de interpretatie van de 
vestigingsakte volgens de algemene · interpretatieregels moest gebeuren. 
Daarbij moet, rekening houdend met het geheel van de bedingen van de 
akte, de werkelijke wil van partijen nagegaan worden. Blijft er dan nog 
twijfel dan moet voor de vrijheid van het erf gekozen worden. Indien de 
uitoefeningsvoorwaarden van een recht van overgang niet duidelijk om
schreven zijn, moet men zich laten leiden door het doel waartoe de erfdienst
baarheid gevestigd werd. Allemaal principes die we zonder meer kunnen 
onderschrijven. Voor de concrete oplossing van het geval beschouwde de 
vrederechter volgende feiten en elementen uit de akte als doorslaggevend. 

Toen partijen besloten om samen ieder voor een deel een binnenplaats tussen 
hun respectieve eigendommen aan te kopen was hun bedoeling om zo een 
eiland van groen in volle stadsomgeving tot stand te brengen, maar met 
behoud van de mogelijkheid om er hun eigen voertuigen te stallen. Die 
bestemming tot exclusief prive-gebruik vond bevestiging in de notariele 
akte. Enerzijds bevatte deze een beding van burgerlijke bewoning die elke 
industriele of commerCiele aanwending van de aangekochte percelen of 
vestiging of opslagplaats die als hinderlijk of ongezond kon beschouwd 
worden uitsloot. Anderzijds bepaalde zij dat indien de eisers aan een derde 
enig deel van hun kavel verkochten de erfdienstbaarheid nooit voor dit 
verkochte deel kon ingeroepen worden. 
Deze clausule zou elke inhoud verliezen indien de exploitatie van de garages 
(die in feite door de vroegere huurster van de binnenplaats was opgezet) 
mocht voortgezet worden en de huurders van het recht van overgang zouden 
genieten. Doel van de erfdienstbaarheid was voor de vrederechter zonder 
twijfel uitsluitend de huidige eigenaar van het erf toelaten zijn eigen voertuig 
te stallen. Door de huurders van de garages toe te laten de doorgang te 
gebruiken was de eiser zijn titel te buiten gegaan en was verweerster terecht 
tot vervanging van het slot overgegaan (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 7 juli 
1988, T. Vred., 1990, 12). 

Het praktisch resultaat is juist en op de gevolgde interpretatietechniek valt 
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niets aan te merken. Aileen gaat het hier naar onze bescheiden mening niet 
om een erfdienstbaarheid maar om een louter persoonlijk recht. Zoals de 
vrederechter zelf vaststelt werd het recht uitsluitend toegekend aan eiser (met 
wie verweerster oorspronkelijk in de beste verstandhouding leefde, wat hen 
precies tot het plan gebracht had samen de binnenplaats aan te kopen), met 
uitsluiting van elke latere verkrijger van het erf of een gedeelte ervan. Het 
ging dus niet om een voordeel voor een erf maar om een voordeel voor een 
persoon. Er was dus geen sprake van een erfdienstbaarheid, zodat de vraag 
naar haar omvang zich niet eens stelde. 

De regel dat de bindende kracht van de overeenkomst miskend wordt indien 
een bedongen recht van overgang gebruikt wordt voor een huis dat slechts 
ten dele gebouwd is op het in de vestigingsakte bedoelde heersend erf en 
voor de rest op een ander perceel werd in de onderzochte periode nogmaals 
bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass., 26 maart 1993, R. W., 1993-94, 
307, Arr. Cass., 1993, 330). 

De tweede regel die art. 702 B.W. inhoudt is dat- zelfs zo men binnen de 
grenzen van de titel blijft - er geen verzwaring mag aangebracht worden. 
Wie blijkens de vestigingsakte een recht van overgang over een breedte van 
3 m had, met paard en kar of voor het leiden van vee, kan dit recht niet gaan 
aanwenden voor een vervoerbedrijf met een 20-tal vrachtwagens over een 
breedte van 4 m. Dit is een onredelijke verzwaring volgens de rechtbank van 
Turnhout (Rb. Turnhout, 5 juni 1989, T.B.B.R., 1991, 287, Turnhouts 
RechtsZ:~ 1990, 70):Datis ]tiist: Maat derechtbank die uit de lezing van 
de vestigingsakte had opgemaakt dat de erfdienstbaarheid beperkt was tot 
een landbouwactiviteit had zich kunnen beperken tot haar vaststelling dat 
men met de aanwending voor een andere activiteit de grenzen van de titel te 
buiten ging (en dat dit trouwens ook gebeurde doordat de toegestane breedte 
niet werd geeerbiedigd). 

Volkomen terecht wijst ze het argument af als zouden de eigenaars zelf met 
vrachtwagens over de weg rijden. Dat is in hunnen hoofde immers een 
loutere uitoefening van het eigendomsrecht zonder enige weerslag op de 
erfdienstbaarheid. Al even terecht werd het argument van de eiser verworpen 
dat de gemeente haar gevraagd had niet de openbare weg maar uitsluitend 
een erfdienstbaarheid te gebruiken. Een gemeente heeft zich bezig te houden 
met een goede urbanisatiepolitiek en vergunningsbeleid voor de inplanting 
van ondernemingen en kan dit niet afschuiven door (buiten de wettelijk 
voorziene gevallen) particulieren erfdienstbaarheden te gaan opleggen. 

Dat er geen verzwaring mag zijn betekent niet dat de uitoefeningswijze niet 
enigszins gemoderniseerd kan worden (cf. Cass., 7 december 1967, R.C.J.B. 
1970, 185: overgang motorfiets met afgezette motor is niet hinderlijker dan 
overgang met kruiwagen). Maar een voorafgaande vraag bij de ,modernise
ringsproblematiek" is steeds of de titel ja dan neen slechts een aanwending 
voor een bepaald doel toelaat dan wel zonder enige beperking qua aanwen
ding van het heersend erf is gesteld (zie: Kokelenberg, J., ,De privaatrechte
lijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 144 e.v.). Treft men in de vesti-
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gingsakte niet aileen een beperking aan qua tijdstip maar werd het recht van 
overgang s1echts toegestaan voor een bepaa1d doe1, nl. het vervoer van mest 
en aa1, ko1en en de inhoud van teerputten, dan zou men misschien nog we1 
een moderner vervoermidde1 dat een kruiwagen (bv. een fiets!) en ze1fs een 
andere brandstof dan ko1en kunnen gedogen, maar men zit onmiskenbaar 
vast aan een duide1ijk omschreven beperkte doe1stelling. Dat alles brengt 
mee dat het recht van doorgang s1echts met geringe frequentie kan uit
geoefend worden. Daaruit v1oeit voort dat de eigenaars van het 1ijdend erf 
de doorgang mochten afs1uiten mits terbeschikkingstelling van een s1eutel 
aan de eigenaars van het heersend erf (Vred. Ze1e, 4 mei 1988, T. Vred., 
1991, 216). 

Anders 1igt het indien de tite1 in a1gemene termen is geste1d zodat aanwen
ding voor elk (gemoderniseerd) gebruik geoorloofd is mits dit tot geen 
verzwaring 1eidt. Zo wordt het moge1ijk dat het heersend erf in het kader 
van een norma1e stede1ijke exp1oitatie door de bewoners gebruikt wordt om 
hun wagen te stallen. De overgang mag door de bewoners, niet door 
bezoekers, dus met de auto gebruikt worden. In dit geva1 was het afs1uiten 
met een s1otvast hek een gebruik van het eigendomsrecht dat in oneven
redigheid stond met het nadee1 dat de titu1arissen van de erfdienstbaarheid 
zouden ondervinden (Vred. Sint-Niklaas, 15 oktober 1990, T. Vred., 1991, 
87). 
Evenmin is er sprake van overschrijding van de grenzen van de tite1 noch van 
verzwaring indien een recht van overgang in 1919, zonder enige beperking 
van activiteit, voor gaan en rijden met alle voertuigen en paarden gevestigd 
thans gebruikt wordt met lijkwagens die naar en van een funerarium rijden 
terwij1 de nabestaanden van de overledene een andere toegang gebruiken 
(Rb. Turnhout, 30 maart 1992, Turnhouts Rechtsl., 1992, 165). 

De eigenaar van een in een 1andbouwzone ge1egen erf wou daar een 1egkip
penstal voor 40.000 kippen beginnen. Krachtens een vroegere akte waarnaar 
zijn aankoopakte verwees genoot zijn erf van een overgang over een breedte 
van zes meter. Ret bestaan van die erfdienstbaarheid werd niet betwist. Hij 
bekwam een bouwvergunning op eensluidend advies van de gemachtigde 
ambtenaar die echter als uitdrukkelijke voorwaarde stelde dat de weg over 
een breedte van vier meter met beton of asfalt zou verhard worden en er 
elektriciteit en waterleiding zou aange1egd worden. 

Daarop beweerde een eerste verweerder dat dit op minstens drie wijzen de 
toestand van het 1ijdend erf zou verzwaren. Terecht onderzocht de vrede
rechter eerst of de werken wel nodig waren in de zin van art. 697 B.W. 
Vermits de eiser zijn exp1oitatie niet zou kunnen beginnen zonder de 
naleving van de verplichting tot verharding opgelegd door de bouwvergun
ning was hier geen ernstige betwisting moge1ijk. Verweerder zag een eerste 
verzwaring in de verhoogde frequentie van gebruik van een weg die tot nu 
toe s1echts sporadisch werd gebruikt. Daarop werd volkomen juist geant
woord dat de titel geen beperking inzake frequentie inhield. De andere 
overweging dat de verweerder de bedding van de weg toch moest vrijlaten 
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en zelf ook zou genieten van het voordeel van de verharding om zijn erf te 
bereiken lijkt eigenlijk naast de kwestie. 

Een volgend bezwaar zocht de verweerder in de wet van 22 juli 1970 op de 
ruilverkavelingen van landeigendommen uit kracht van de wet, inzonderheid 
in art. 68. Verharding met beton of asfalt zou neerkomen op een profiel- of 
reliefwijziging waarvoor eiser vooraf schriftelijke toelating van het ruilver
kavelingscomite moest bekomen. Daaruit kon echter niet zonder meer afge
leid worden dat deze wetsbepaling op zich een beletsel vormde voor het 
aanbrengen van de verharding, doch enkel dat eiser ze zou moeten aan
vragen. Vandaar dat het vonnis in zijn beschikkend gedeelte stelde dat eiser 
de verharding mocht aanbrengen onder de uitdrukkelijke opschortende 
voorwaarde van het bekomen van de veteiste administratieve toestemmin
gen. De bewering van verweerder dat door de verharding zijn kansen in het 
kader van de ruilverkaveling ongunstig bei"nvloed zouden worden, werd door 
de vrederechter beantwoord met de overweging dat het al dan niet verharden 
geen enkel verschil meebracht voor het lijdend erf vermits aan wie ook het 
perceel toebedeeld zou worden, de bedding van de wegenis steeds zou 
blijven en dus onbeschikbaar zijn voor exploitatie of bebouwing. Het derde 
bezwaar van verweerder woog helemaal niet zwaar. Hij voerde aan dat de 
verhardingswerken een uitzicht of profielwijziging betekenden en geen werk 
voor behoud van huidige bestemming, het enige die stedebouwkundig toe
gestaan was in een agrarische zone. 

De vrederechter wees ero]J dat agrarisch gebied bestemd is voor landbouw in 
de ruime zin, dat er voor het gebied geen bij K.B. goedgekeurd B .P .A. was en 
de gemachtigde ambtenaar zelf de verplichting had opgelegd. 

De rechtbank besloot dan ook dat er geen sprake was van verzwaring maar 
- gelet op de noodzaak van administratieve vergunningen - werd het 
vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard (Vred. Tumhout, 27 november 
1989, T. Agr. R., 1990, 149). 

120. VERZW ARING. SANCTIE - Wie zich niet aan de beperkingen van de titel 
houdt zal niet alleen veroordeeld worden om aan deze situatie een einde te 
stellen (o.a. met gebeurlijke veroordeling tot afbraak en opleggen van 
dwangsom). Hij moet ook de schade die daardoor eventueel veroorzaakt 
is, vergoeden (Vred. Sint-Niklaas, 15 oktober 1990, T. Vred., 1991, 87). 

121. LOSWEG. BEGRIP. OMV ANG - De losweg is alleszins een beperking van 
het puur private eigendomsrecht. Maar die beperking kan even goed het 
gevolg zijn van het feit dat hij de vorm van een medeeigendom als die van 
een erfdienstbaarheid heeft aangenomen. Laurent heeft reeds die dubbele 
mogelijkheid aangestipt waarbij hij eigenlijk kritiek leverde op een basis
arrest van het Hof van Cassatie dat zelf o.i.v. Lalaure beslist had dat er 
inderdaad een groot aantal wegen bestaan, waarvoor meestal geen titel 
bestaat, die erven, gelegen tussen twee openbare wegen doorkruisen en het 
zo mogelijk maken dat al deze erven vanop de openbare weg bereikt kunnen 
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worden met het oog op hun exploitatie. Essentieel in dit arrest is de stelling 
van het Hof dat zij hun ontstaan danken aan de wederkerige toestemrning van 
alle betrokkenen erfeigenaars die er de voorkeur aan gaven allen een deel van 
hun terrein in gemeenschap te brengen liever dan gehinderd te worden in de 
uitbating van hun erven (Cass., 25 februari 1841, Pas., 1841, I, 131 met 
advies advocaat-generaal Dewandre; Lalaure, Traite des servitudes reelles, 
Parijs, 1761, 299-238; Laurent, F., VII, nr. 165). 

In een vrij ingewikkelde zaak die aan het oordeel van het Hof van Cassatie 
werd onderworpen en vervolgens naar de rechtbank van Nijvel werd ver
wezen, stelde het Hof duidelijk dat de losweg, als erfdienstbaarheid, duide
lijk beperkter is dan de erfdienstbaarheid van overgang. Daarmee verbrak het 
een uitspraak van de rechtbank van Brussel die, om te kunnen verklaren dat 
de huurder van de verdieping van de woning op het heersend erf gesitueerd 
via de achterdeur over een bij notarii:He akte van 17 maart 1882 gevestigde 
losweg steeds zijn woning mocht bereiken, losweg door ,chemin de pas
sage" had vertaald en meende dat de term ,lossen" (,decharge") ook de 
doorgang van personen die het huis op het heersende erf betraden of verlie
ten, omvatte. Het Hof wees erop dat wie nagaat wat de gemeenschappelijke 
bedoeling van partijen in 1882 was er niet omheen kan dat de gebruikte 
bewoordingen ,losweg" en ,chemin de decharge" noodzakelijk een beper
king inhouden t.a.v. een algemene erfdienstbaarheid van overgang. De 
rechtbank die beslist had dat de erfdienstbaarheid op de losweg uitgeoefend 
een erfdienstbaarheid van overgang is zonder uitsluiting of beperking voor 
het normale verkeer van mensen, had dan ook de bewijskracht van de akte 
geschonden (Cass., 8 juni 1989, J.T., 1990, 269, noot, J.F., Romain, Pas., 
1989, I, 1070). 
In het vonnis van de rechtbank van Nijvel waarnaar de zaak werd verwezen 
wordt het probleem aangeraakt tot welke kwalificatie men moest overgaan 
als er wei een titel is die de losweg vestigt. In dat geval zal men immers al 
niet met het argument moeten komen aandraven dat het zeker om mede
eigendom gaat vermits een erfdienstbaarheid van overgang niet door verja
ring kan verworven worden. Het probleem herleidt zich dan ook tot een 
interpretatievraag. 
Wat hebben partijen tot stand willen brengen: medeeigendom of erfdienst
baarheid? Dat betekent dat men de interpretatieregels van art. 1156-1164 
B.W. moet toepassen en, zo men er niet in slaagt noch op basis van interne 
noch op basis van externe elementen de twijfel te doen verdwijnen, krachtens 
art. 1162 B. W. voor de minst bezwarende oplossing moet kiezen voor de gene 
die zich verbonden heeft. Dan lijkt het afstaan van exclusief eigendomsrecht 
zwaarder te wegen dan een erfdienstbaarheid toe te staan. 

In feite kon de rechtbank dit probleem al vooraf elimineren door vast te 
stellen dat in de actuele stand van de procedure, na de tussenkomst van het 
Hof van Cassatie, definitief vaststond dat er een erfdienstbaarheid was en dat 
de enige resterende vraag die was naar de omvang of de modaliteiten (Rb. 
Nijvel, 13 september 1990, T.B.B.R., 1991, 182, 1° kol.). Uit het geheel van 
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elementen besloot zij tot een zeer beperkte omvang van de erfdienstbaarheid. 
De betrokken erven lagen in semi-ruraal gebied waar nog ten bijkomstige 
titel aan landbouw werd gedaan, zoals in casu bleek uit de aanwezigheid van 
een varkensstal achter de gebouwen terwijl de rest van het terrein gevormd 
werd door een hof waar zich een beerput bevond. 

De woongedeelten konden niet als ingesloten beschouwd worden gezien ze 
allen met de voorgevel uitgaven op de openbare weg. Het ging om een 
velderfdienstbaarheid, die een toegang verleende die slechts bijkomend was 
aan degene die ten voordele van de woongedeelten bestond en die slechts 
diende om zaken die zich bevonden op de achter de gebouwen gelegen 
terreinen op te halen en naar de openbare weg te voeren. 

De losweg mocht volgens de rechtbank dan ook alleen gebruikt worden om 
een en ander weg te voeren van het achter de gebouwen gelegen terrein. De 
eigenaar van het leidend erf kreeg dan ook de toestemming de poorten van de 
losweg met de sleutel dicht te maken en de titularissen van de erfdienstbaar
heid werd opgelegd hem minstens acht dagen tevoren te verwittigen van dag 
en uur waarop zij met een tankwagen de beerput zouden komen ledigen. 

122. OPHEFFING. ART. 710BIS B.W. - Het nut waarvan sprake in art. 710bis 
B.W. is datgene dat bedoeld wordt in art. 637 B.W. Het hoeft niet nood
zakelijk materieel of actueel te zijn. Een potentieel nut of loutere veraange
narning volstaat. Een tweede toegang tot een relatief groot perceel, die 
toelaat heel wit afstand te besparen en eventlieergebrui.Krkanwotden·bij 
latere herverkaveling is alleszins actueel en potentieel nuttig. De eis op grond 
van art. 710bis B.W. moet dus afgewezen worden (Vred. Herentals, 18 maart 
1986, Turnhouts Rechtsl., 1989, 17). Dezelfde vrederechter hanteerde dit 
nutscriterium ook als uitgangspunt om te beslissen dat een bestaande weg 
actueel en potentieel nuttig was. Het feit dat verweerders over andere hun 
toebehorende erven een weg konden aanleggen was irrelevant. De nieuwe 
weg moest immers nog aangelegd worden, zou kosten en minwaarde voor de 
andere erven veroorzaken en langer zijn dan de bestaande weg. Bovendien 
was de bestaande weg ook interessant bij gebeurlijke latere (afzonderlijke) 
vervreemding van het heersend erf (Vred. Herentals, 8 januari 1985, Turn
kouts Rechtsl., 1989, 16. Dit laatste argument zit eigenlijk ook verweven in 
het vonnis van Rb. Turnhout, 30 mei 1988, Turnhouts Rechtsl., 1989, 21 
waar beklemtoond wordt dat het nutscriterium aan het erf en niet aan de 
persoon gebonden is). 
Men kan niet beweren dat een recht van overgang alle nut verloren heeft zo 
die voor het heersend erf de enige toegangsmogelijkheid in open lucht is. Bij 
vervoer van vuile of stinkende materialen heeft die uitweg duidelijk nog 
belang (Vred. Fexhe-slins, 28 mei 1991, J.L.M.B., 1991, 684: de mogelijk
heid tot verlegging werd voorzien. Zie hierover ook nr. 125). 

Gelet op het feit dat een erfdienstbaarheid principieel eeuwigdurend is, 
art. 710bis B.W. als uitzondering eng ge'interpreteerd moet worden, en de 
koper van een bezwaard erf dit incalculeert, dient een eis op grond van 
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art. 710bis B.W. afgewezen te worden indien blijkt dat een erfdienstbaarheid 
rnisschien wei veel van haar nut maar niet ieder nut verloren heeft (Rb. 
Brussel, 11 mei 1989, T. Vred., 1989, 340: vonnis dat o.a. ook op het 
onderscheid tussen art. 684 en 710bis B.W. wijst. In casu was verweerder 
door aankoop van drie aangrenzende percelen in het bezit van drie andere 
toegangswegen tot zijn erf gekomen. Indien het erf echter aan een derde in 
gebruik werd gegeven of verhuurd zou de erfdienstbaarheid haar nut bewij
zen. Bovendien bleken onder deze weg alle gas- en elektriciteitsleidingen 
van de N.V. Unerg te lopen. De rechtbank steunde haar strenge - maar 
correcte- opvatting ook op het feit dat art. 710bis B.W. alle schadevergoe
ding uitsluit (Zie in dat verband T.P.R., 1989, 1793 e.v., nr. 146). Voor een 
gelijkaardig geval met gelijkaardige motivering zie: Rb. Turnhout, 30 mei 
1988, Turnhouts Rechtsl., 1989, 21 vonnis dat erop wijst dat nut aan het erf 
niet aan de persoon gebonden is. De restrictieve interpretatie werd eveneens 
aangenomen door Vred. Landen, 24 januari 1990, T. Vred., 1993, 112, noot, 
Vuye, H.: een erfdienstbaarheid om via de gang en trap in het huis van de 
gebuur de eigen zolder te bereiken heeft niet alle nut verloren indien men 
slechts enkele malen per jaar naar deze zolder trekt die als bergruimte 
gebruikt wordt. 

Ook de rechtbank van Bergen onderstreepte het verschil tussen art. 684 B.W. 
en art. 710bis B.W. Ingeval van art. 684 B.W. gaat het om een wettelijke 
erfdienstbaarheid en om een noodzaak in de zin van art. 682 B.W. Ingeval 
van art. 710bis B.W. gaat het om een nut, dat aanwezig kan zijn zonder dater 
sprake is van noodzaak. Ook art. 1134 B. W. werd in herinnering gebracht om 
tot strikte interpretatie van art. 710bis B.W. te besluiten. 

Criteria niet uitdrukkelijk voorzien door art. 710bis B.W. moeten worden 
afgewezen, het moet gaan om een volledig verdwijnen van elk nut. Het feit 
dat de last voor het lijdend erf buiten verhouding staat met het voordeel voor 
het heersend erf komt dus niet in aanmerking. Terecht antwoordde de 
rechtbank dat de erfdienstbaarheid destijds niet was toegestaan om aan een 
ingeslotenheid te verhelpen en de bedoeling geweest was een betere exploi
tatie van heersend erf ten koste van lijdend erf toe te laten. Met het feit dat 
men actueel dergelijke meerwaarde voor het heersend erf bestendigde, werd 
alleen maar aangetoond dat men de vroegere situatie voortzette en de erf
dienstbaarheid nog steeds haar nut had (Rb. Bergen, 8 september 1989, J.T., 
1990, 199, Res Jura Imm., 1990, 143: op een argument van de eiser op grond 
van artikel 702 B.W. werd rnisschien wel onvoldoende ingegaan. Het vonnis 
bevat terzake te weinig gegevens). Deze uitspraak lijkt te verkiezen boven 
die van de rechtbank van Leuven die eveneens begon met de overweging dat 
ieder nut verdwenen moet zijn, maar dan enerzijds dit nut louter in een 
econornische context beschouwt en anderzijds stelt dat ieder nut verloren is 
zo er voor de exploitatie van het heersend erf geen voordeel meer kan worden 
uitgehaald of dit voordeel door gewijzigde omstandigheden uitermate gering 
is geworden in verhouding tot de last voor het lijdend erf (Rb. Leuven, 26 
juni 1991, Pas., 1991, III, 102 waar de rechtbank erop wees dat de erfdienst-
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baarheid van overgang niet alleen voor de erven van gei'ntimeerden diende 
maar oak voor andere, waarvoor ze de enige uitweg vormde, rechtstreeks 
uitgaf op de bedrijfsgebouwen van de gei'ntimeerde, een andere weg reeds 
bestond toen de erfdienstbaarheid n.a.v. een ruilverkaveling nag eens onder 
de ogen van partijen werd gebracht). 

Ben vonnis dat zeer goed de terzake geldende principes samenvat, werd 
uitgesproken door de rechtbank van Turnhout. Opheffing van bedongen 
erfdienstbaarheden van overgang ten gunste van een perceel dat niet aan 
de openbare weg paalde, werd gevorderd omdat de eigenaar een aangrenzend 
perceel had aangekocht dat wel aan de openbare weg paalde. De eis werd 
afgewezen op basis van de overweging dat art. 710bis B.W. verlies van ieder 
nut vergt en beperkend gei'nterpreteerd moet worden. Daarbij stelde de 
rechtbank twee grate principes die bij de beoordeling of nag enig nut 
aanwezig is, gehanteerd moet worden. Allereerst wordt nogmaals beklem
toond dat art. 710bis B.W. over nut, niet over noodzaak als criterium spreekt 
(tegenstelling met art. 684 B.W.). Verder- en dat lijkt ons een zeer nuttige 
uitgangspositie - wordt, specifiek voor deze problematiek, nag eens de 
basisregel van de erfdienstbaarheid in herinnering gebracht: het nut is 
gebonden aan een erf, niet aan een perceel. Terecht stelt de rechtbank dat 
het feit dat dank zij aankoop van het belendend perceel er nu toegang tot de 
openbare weg mogelijk was - mits nag een weg over dit nieuw verworven 
perceel werd aangelegd - niet wegneemt dat het heersend perceel nag 
steeds niet aan de openbare weg gelegen is (Rb. Turnhout, 10 april 1989, 
Turnhouts Rechtsl., 1990, 712 voor een enigszins gelijkaardig geval: zie Rb. 
Brussel, 10 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 210, noot, Vuye, H.). 

Het lijkt nu wel duidelijk dat - vergeleken met de in ons vorig overzicht 
bestudeerde periode- de rechtspraak i.v.m. art. 710bis B.W. als algemeen 
beeld vertoont dat men een soms overenthousiaste toepassing van art. 710bis 
B.W. verlaten heeft en het restrictieve karakter ervan (verlies van ieder nut) 
beklemtoont. Het verschil met art. 684 B.W. (logisch gevolg van art. 682 
B.W.) wordt duidelijk beklemtoond. Dat kan niet anders dan toegejuicht 
worden. Nut begint veel vroeger dan noodzaak (art. 637 B.W. versus art. 682 
B.W.) en verdwijnt veellater dan noodzaak (art. 710bis B.W. versus art. 684 
B.W.). De Vrederechter van Fosses-la-Ville heeft die elementen ook nag 
eens beklemtoond (Vred. Fosses-la-Ville, 18 maart 1992, Rev. Reg. Dr., 
1992, 430: nut, te begrijpen in de zin van art. 637 B.W. moet niet alleen 
volgens actuele gegevens maar oak met het oog op de toekomst en rekening 
houdend met alle hypotheses waarbij de erfdienstbaarheid haar nut kan 
herwinnen, beoordeeld worden). Dat het heersend erf op een bepaald mo
ment verenigd wordt met andere aan dezelfde eigenaar toebehorende per
eden doet misschien - en louter actueel - de noodzaak maar niet het nut 
verdwijnen. Zodra de erven terug aan verschillende personen gaan behoren, 
zal de erfdienstbaarheid haar nut in volle omvang herwinnen. Ondertussen 
blijft nag steeds het feit dat een additionele toegang (want over die erfdienst
baarheid lijkt het steeds te gaan, ondanks de algemeenheid van art. 71 Obis 
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B.W.) steeds een meerwaarde aan het erf geeft, al was het maar uit gemakke
lijkheidsoogpunt. 

Bovendien blijven we bij onze idee dat art. 710bis B.W. de rechter haast 
verplicht over onvoorspelbare toekomstige situaties uitspraak te doen (cfr. 
T.P.R., 1989, 1795-1796). Kan men zelfs niet stellen dat het feit dat dankzij 
het voortbestaan van de erfdienstbaarheid het feit dat men bij latere splitsing 
van de erven niet krachtens art. 682 B.W. verplicht zal worden doorgang te 
verlenen over een of meerdere erven die men achteraf had verkregen en 
samengevoegd met het heersend erf verantwoordt dat het niet rechtvaardig is 
dat wie zich verbonden had doorgang te verlenen over zijn erf zou profiteren 
van de louter toevallige omstandigheid dat het heersend erf met andere erven 
verenigd wordt om achteraf letterlijk een last die op zijn erf woog naar 
andere erven door te schuiven? Zie over art. 710bis B.W. volgende uitvoe
rige studie: Vuye, H., ,De nutteloos geworden privaatrechtelijke erfdienst
baarheid: recente tendensen in Belgie, Frankrijk en Nederland", T.B.B.R., 
1991, 323-350. 

123. ART. 710BIS B.W. PROCEDURE. INLEIDING- Volgens de vrederechter van 
Zomergem kan de vordering tot opheffing van een bedongen recht van 
overgang worden ingeleid bij verzoekschrift. Daarbij steunde hij op het 
vonnis van de vrederechter van Sint-Truiden van 7 februari 1985 volgens 
wie er sedert de invoeging van art. 710bis B.W. geen onderscheid meer 
gemaakt moest worden tussen de noodweg en een door de mens geschapen 
recht van overgang. Om het plaatje helemaal duidelijk te maken stelde hij dat 
de art. 1345 en 1371bis Ger.W. geen enkel onderscheid maken tussen een 
wettelijke uitweg ingevolge ingeslotenheid (art. 682 tot 685 B.W.) en een 
uitweg die conventioneel of door de bestemming van de huisvader ontstond 
(art. 692 B.W.) (Vred. Zomergem, 24 april 1992, T. Vred., 1992, 216). De 
vrederechter van Doornik ging nog een stapje verder door art. 1345 en 
1371bis Ger.W. formeel toepasselijk te verklaren op een bedongen recht 
van overgang en te stellen dat de inleiding die niet bij verzoekschrift gebeurd 
was, doch bij dagvaarding, tot een nietigheid leidde die niet door art. 860 
Ger.W. gedekt werd. Niet een enkele akte doch de hele procedure kwam 
volgens hem op de belling te staan, o.a. omdat het plaatsbezoek ingeval van 
inleiding bij dagvaarding slechts facultatief zou zijn, terwijl dit verplicht was 
in de te volgen procedure (Vred. Doornik, 17 oktober 1989 en 2 januari 1990, 
J.L.M.B., 1991, 683). Voorafkan al gezegd worden dat de verplichte oproe
ping in verzoening zich situeert v66r het inleiden van de zaak, het specifieke 
voorwerp uitmaakt van art. 1345 Ger.W. en los staat van de vraag hoe voor 
een gebeurlijke tweede stap, de behandeling van een werkelijk contentieux, 
gehandeld moet worden. Die tweede vraag is het specifieke voorwerp van 
art. 1371bis Ger.W. Voor het overige geldt voor de vonnissen van Doornik 
dezelfde kritiek als voor dat van Zomergem. 

In ons vorig overzicht hebben we reeds kritiek geleverd op het vonnis van de 
vrederechter van Sint-Truiden en erop gewezen dat art. 1371bis Ger.W. 
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enkel de noodweg betreft (T.P.R ., 1989, 1794-1795). Die stelling wordt 
gevolgd door de Vrederechter van Gent die beklemtoont dat met betrekking 
tot een bedongen recht van overgang de procedure met een dagvaarding moet 
ingeleid worden (Vred. Gent, 18 november 1991, T. Vred., 1993, 7). Zoeven 

, hebben. we ~r ook. ()P, ge\\lezen dat er belangrijke verschilpunten bestaan 
tussen beide rechten (nut versus noodzaak; ontstaan door titel versus ontstaan 
uit de wet; onmogelijkheid tot herleven na afschaffing versus mogelijk 
nieuwe toepassing van art. 682 B.W. zo achteraf opnieuw ingeslotenheid 
ontstaat, al dan niet toepasselijkheid van art. 3 Hyp.W. 

Dat art. 1345 en 1371bis Ger.W. geen onderscheid maken, kan alleen gezegd 
worden als men niet het minste oog heeft voor de wordingsgeschiedenis van 
deze bepalingen en elementaire terminologie en begrippen inzake erfdienst
baarheden over het hoofd ziet. Van meet af aan heeft de wetgever beide 
rechten afzonderlijk behandeld en verschillend benoemd: recht van uitweg 
(art. 682 e.v. B.W., Afdeling V van Hoofdstuk II, wettelijke erfdienstbaar
heden, van Titel IV, Boek II B.W.), recht van overgang (art. 688, al. 3; 696 
B.W. Afdeling II, van Hoofdstuk III, erfdienstbaarheden door de mens 
gevestigd van Titel IV, Boek II B.W.). 

Het gaat dan ook niet op deze twee onderscheiden erfdienstbaarheden onder 
een enkele benaming te vatten die slechts voor een van beide geldt. De 
begripsverwarring wordt misschien nog het best geillustreerd door de bewe
ring dat een ,uitweg" door bestemming van de huisvader gevestigd kan 
worden terwijl art. 692 B.W. dit juist onmogelijk maakt voor het recht van 
overgang, gelet op zijn niet voortdurend karakter. 

De wet van 1 maart 1978 die art. 1371bis Ger.W. heeft ingevoerd en art. 1345 
Ger.W. gewijzigd had alleen betrekking op de wettelijke erfdienstbaarheid 
van noodweg en heeft het bedongen recht van overgang ongemoeid gelaten. 
De wet van 22 februari 1983 die art. 710bis B.W. invoegde had alleen 
betrekking op door de mens gevestigde erfdienstbaarheden, werd specifiek 
in die afdeling van het B.W. ingelast en heeft aan geen enkele bepaling van 
het Ger.W. geraakt. 

De vrederechter van Beveren heeft dit terecht onderstreept en leidde daaruit 
af dat, gelet op het uitzonderlijk karakter van de procedure op verzoekschrift, 
de aldus ingestelde vordering als ontoelaatbaar moest worden beschouwd 
(Vred. Beveren, 26 juni 1984, T. Vred., 1992, 58). Dat is ook de mening van 
het Hofvan Cassatie (Cass., 2 november 1987, Pas., 1988, I, 265,Arr. Cass., 
1987-88, 280). 

W aar men de vrederechter van Zomergem gebeurlijk wel kan volgen, is dat 
de rechten van verdediging niet geschaad worden door een inleiding bij 
verzoekschrift en een voorafgaande paging tot verzoening. In feite komt het 
erop neer dat de verweerder er weinig belang bij heeft in te roepen dat 
art. 1345 en 1371bis Ger.W. niet toepasselijk zijn. De zaak ligt uiteraard 
anders indien de verweerder zou gaan beweren dat de vordering van de eiser 
onontvankelijk is omdat hij de voorschriften van art. 1345 en 1371bis Ger.W. 
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niet gevolgd zou hebben en rechtstreeks gedagvaard. Dergelijke stelling
name houdt om de hiervoren geschetste redenen geen steek: op de eiser rust 
geen verplichting om met verzoekschrift en verzoeningsprocedure te wer
ken. V oor een goede studie van deze processuele problematiek, zie: Dae
nens, G., ,Het toepassingsgebied van de artt. 1345 en 1371bis van het 
Gerechtelijk wetboek met betrekking tot de erfdienstbaarheid van uitweg, 
R. W., 1991-92, 514. 

124. ART. 710BIS B.W. KANTMELDING- De vordering op grond van art. 71 Obis 
B.W. valt onder het toepassingsgebied van art. 3 Hyp.W. Het gaat immers 
om een vordering die ertoe strekt onroerende zakelijke rechten voortvloeiend 
uit akten aan overschrijving onderworpen, te herroepen of te vernietigen. De 
onontvankelijkheid we gens gebrek aan kantmelding kan in elke stand van het 
geding opgeworpen worden, maar de kantmelding kan ook op elk moment 
genomen worden zodat de procedure niet langer geschorst is (Rb. Brussel, 
11 mei 1989, T. Vred., 1989, 340; Rb. Bergen, 23 september 1988, J.T., 1989, 
358; Vred. Doornik, 17 oktober 1989 en 2 januari 1990, J.L.M.B., 1991, 683; 
Vred. Wervik, 31 maart 1992, T. Vred., 1992, 244; Vuye, H., ,De nutte1oos 
geworden privaatrechtelijke erfdienstbaarheid: recente tendensen in Belgie, 
Frankrijk en Nederland", T.B.B.R., 1991, 336). 

125. VERLEGGING VAN DE ERFDIENSTBAARHEID- Art. 701, al. 3 B. W. biedt de 
eigenaar van het dienend erf de mogelijkheid om verlegging te vragen. Voor 
de Vrederechter van Fexhe-Slins betekende dit dat a fortiori dergelijke 
verplaatsing door de rechtbank kon opgelegd worden indien het aanbod 
uitging van de eigenaar van het heersend erf en tot voordeel van de eigenaar 
van het lijdend erf strekte (Vred. Fexhe-Slins, 28 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 
684). Dat lijkt ons eigenlijk nietjuist. Het is de eigenaar van het dienend erf 
die zelf beslist of hij verlegging wenst. De taak van de rechter is nate gaan of 
de cumulatieve voorwaarden van art. 701, al. 3 B.W. vervuld zijn, in welk 
geval hij desnoods zijn gezag gebruikt om de nieuwe ligging aan een 
onredelijk eigenaar van het heersend erf op te leggen. De vrederechter zet 
bier dus de zaken op hun kop. De beslissing wordt begrijpelijk - weze het 
daarom niet goed te keuren - in de context van het geding. De eigenaar van 
het dienend erf had de opheffing van een recht van overgang gevorderd 
(art. 710bis B.W.), de titularis van het recht wou dit behouden maar leek best 
bereid de last die dit meebracht te beperken. Die verzoeningsidee leek de 
inspiratiebron voor de vrederechter. 

In een zaak waar de opheffing van een recht van overgang op grond van 
art. 710bis B.W. werd gevorderd had de eiser in de loop van de procedure in 
zijn conclusies subsidiair de verlegging gevraagd. De rechtbank was van 
mening dat de vordering nog steeds op dezelfde feiten was gebaseerd en 
achtte ze ontvankelijk, doch ongegrond. Ten onrechte wordt bier naar 
art. 710bis B.W. verwezen, het gaat bier uiteraard om art. 701, al. 3 B.W. 
De vordering werd afgewezen omdat geen verzwaring van de oorspronke-

665 



lijke ligging werd aangetoond. Het louter verwijzen naar gedragingen van 
derden was naast de kwestie want daartegen kon de eigenaar van het lijdend 
erf de gepaste stappen ondernemen. Bovendien werd evenrnin het bestaan 
van de andere, cumulatieve, voorwaarde, verhindering van voordelige her
stellingen, bewezen (Rb. Turnhout, 10 april1989, Turnhouts Rechtsl., 1990, 
71). 

De uitspraak is niet alleen niet helemaal correct waar zij naar art. 710bis 
B.W. verwijst i.p.v. naar art. 701, al. 3 B.W. Het vonnis maakt ook nog eens 
een verwarring met art. 702 B.W. en de daar bedoelde verzwaring, terwijl 
art. 701, al. 3 B.W. een situatie beoogt waar men weliswaar niet buiten zijn 
titel gaat of de toestand verzwaart maar om een of andere reden de oor
spronkelijk aangeduide plaats van uitoefening meer bezwarend wordt. Men 
stelt dan een andere plaats voor die voor de titularis van de erfdienstbaarheid 
even voordelig is, wat o.a. wil zeggen dat de erfdienstbaarheid in dezelfde 
omvang kan uitgeoefend worden. 

126. ONBRUIK - Zowel de erfdienstbaarheid (art. 706 B.W.) als haar uit
oefeningswijze (art. 708 B.W.) kunnen tenietgaan door 30-jarig onbruik. 
Art. 707 B.W. maakt daarbij een duidelijk onderscheid tussen voortdurende 
en niet-voortdurende erfdienstbaarheden. Bij de eerste soort begint de verja
ring slechts te lopen vanaf het moment dat een met de erfdienstbaarheid 
strijdige daad is verricht, bij de tweede soort vanaf de dag dat men heeft 
opgehouden er gebruik van te maken. Het recht van overgang is een niet
voortdurende erfdienstbaarheid zodat het startpunt van de verjaring dus 
gevormd wordt door het eerste moment van waaraf men de erfdienstbaarheid 
of haar modaliteiten niet meer gebruikt heeft. De reden van niet-uitoefening 
is irrelevant. 

Onbruik kan voor gevolg hebben dat de omvang van een erfdienstbaarheid 
herleid wordt tot de grenzen waarbinnen men er nog wel gebruik van heeft 
gemaakt (Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", 
T.P.R., 1983, 159-160, 164-165). 

Het vonnis van de rechtbank van Brussel dat stelt dat de gedeeltelijke 
verjaring van de breedte van een overgang slechts intreedt zo het beperkt 
onbruik te wijten was aan een verzet vanwege de eigenaar van het lijdend erf, 
maar niet bij vrijwillige onthouding door de titularis van de erfdienstbaarheid 
is in die formulering dus onjuist (Rb. Brussel, 10 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 
210, noot, Vuye, H., inzonderheid 213). 

127. ONMOGELIJKHEID VAN UITOEFENING. RIOOLRECHT - Een riolering, via 
een systeem van ondergrondse leidingen, toezichtskamer en aansluiting op 
het open bare rioleringsnet was stroomafwaarts van het erf van eisers verstopt 
geraakt. Bij deskundigeonderzoek bleek deze verstopping onherstelbaar, op 
een plaats en wegens een oorzaak die onmogelijk te bepalen zouden zijn 
zonder derden in de zaak te betrekken en onderzoeken uit te voeren waarvan 
de omvang en de kost buiten alle verhouding met de betrokken belangen 
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stond. In stand houden van deze bestaande toestand betekende volgens de 
rechtbank een gevaar voor de volksgezondheid, allerlei hinder voor de eisers 
en regelmatige insijpeling in hun kelders. De uitoefening van de erfdienst
baarheid was dus onmogelijk geworden hetgeen haar beeindiging overeen
komstig art. 703 B.W. meebracht (Rb. Luik, 18 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 
409). 

128. ONBRUIK. BEWIJS - In bet vorig overzicht wezen we erop dat naar de 
mening van bet Hof van Cassatie de eigenaar van het heersend erf die zich 
beroept op een titel die meer dan 30 jaar oud is, de bewijslast draagt dat de 
erfdienstbaarheid sedert minder dan 30 jaar werd uitgeoefend, indien de 
tegenpartij de bevrijdende verjaring opwerpt (T.P.R., 1989, 1792, nr. 145). In 
de thans bestudeerde periode heeft bet Hof die regel bevestigd maar eraan 
toegevoegd dat indien de eigenaar van bet dienend erf zich enkel op een 
gedeeltelijk tenietgaan door verjaring van de erfdienstbaarheid beroept hij 
het bewijs kan en moet leveren van bet gedeeltelijke onbruik (Cass., 5 april 
1990, Pas., 1990, I, 916, noot, Arr. Cass., 1989-90, 1029, R. W., 1990-91, 
184). 

Het valt op dat bet Hof in een enkele alinea twee maal spreekt van een bewijs 
dat kan en moet geleverd worden door respectievelijk de eigenaar van bet 
heersend erf en door de eigenaar van bet dienend erf. In het arrest van 
18 november 1983 werd enkel gezegd dat wie zich op een meer dan 30 jaar 
oude titel beriep en zich de bevrijdende verjaring tegengeworpen zag, bet 
bewijs van uitoefening sedert minder dan 30 jaar moet leveren. Men kan zich 
afvragen of bet Hof bier niet bet accent heeft willen leggen op de loyauteit en 
samenwerking die bij de bewijslevering moet bestaan en dus de kern van bet 
probleem eerder in de sfeer van bet procesrecht dan in die van de erfdienst
baarheden heeft willen leggen. 

129. ONBRUIK. VERJARING- Het recht van overgang is een niet-voortdu
rende erfdienstbaarheid (art. 688 B.W.) en komt dus niet voor vestiging door 
verjaring in aanmerking. Wat voor bet recht als dusdanig geldt, geldt 
overigens ook voor de ligging en modaliteiten vermits men dan in feite door 
verjaring een andere erfdienstbaarheid zou pogen te vestigen (Rb. Mechelen, 
10 januari 1984, Rec. Gen. Enreg., 1989, nr. 23.726). Een beweerd gedogen 
van 15 jaar kan uiteraard niet tot verzwaring of uitbreiding van een recht van 
overgang leiden (Rb. Turnhout, 5 juni 1989, Turnhouts Rechtsl., 1990, 70 
met verwijzing naar Cass., 3 februari 1978, waar duidelijk met uitdrukkelijke 
verwijzing naar art. 691 B.W. elke uitbreiding ofverzwaring op grond van 30 
jaar of meer wordt uitgesloten). 

130. BELEMMERING VAN UITOEFENING. SCHADEVERGOEDING- Art. 701, al. 1 
B.W. verbiedt de eigenaar van bet lijdend erf iets te doen dat de uitoefening 
van de erfdienstbaarheid zou verminderen ofbemoeilijken. Afortiori mag hij 
ze niet onmogelijk maken. Voor bet verleden kan een dergelijke inbreuk 
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gesanctioneerd worden met schadevergoeding (Vred. Sint-Niklaas, 15 okto
ber 1990, T. Vred., 1991, 87: weg afsluiten met palen en draad, schade
vergoeding ten gunste van eigenaar van heersend erf die echter gecompen
seerd werd met de vergoeding die hij zelf verschuldigd was wegens gebruik 
buiten de titel; zie ook Vred. Turnhout, 27 november 1989, T. Agr. R., 1990, 
149, inzonderheid 154: een eigenaar van een lijdend erf die de palen van zijn 
afsluiting op de bedding van een doorgang geplaatst had moest die terug 
langs de rand van de weg plaatsen, bij gebreke waarvan eiser dit op kosten 
van verweerder mocht doen). Of het aanbrengen van een afsluiting a1 dan 
niet als belemmering beschouwd moet worden, dient steeds in concreto, door 
de feitenrechter beoordeeld te worden. Zie hierover ook nr. 134. 

131. BELEMMERING. BEZITSVORDERING. KORT GEDING. VOORLOPIGE MAAT

REGELEN (ART. 19 GER.W.) - Vaak leidt de aanspraak op een recht van over
gang tot kleine oorlogssituaties waarbij de eigenaar die meent dat zijn erf met 
geen recht van overgang, van welke aard ook, bezwaard is, het recht in eigen 
hand neemt. Om te beletten dat nog Ianger overgang genomen wordt, plaatst 
men afsluitingen en andere obstakels, breekt men de weg op of ploegt hem 
om. Tegen die feitelijkheden reageert de tegenpartij dan vaak met een 
bezitsvordering. We hebben al eerder gewezen op het o.i. juridisch onhoud
bare van die aanpak. Een recht van overgang is een niet-voortdurende erf
dienstbaarheid en kan dus niet door verjaring verworven worden (art. 699 
B.W.), zodat aan de allereerste voorwaarde van- art. 1370 Ger.W. niet 
voldaan is. Die regel werd overigens door het Hof van Cassatie in 1980 
duidelijk erkend (Cass., 18 juni 1980, J.T., 1981, 44). 

Het vonnis van de rechtbank van Leuven dat de bezitsvordering i.v.m. een 
recht van overgang toeliet met het argument dat de vroegere leer nog steeds 
gevolgd kon worden omdat enkel i.v.m. de noodweg voortaan verjaring 
uitgesloten is, hinkt dus op deze cassatierechtspraak achterna (Rb. Leuven, 
5 september 1990, Pas., 1990, III, 34, T.B.B.R., 1991, 79). 

Maar in vroegere uitspraken heeft het Hof toch lange tijd aangenomen dat de 
bezitsvordering mogelijk was zo de overgang op een wettelijke of bedongen 
titel gebaseerd was (zie vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1780, nr. 132). 

In die trant ook besliste de vrederechter van Louveigne nog dat principieel 
geen bezitsvordering kon ingeroepen worden voor een recht van overgang, 
maar hierop uitzondering gemaakt werd zo er een titel voor de erfdienst
baarheid is. De vordering werd afgewezen omdat dergelijke titel niet voor
handen was (Vred. Louveigne, 10 juli 1990, J.L.M.B., 1991, 51, noot, P., 
Lecocq. In casu ging het eigenlijk om een (beweerde) noodweg. Het argu
ment van eiser dat het erf al meer dan 50 jaar ingesloten was werd met beroep 
op art. 684, al. 2 B.W. afgewezen). Opmerkelijk in deze zaak is dat eiser de 
zaak ook bij de voorzitter in kort geding had aanhangig gemaakt waar reeds 
op 20 december 1989 (vijf dagen na het instellen van de bezitsvordering) een 
accoordvonnis bereikt was waarbij partijen, onder voorbehoud van aile recht, 
overeenkwamen dat de obstakels verwijderd zouden worden en eiser door-
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gang zou hebben totdat de rechter ten gronde zou beslist hebben. Men kan 
zich afvragen welk belang er nog was om na dit akkoordvonnis de bezits
vordering nog verder door te zetten. 

Meteen is op een andere mogelijkheid gewezen. De discussie over de al dan 
niet toepasselijkheid van art. 1370 Ger.W. kan vermeden worden door 
beroep te doen op de kart gedingprocedure. Aldus besloot de voorzitter 
van de rechtbank van Charleroi dat, indien een weg reeds geruime tijd vooral 
door kinderen en bejaarden werd gebruikt en dit traject haast driemaal korter 
en veiliger was dan een andere weg, een einde moest gesteld worden aan de 
afsluiting door eigenaars na 10 jaar aangebracht. Vermits de verklaringen 
van de verweerders i.v.m. de omvang van hun eigendom en bet niet bestaan 
van een erfdienstbaarheid niet voldoende evident leken, moesten zij de 
beslissing van de rechter ten gronde afwachten (Kg. Charleroi, 3 oktober 
1988, T.B.B.R., 1989, 511). Zie over de bezitsbescherming en erfdienstbaar
heden de bespreking elders in dit overzicht en Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 274 e.v. 

In een zaak waar een lager gelegen erfeigenaar de opening in een afslui
tingsmuurtje ten dele had gedicht beval het Hof van Brussel in kort geding 
herstel in de vorige toestand. Urgentie werd gezien in bet feit dat de 
opening onvoldoende zou zijn bij hevige regenval en makkelijk kon ver
stoppen. Een ernstige waarschijnlijkheid van recht van appellant leek voor
handen, de gevraagde maatregel was van aard om verdere schade te voor
komen in afwachting van een uitspraak ten grande en was niet zodanig dat 
in kart geding over bestaan of omvang van een erfdienstbaarheid moest 
uitspraak gedaan worden (Brussel, 2 februari 1991, Res et Jura Imm., 1994, 
71). 

Voor wie ook nog alle betwisting i.v.m. hoogdringendheid en het voorlopig 
karakter voor kart gedingmaatregelen wil vermijden, had de vrederechter 
van Genk nog een andere oplossing in petto waarbij hij meteen het probleem 
van art. 1370 Ger.W. omzeilde. Gebruik makend van de mogelijkheid die 
art. 19, al. 2 Ger.W. biedt om alvorens recht te doen voorafgaande maat
regelen te bevelen om de toestand van partijen voorlopig te regelen beval hij 
een verweerder een weg terug open te stellen (Vred. Genk, 19 juni 1990, 
Limburgs Rechtsl. 1990, 225, met anonieme noot; over art. 19 Ger.W.: Vuye, 
H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende 
rechten, Brugge, 1995, nr. 1003 e.v.). Die trend is ingezet door een vonnis 
van de vrederechter van Herne. Deze had ten gronde kennis genomen van 
een geschil inzake uitweg. Eisers hadden tevens de voorzitter in kart geding 
aangesproken. Op grond van art. 660 Ger.W. had die de zaak naar de 
vrederechter teruggestuurd met uitdrukkelijke verwijzing naar art. 19, al. 2 
Ger.W. De vrederechter nam als voorlopige maatregel dat uitweg mocht 
genomen worden over het perceel van verweerders op het moment dat 
normaal het hooi moest geoogst worden (Vred. Herne, 15 juni 1987, T. 
Vred., 1987, 311). 
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Plantrecht 

132. PLANTRECHT. HOOGSTAMMIGE BOMEN- De twee meter waarvan art. 35 
Veldw. spreekt dienen gemeten te worden vanuit het middelpunt van de stam 
(Vred. Oudergem, 21 augustus 1991, J.T., 1991, 47; Rb. Kortrijk, 8 januari 
1993, T. Agr. R., 1993, 243). 

Wie langer dan 30 jaar hoogstammige bomen op minder dan de wettelijk 
voorgeschreven afstand heeft staan mag deze bomen behouden. De bewijs
last dat de onwettige situatie reeds meer dan dertig jaar duurt en het vorde
ringsrecht van de buur uitgedoofd is door verjaring rust op diegene die deze 
exceptie opwerpt (Rb. Kortrijk, 8 januari 1993, o.c., I.e.). Belangrijk is dus de 
vraag naar de aanvang van de verjaring. Een deugdelijk bezit impliceert o.m. 
openbaarheid. Vandaar dat principieel de termijn begint te lopen vanaf het 
moment van aanplanting, tenzij ze aan het zicht onttrokken was door een 
muur of haag, in welk geval de termijn slechts zou aanvangen indien het 
niveau van de muur of de haag, waarin de boom gebeurlijk verwerkt was, 
merkelijk overstegen werd (Vred. Fosses-la-Ville, 5 september 1990, J.T., 
1991, 506: rooiing en inkorting werd geweigerd omdat tussen tijdstip van 
aanplanting en van dagvaarding meer dan 30 jaar verstreken was). 

Was dit criterium in de tijd van Laurent en Demolombe, waarnaar het vonnis 
verwijst, zonder meer te aanvaarden dan lijkt zich in een tijd van genetische 
manipulatie en kweken van steeds nieuwe varieteiten toch een bijkomende 
vraag te stellen. Van wamieer af zal het plantje voor een leek zijn ware 
eigenschappen verraden? Dat is zeker niet meer voor elke boomsoort vanaf 
de aanplanting. Nuancering lijkt dus geboden. 

Het recht om op minder dan de wettelijke afstand bomen te hebben kan als 
zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid ook door bestemming van de 
huisvader gevestigd worden. Dat vergt niet aileen dat thans twee gescheiden 
erven oorspronkelijk een zelfde eigenaar hadden, de toestand van dienst
baarheid op het ogenblik van splitsing bestond, maar vooral dat die gemeen
schappelijke eigenaar deze toestand geschapen had met de bedoeling een 
toestand van dienstbaarheid in het leven te roepen (Rb. Leuven, 23 oktober 
1991, R. W., 1991-92, 783: verkaveling van een dennebos, geen oorspronke
lijke bedoeling dienstbaarheid te scheppen doch enkel nastreven van een 
exploitatie van een volledig erf; Rb. Leuven, 16 mei 1990, Pas., 1991, ill, 11: 
het enkele feit dat bij de verkoop het erf derwijze werd gesplitst dat 
de grenslijn dichter bij de aanplanting kwam te liggen dan de wettelijk 
voorziene afstand bewijst op zich niet de wil tot vestiging van erfdienstbaar
heid). 

133. SANCTIE - Ingeval de voorgeschreven afstand niet nageleefd wordt, 
kan krachtens art. 36 VeldW. rooiing bevolen worden. Schadevergoeding is 
slechts mogelijk zo schade bewezen is (Rb. Leuven, 23 oktober 1991, R. W., 
1991-92, 783). Zelfs zo de wettelijke afstand geeerbiedigd is sluit dit niet 
elke sanctie uit. De eigenaars van populieren op 2,05 m van de scheidingslijn 

670 



geplant moesten als architecten weten dat de wortels zich dermate zouden 
uitspreiden dat emstige schade aan het aanpalende gebouw zou optreden. Die 
schending van de zorgvuldigheidsnorm verplichte hen tot schadevergoeding 
op grond van art. 1382 B.W. (Rb. Brugge, 12 september 1988, R. W., 1990-
91, 337). Merkwaardig is wel het reeds meermaals geciteerde vonnis van 
rechtbank Kortrijk 8 januari 1993 dat de rooiing toestond maar meende dat 
na het rooien de schade niet aileen kon stabiliseren, maar ook verbetering 
mogelijk was. Waar de rechtbank bij plaatsbezoek zelf schade aan het terras 
van eisers had vastgesteld lijkt het toch redelijker dat hiervoor rninstens een 
provisionele vergoeding werd toegekend en voorbehoud voor andere, ge
beurlijk via expertise te bewijzen en te becijferen schade, toe te kennen (Rb. 
Kortrijk, 8 januari 1993, T. Agr. R., 1993, 243). 

Eens het hoogstamrnig karakter en de inbreuk op de voorgeschreven afstand 
aangetoond is, kan principieel krachtens art. 36 VeldW. de rooiing gevorderd 
worden. Maar dit recht is vatbaar voor rnisbruik. Wie rooiing vordert, terwijl 
het beoogde doel in gelijke mate kan bereikt worden door inkorting, oefent 
zijn recht uit op een wijze die kennelijk de grenzen van normale uitoefening 
door een voorzichtig persoon te buiten gaat (Rb. Charleroi, 22 maart 1988, 
T.B.B.R., 1989, 397; Vred. Zele, 28 februari 1990, T. Vred., 1990, 230: in 
casu viel ingeval van inkorting geen schade voor eisers meer te vrezen, 
terwijl de schade -o.a. op tuinarchitecturaal vlak- voor verweerders bij 
rooiing aanzienlijk was; Rb. Leuven, 16 mei 1990, Pas., 1991, III, 11: 
inkorting en schadevergoeding voor hinder ondervonden in het verleden; 
Rb. Kortrijk, 8 januari 1993, T. Agr. R., 1993, 243: geen rechtsrnisbruik bij 
vordering tot rooien van populier waarvan de wortels barsten in terras van 
eiser en aan de eigen woning van verweerder veroorzaken). Met beroep op de 
leer van het rechtsrnisbruik veroordeelde de vrederechter van Louveigne de 
eigenaar van een cypressenhaag van 3 m hoog tot inkorten. Zijn voordeel 
was buitensprorig t.a. v. het nadeel dat zijn gebuur leed doordat zijn groente
tuin door tekort aan zonnelicht en -warmte slechts een povere oogst ople
verde (Vred. Louveigne, 12 januari 1993, T. Vred., 1993, 185). 

Vermelden we nog de uitspraak van de vrederechter van Moeskroen. Na 
vastgesteld te hebben dat de voorschriften van een verkavelingsakte, her
haald in de aankoopakte van elke kavel een geheel van rechten en plichten 
ten voordele en ten laste van elke kavel vormden, oordeelde hij terecht dat 
een beding dat verbood dat de hagen, zelfs zo ze niet gemeen waren en op 
enige afstand van de scheidingslijn stonden, 1,5 m overstegen een bedongen, 
wederkerige negatieve erfdienstbaarheid vormde. Indien hij bij zijn plaats
bezoek zou vaststellen dat bet om hoogstamrnige bomen zou gaan besloot hij 
tot rooiing, indien zou blijken dat het om een haag ging, zou er inkorting tot 
op 1,5 m moeten volgen (Vred. Moeskroen, 8 oktober 1992, T. Vred., 1992, 
136). 

Het begrip hoogstamrnig kwam ook aan bod in een stevig gemotiveerd 
vonnis van de vrederechter van Zele die in grote mate inspiratie had gehaald 
bij het vonnis van de rechtbank van Dendermonde d.d. 30 juni 1987 (zie 
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vorig overzicbt, T.P.R., 1989, 1799 e.v. Ook bet reeds aangebaalde vonnis 
van Rb. Kortrijk 8 januari 1993 nam deze definitie over en wees er terecbt op 
dat het feit dat populieren tot op zekere hoogte afgeknot waren hen niet het 
karakter hoogstammig ontnam. Naast de groei werd ook de wortelvorming 
belangrijk geacht). De vrederechter meende dat bij gebreke aan enige nauw
keurige en algemeen aanvaarde definitie in de wet, rechtspraak ofrechtsleer, 
rekening moet gehouden worden met de schadeverwekkende eigenschappen 
zoals hoogte, kroonvorming, wortelvorming en plantontwikkeling die de 
boom bij voile wasdom zal vertonen, in acht genomen zijn soort en varieteit, 
de plantwijze (aldan niet) in haagvorm. 

Grondslag van de regeling inzake plantafstanden is immers de bezorgdheid 
preventief mogelijke lasten voor bet aangrenzend erf te vermijden. Terecht 
hanteerde de vrederechter een geheel van criteria en wees erop dat niet aileen 
met de hoogte op het ogenblik van het inleiden van de vordering moet 
rekening gehouden worden maar ook met de te verwachten groei, precies 
omwille van het preventief oogmerk van art. 36 VeldW. De hoogte bepaalt 
uiteraard mee het hinderverwekkend karakter (schaduw, bladafval). Voor 
wat betreft de loutere kwalificatie hoogstam of niet achtte hij bet onbelang
rijk of de bomen zich in haag bevonden of een haag vormden. 

Toch was die plantwijze, in zijn kanton, niet onbelangrijk. Want waar in dit 
kanton als algemene regel gold dat hoogstammige bomen op 2 m van de 
scheidingslijn moeten staan, bleek plaatselijk gebruik hierop een afwijking te 
maken indien meiimiller groene boiil.en, ook hoogstamiil.ige, een haag werd 
gevormd, mits deze op eventueel verzoek van de gebuur in te korten tot 3 m. 
Die uitzondering gold echter niet indien de erven afgesloten waren met een 
scheidingsmuur omdat dan het oogmerk van bescherming van privacy reeds 
gerealiseerd was en de haag op korte afstand niet meer verantwoord was 
(Vred. Zele, 28 februari 1990, T. Vred., 1992, 230. Vgl. Rb. Leuven, 16 mei 
1990, Pas., 1991, III, 11, inzonderheid tweede kol. waar o.i. te veel het 
accent op het aspect hoogte werd gelegd en uit een aanplanting als haag werd 
afgeleid dat de plantafstand als haag moest in acht genomen worden. Zo 
wordt het aspect hinder door wortelvorming genegeerd. De rechtbank had 
wel als excuus dat geen gegevens over de aard van de boompjes werden 
aangebracht die volgens de vrederechter cypressen waren). 

Een nogal opvailende uitspraak was die van de vrederechter van Ouderghem 
i.v.m. een vordering tot rooien van twee berken die zich respectievelijk op 
1.5 m. en 1m. van de scheidingslijn bevonden (Vred. Oudergem, 21 augustus 
1990, J.T., 1991, 47). Waar zijn weigering bij wijze van additioneel motief 
gesteund was op de overweging dat rooiing een misbruik van recht kan 
vormen in een gepolueerde stadskern (argument ontleend aan een gekend 
vonnis van de vrederechter van Luik: Vred. Luik, 16 februari 1976, Jur. 
Liege, 1976, 370) kan zijn uitspraak nog op enig begrip rekenen, al kan men 
Watermaal-Bosvoorde (plaats van het gebeuren) niet direct vergelijken met 
Luik. Maar de andere overweging maakt het voor menig jurist begrijpelijk 
dat tegen deze uitspraak beroep werd aangetekend. De Vrederechter vertrok 
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van de vaststelling dat de berken eisers geen hinder veroorzaakten en geens
zins was aangetoond dat de wortels een stookolietank hadden aangetast of de 
betegeling voor de woning van eisers losgewrikt. Dat argument is naast de 
kwestie. Art. 36 Veldw. heeft een preventief karakter, de buur moet niet 
wachten tot de schade ingetreden is. Dat art. 35 Veldw. een anachronistisch 
en oudbollig karakter heeft, volgens de vrederechter, omdat bet uit lang 
vervlogen dagen stamt lijkt niet direct overtuigend. Ook niet-botanici weten 
dat de meeste boomsoorten hun kruin en wortelveld reeds eeuwenlang op 
dezelfde wijze ontwikkelen. Daarop wil art. 36 Veldw. precies anticiperen. 
Dat de twee meter regel van art. 35 Veldw. niet geldt bij afwijkend plaatselijk 
gebruik, dat soeverein door de rechter wordt vastgesteld, is correct. Maar 
dat dergelijk gebruik moet afgeleid worden uit een verordening van de 
Brusselse agglomeratie die bet ornhakken van hoogstammige bomen ver
biedt is een ander paar mouwen. Zoals de vrederechter zelf zegt is de 
legaliteit van dergelijke verordening erg twijfelachtig waar ze in strijd is 
met de wet. Het feit dat de gemeentelijke autoriteiten ze desondanks blijven 
toepassen verandert daar niets aan. Alleszins is bet niet aan de rechterlijke 
macht om een handelwijze die ze zelf als onwettig beschouwt nog te 
ondersteunen. Het toenmalige art. 108bis G.W. (nu art. 165) verklaarde 
trouwens bet toenmalige art. 107 G.W. (nu art. 159) toepasselijk op de 
verordeningen van agglomeraties en federaties. Een veel correctere toepas
sing van art. 35-36 Veldw. lijkt te worden gemaakt door de rechtbank van 
Kortrijk die bet preventief km:akter van deze regels en bet belang van bet 
aspect wortelvorming benadrukte (Rb. Kortrijk, 8 januari 1993, T. Agr. R., 
1993, 243). 

Afpaling en afsluiting 

134. AFSLUITING- We verwijzen naar nr. 119. Het recht zich af te sluiten is 
een attribuut van bet eigendomsrecht en moet als dusdanig uitgeoefend 
worden op een wijze die rekening houdt met een redelijke verhouding tussen 
de belangen van de eigenaar en die van derden (Vred. Sint-Niklaas, 15 okto
ber 1990, T. Vred., 1991, 87). 
Die basisidee verklaart waarom de rechter in bet ene geval wel een afsluiting 
van een noodweg of recht van overgang toestaat, in bet andere geval niet of 
een tussenoplossing (bijvoorbeeld afsluiting met sleutel voor titularis van de 
erfdienstbaarheid), kiest. 
De opvatting dat bet principieel recht om zijn erf af te sluiten (art. 647 B.W.) 
niet aileen door art. 682 B.W., maar ook door andere erfdienstbaarheden, 
zoals een bedongen recht van overgang, beperkt kan worden werd in herinne
ring gebracht door de rechtbank van Leuven. De kool en de geit werden 
gespaard. Appellanten werden gemachtigd om hun erf af te sluiten om zo 
wildschade aan beplantingen, en diefstal van vruchten en boompjes te 
voorkomen. Het bleek dat een poort of verplaatsbare draad, geopend, toe
lieten de volledige breedte van de overgang te benutten, de uitoefening van 
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de erfdienstbaarheid niet verhinderde, noch zodanig bemoeilijkte dat dit zou 
opwegen tegen het voordeel dat appellanten uit de afsluiting haalden. Maar 
sloten mochten niet aangebracht worden omdat dit de uitoefening wel zou 
bemoeilijken en, gelet op het relatief laag karakter van de afsluiting, dieven 
toch niet zou afschrikken (Rb. Leuven, 26 juni 1991, Pas., 1991, III, 102, 
T.B.B.R., 1993, 74). 

In een in uitermate dichterlijke bewoordingen opgesteld vonnis, dat in een 
poeziebundel onder de titel ,Ode aan de muur" niet misstaan zou hebben, 
bracht de vrederechter van Paturages de regel van art. 647 B.W. (vrijwillige 
afsluiting) in herinnering. 

Naarmate een vrij oude betonplatenmuur onder de last der jaren begon door 
te buigen had zijn eigenaar deze stelselmatig verlaagd. Een buurman die 
blijkbaar toch wel niet tot de meest gemakkelijke behoorde en uit alles 
(grove) munt wou slaan, voerde o.m. aan dat door deze verlaging abnormale 
burenhinder was ontstaan, die hem o.a. in zijn privacy stoorde. De vrede
rechter wees hem erop dat enerzijds de muureigenaar toepassing had ge
maakt van het voor elkeen bestaande recht om zijn eigendom af te sluiten 
(art. 647 B.W.) op eigen kosten (zodat hij met deze muur ook kon doen wat 
hij wou) en de buurman trouwens op grond van art. 663 B.W. ook tot bijdrage 
in de oprichting van een gemene afsluiting kon aangesproken worden. De 
klachten van de buurman vonden dan ook hun oorsprong in zijn eigen 
immobilisme. De eis werd afgewezen (Vred. Paturages, 16 november 
1988; J.L.M.B:, T989~ 509):-

135. AFPALING- De rechtbank van Verviers velde een merkwaardig vonnis. 
Zij ging in op de stelling van eisers dat de vordering tot afpaling onont
vankelijk was omdat de terreinen gescheiden waren door een haag en een 
muur die daar volgens getuigenverklaringen al meer dan 30 jaar stonden. De 
motivering van de rechtbank bestond erin te verwijzen naar ,een bepaalde 
rechtspraak" volgens welke de afpaling nutteloos was zo de erven reeds 
sedert meer dan 30 jaar duidelijk gescheiden waren door al dan niet gemene 
hagen. De rechtbank meende dat gelet op het feit dat de kosten van een 
afpaling aanzienlijk zijn, dergelijke stelling redelijk was (Rb. Verviers, 
3 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 56, noot, J., Hansenne). 

Dit vonnis is fout. De regel van art. 646 B.W. is dat elkeen ontvankelijk is om 
de afpaling op gemene kosten te eisen tenzij reeds vroeger een echte, 
tegensprekelijke vrijwillige of gerechtelijke afpaling plaats greep (Cass., 
28 mei 1976, R.W., 1976-77, 599, Pas., 1976, I, 1041). Muren en hagen 
komen hier -ongeacht hun levensduur- slechts te pas als zij mandelig zijn. 
Dan wordt de scheidingslijn geacht in het midden van de gemene muur of 
haag te lopen. Een !outer privatieve muur of haag heeft deze draagwijdte 
niet. Van de drie uitspraken die de rechtbank aanhaalt, huldigen twee precies 
dit principe! (zie overduidelijk: Rb. Aarlen, 15 oktober 1901, Pas., 1906, III, 
109; Vred. Froisny, 16 december 1906, J.J.P. 1908, 352; zie ook: Rb. Luik, 
11 februari 1947, Jur. Liege, 1946-47, 245 met referenties). De bepaalde 
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rechtspraak blijkt zich dus te herleiden tot een volkomen alleenstaand vonnis 
(Rb. Brugge, 18 januari 1913, J.J.P., 1914, 323) dat gebaseerd was op de 
hypothese dat wie een muur bouwde dit alleszins op de uiterste grens van zijn 
perceel zou doen en de haag niet verder dan 50 em van de perceelgrens zou 
plaatsen. De praktijk die reeds toen bestond om op enige afstand van de 
scheidingslijn te bouwen om zo te ontsnappen aan muurovername toont de 
zwakte van de vooronderstelling van dit vonnis aan. 

De 30 jaar hebben niets met afpaling te maken maar betreffen de eigen
domsproblematiek (de vordering tot afpaling is immers overjaarbaar: Dek
kers, R., ,Bornage et revendication", noot bij Cass., 29 mei 1959, R.C.J.B., 
1960,37, voetnoot 13; De Page, H. en Dekkers, R., V, nr. 968; Van Bever, in 
A.P.R., tw. ,Afpaling", nr. 43 en 48). Het vonnis berust dus op de verwarring 
tussen revindicatie en afpalingseis. Het is inderdaad zo dat de eigendoms
vordering als incident in een afpalingsprocedure kan opgeworpen worden, 
maar een eigendomsbetwisting onder het mom van een afpalingsvordering 
aanhangig maken gaat niet (Cass., 29 mei 1959, R. W., 1959-60, 1843: zie 
ook vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1797, nr. 148). AI dan niet bewust heeft de 
rechtbank zich hier op het vlak van de eigendomsproblematiek begeven 
terwijl dit haar niet eens gevraagd was. 

136. AFPALING. KOSTEN - Het Hof van Cassatie deed een belangrijke 
uitspraak in verband met de kostenverdeling bij afpaling. Zoals men weet 
kan men bij de afpaling twee fasen onderscheiden. Enerzijds is er het 
onderzoek naar en de bepaling van het juiste verloop van de scheidingslijn. 
Anderzijds is er het veruitwendigen van de aldus vastgestelde scheidings
lijn door het plaatsen van palen. Van het geheel wordt een P.V. en een plan 
in dubbel opgemaakt, door beide partijen ondertekend (art. 38 Veldw.; 
Kluyskens, A., V, nr. 282; Van Bever, H., v0 ,Afpaling", in A.P.R., nr. 73 
e.v.). 

Volgens art. 646 in fine B.W. geschiedt de afpaling op gemene kosten. Die 
bepaling betreft niet de kosten van onderzoek naar het juiste verloop van de 
scheidingslijn (le fase), o.a. door deskundigeonderzoeken, doch slechts die 
van de tweede fase: plaatsen van palen, opstellen van plan en P.V. Aldus kan 
een rechter de kosten verbonden aan het bepalen van de scheidingslijn 
volledig ten laste van een der partijen leggen (Cass. 23 oktober 1992, 
Pas., 1993, I, 1199, Arr. Cass., 1992-93, 1991-92, 1241, R. W., 1992-93, 
858). Daarmee bevestigt het Hof een opvatting die reeds lang in de rechtleer 
en lagere rechtspraak werd gehuldigd (Kluyskens, o.c., nr. 286; Van Bever, 
H., o.c., nr. 78-79). 

De kosten verbonden aan het veruitwendigen van de grenslijn door de 
plaatsing van grenspalen zijn dus steeds voor gemeenschappelijke rekening. 
De andere kosten, met inbegrip van die van opmeting en deskundige vallen 
ten laste van de partij waarvan de ongerechtvaardigde beweringen het in
stellen van de eis tot afpaling noodzakelijk gemaakt hebben (Rb. Bergen, 
22 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 34). 
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Noodweg 

137. NOODWEG. BEDONGEN RECHT VAN OVERGANG. GEWIJSDE- Het recht van 
noodweg en het recht van overgang zijn verschillende erfdienstbaarheden. 
Het eerste vindt zijn grondslag in de wet, het andere wordt door de mens 
gevestigd. 

Dat maakte dat in het verleden meermaals beslist werd dat wie op grond van 
een bedongen recht van overgang onvoldoende toe gang tot zijn erf had altijd 
nog beroep kon doen op de noodweg om zijn erf te exploiteren. Het omge
keerde is ook waar. Wie tevergeefs een vordering instelde op grond van 
art. 682 B.W. kan achteraf nog in een volgend geding zich beroepen op een 
bedongen erfdienstbaarheid van overgang. De nieuwe betwisting steunt niet 
op dezelfde oorzaak als de vorige. Er is dus geen onontvankelijkheid 
krachtens art. 23 Ger.W. (Cass., 19 april 1991, R. W., 1991-92, 201, Pas., 
1991, I, 755, Arr. Cass., 1990-91, 858). 

138. BEGRIP INGESLOTENHEID - Men weet dat sedert de wetswijziging van 
1 maart 1978 de voorwaarden die de rechtspraak voor de toepassing van het 
oude art. 682 B.W. bij wijze van interpretatie geformuleerd had nu allen in de 
tekst van de wet opgenomen zijn. Allereerst moet aangetoond worden dat het 
perceel geen toegang (absolute ingeslotenheid) of geen voldoende toegang 
(relatieve ingeslotenheid: overdreven kosten of ongemakken om openbare 
weg te bereiken) tot de openbare weg heeft. Art. 682 B.W. spreekt nog efikel 
van ,geen voldoende toegang" doch dit sluit uiteraard de hypothese van 
absolute ingeslotenheid in. Naast gebrek aan toegankelijkheid moet nog aan 
een andere voorwaarde voldaan zijn opdat de eigenaar zich op ingeslotenheid 
zou kunnen beroepen: de gevorderde weg moet nodig zijn voor het normale 
gebruik van zijn eigendom overeenkomstig de bestemming ervan. Het zijn 
cumulatieve voorwaarden. 

Wie op een of andere wijze toegang heeft tot de openbare weg, weze dit op 
basis van een louter gedogen kan, dus geen aanspraak maken op een nood
weg (Rb. Kortrijk, 13 maart 1987, T. Not., 1990, 230, inzonderheid 235, 
1° kol., T. Agr. R., 1990, 38, inzonderheid p. 43; Rb. Kortrijk, 25 juni 1987, 
T. Agr. R., 1989, 128, inzonderheid 132, nr. 7 waar de rechter stelt dat v66r 
de procedure er een voldoende uitweg was voor de exploitatie, zonder dat 
onderscheid gemaakt moet worden of deze weg op een titel dan wel op 
gedoogzaamheid steunde). Het vonnis van Rb. Kortrijk van 25 juni 1987 is 
onbetwistbaar juist waar het stelt dat zolang men, zelfs dankzij gedoogzaam
heid, een erf kan bereiken dit niet ingesloten is. 

Het heeft tevens als verdienste zo nauwkeurig mogelijk de procesgang, 
vertrekkend bij de inleiding voor de vrederechter, weer te geven maar 
omtrent een punt geeft het geen enkele aanduiding: was de weg waarlangs 
het beweerde ingesloten erf bereikt kon worden een gevolg van een bedon
gen erfdienstbaarheid, van een vroeger toegekende noodweg of van een 
louter gedogen. Op grond van het feit dat indien op een wettelijke of 

676 



bedongen titel gesteund kon worden dit welhaast zeker in het geding te berde 
gebracht zou geweest zijn kan men vermoeden dat het om een gedogen ging. 
Maar dan kan men uit de feiten van wat blijkbaar in casu tot een kleine 
boerenkrijg ontaard was, niet anders besluiten dan dat dergelijke overgang 
op basis van gedogen gebeurlijk tot een praktisch probleem en absurde 
situaties kan leiden. De rechtbank van Kortrijk heeft de oorspronkelijke 
eisers immers in het ongelijk gesteld omdat zij v66r de procedure een 
voldoende uitweg hadden. In de loop van de procedure (reeds voor de 
vrederechter) werd deze uitweg echter afgesneden. 

De feiten waren als volgt. De oorspronkelijke eisers (A) waren pachter van 
een perceel bereikbaar via een weg die over de eigendommen van een andere 
landbouwer (B) liep. Om een onbekende reden (misschien juist de precariteit 
of het feit dat een kortere verbinding met de openbare weg mogelijk was) 
vorderden eisers een noodweg over de percelen van andere aangrenzende 
landbouwers (C). Op dat ogenblik zag B zijn kans schoon en stortte een hoop 
stenen op de weg zodat langs daar de percelen door eisers A bewerkt niet 
meer bereikbaar waren. De rechtbank van Kortrijk stelt het in haar motive
ring duidelijk vast: thans is er ingeslotenheid (p. 131, nr. 5), maar de eis 
wordt afgewezen omdat die er v66r de procedure (p. 132, nr. 7) niet was. 

Voor niet-juristen een vrij absurde situatie want iemand waarvan de rechter 
zelf zegt dat hij ingesloten is, krijgt van diezelfde rechter te horen dat hij 
geen noodweg krijgt. Voor juristen nochtans perfect verklaarbaar. Enerzijds 
brengen art. 1 7-18 Ger. W. inderdaad mee dat de ingeslotenheid op het 
tijdstip van het instellen van de vordering moet bestaan. Anderzijds kan 
men zich niet op art. 807 Ger.W. beroepen want het verdwijnen van het 
gedogen is geen feit dat in de dagvaarding was aangevoerd. 

Aan een gedogen kan ten allen tijde een einde gesteld worden. Gebeurt dit 
v66r enige procedure werd ingesteld dan is er geen probleem. Er is nu 
ingeslotenheid en precies daarom kan een procedure gestart worden. Gebeurt 
dit echter in de loop van de procedure dan zal de rechter om de zoeven 
geschetste redenen de vordering onontvankelijk wegens gebrek aan belang 
en alleszins ongegrond moeten verklaren. De eenvoudigste oplossing is dan 
ook dat indien het gedogen beeindigd wordt in de loop van de procedure, de 
eiser dan onmiddellijk afstand van geding doet en een nieuwe eis inleidt 
waarbij hij zich nu wel degelijk op ingeslotenheid kan beroepen. Dit zou 
uiteraard ook kunnen nadat de eis was afgewezen omdat er oorspronkelijk 
geen ingeslotenheid was. 
Wie aanspraak blijkt te kunnen maken op een bedongen recht van overgang 
over een breedte van 5 m, en niet aantoont dat dit recht op enige wijze 
tenietgegaan is, kan art. 682 B.W. niet inroepen. Noch het feit dat men geen 
partij was bij de koopakte met bijhorend plan waarin het bestaan van deze 
erfdienstbaarheid wordt erkend, noch het feit dat actueel de weg door 
verwaarlozing slecht berijdbaar is en opengesteld op 2 m is terzake relevant 
(Rb. Turnhout, 22 juni 1987, Turnhouts Rechtsl., 1989, 18: het vonnis sleept 
ten onrechte art. 1121 B.W. bij een probleem dat uitsluitend, ten tijde van de 
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koop reeds bestaande, zakelijke rechten betrof). Evenmin kan art. 682 B.W. 
ingeroepen worden zo blijkt dat de hofstede van eiser over twee uitwegen 
van voldoende breedte beschikt, waarvan de drassige toestand aan eiser zelf 
te wijten is. Men mag immers niet zelf de ingeslotenheid veroorzaken (Vred. 
Beveren, 27 juni 1989, T. Vred., 1992, 228, inzonderheid 230, 2° kol.: eiser 
had zelf een ondiepe gracht gegraven, silo's geplaatst en vertikte bet enige 
verharding aan te brengen). 

139. GEEN AUTOMATISME- De Vrederechter van Fexhe-Slins vestigde de 
aandacht op bet feit dat art. 682 B.W. niet automatisch een recht van nood
weg tot stand brengt ten gunste van een ingesloten erf. De eigenaar moet dit 
recht opeisen en dit in de vormen door de wet voorzien. Aan die vereisten 
(o.a. van art. 1371bis Ger.W.) wordt niet voldaan door de eigenaar die ook in 
aanvullende conclusies niet de toekenning van bet recht vordert maar de 
Vrederechter enkel verzoekt vast te stellen dat hij beschikt over een nood
weg. In casu was tussen partijen betwisting ontstaan of er enige erfdienst
baarheid was die de eiser toeliet doorgang te nemen over bet erf van 
verweerder (Vred. Fexhe-Slins, 9 november 1992, T. Vred., 1993, 10). Die 
uitspraak lijkt juist waar bedoeld wordt dat de V:rederechter moet (kunnen) 
nagaan of de eiser bewijst dat de door de wet gestelde vereisten vervuld zijn 
om op bet recht aanspraak te kunnen maken. Maar eens dit bewijs geleverd 
kan de rechter bet recht enkel erkennen, niet verlenen. De titel van de 
erfdienstbaarheid van noodweg ligt in de wet, niet in een vonnis. 

140. WIE KAN DE NOODWEG VORDEREN? - Sedert de wetswijziging van 
1 maart 1987 hoeft men geen eigenaar meer te zijn om een noodweg te 
vorderen. Art. 682 § 3 B.W. maakt bet de gebruiker van een ingesloten erf 
mogelijk de vordering in te stellen. Hij moet dan wei de eigenaar in zake 
roepen. Aldus kan de eis ingesteld worden door een pachter indien de 
verpachter weigert dit te doen (Rb. Kortrijk, 25 juni 1987, T. Agr. R., 
1989, 128). 

Een erfdienstbaarheid - dus ook de noodweg - strekt tot nut van bet erf. 

Het feit dat bet systeem van de noodweg tot doel heeft toe te laten een erf 
volgens zijn normale bestemming te gebruiken, brengt mee dat bet niet 
steeds de eigenaar is die de vordering kan instellen. De cruciale vraag is 
of degene die bet erf gebruikt dit al dan niet (behoorlijk) kan bereiken. Aldus 
werd de vordering van een eigenaar onontvankelijk verklaard omdat hij niet 
zelf bet perceel uitbaatte en de werkelijke uitbater over aanpalende percelen 
beschikte die hem toelieten de openbare weg te bereiken. Deze gebruiker 
riep trouwens zelf art. 682 § 3 B. W. niet in. Vermits de eigenaar ook niet kon 
beweren dat er een zware of ernstige bedreiging van zijn recht was had bet 
ook geen zin met louter declaratoir doel een vonnis uit te spreken (Vred. Ath, 
15 mei 1991, T. Vred., 1991, 251). 

De wet maakt geen onderscheid naar de titel op basis waarvan de gebruiker 
die art. 682 § 3 B.W. inroept bet erf bezit. De noodweg wordt immers in bet 
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voordeel van een erf, niet van een persoon verleend (Rb. Leuven, 31 januari 
1990, T.B.B.R., 1991, 79, Pas., 1990, III, 84: dat een derde de rechten van 
een zittend pachter betwist neemt niet weg dat die alleszins een gebruiker is). 

141. BEWIJS VAN INGESLOTENHEID - De ingeslotenheid is uiteraard een 
feitenkwestie en mag dus met alle rniddelen bewezen worden. In veel 
gevallen zal dit tot een plaatsbezoek aanleiding geven. Indien een partij in 
het proces verbaal van plaatsbezoek, dat door de vrederechter, griffier en 
partijen werd getekend en een authentieke akte is, toegeeft dat de tegenpartij 
ingesloten is en het recht heeft om haar erf (in casu een garage) te bereiken, 
heeft zij een gerechtelijke bekentenis afgelegd. Zij kan dan ook niet meer in 
graad van beroep het feit van de ingeslotenheid en dit principieel recht van 
toegang gaan betwisten (Rb. Namen, 17 januari 1991, J.T., 1991, 503). 

142. GEBRUIKOVEREENKOMSTIGDEBESTEMMING- Volgens art. 682 § 1 B.W. 
kan de noodweg gevorderd worden voor een normaal gebruik overeen
komstig de bestemming van het erf. Daarmee heeft de wetgever van 1978 
een formulering overgenomen die voordien reeds door het Hof van Cassatie 
was uitgewerkt (Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, 236; Cass., 12 maart 
1981, Pas., 1981, I, 756; zie ook Cass., 18 december 1970, Arr. Cass., 1971, 
399). 

Dit betekent dan ook dat de ingeslotenheid een gevolg kan zijn van het van 
waarde maken van het erf door de eiser, rnits dit gebeurt overeenkomstig de 
normale bestemrning van het erf (Rb. Namen, 17 januari 1991, J.T., 1991, 
503). 

Of een eigenaar of gebruiker een erf op normale wijze, overeenkomstig zijn 
bestemrning valoriseert is een feitenkwestie met relatief en veranderlijk 
karakter. Uitbating moet ruim opgevat worden: niet aileen landbouw, handel 
en industrie maar ook het normaal gebruik van een woning valt hier onder 
(Vred. Anderlecht, 27 februari 1992, T. Vred., 1992, 236: formulering die als 
dusdanig kan bijgetreden worden. Waar het in concreto erom ging op grond 
van art. 682 B.W. toevoerleidingen van een stookinstallatie op mazout over 
andermans eigendom te leggen verwijzen we naar nr. 151 waar specifiek op 
het probleem van de 1eidingen wordt ingegaan). 

Een sedert 1974 bestaand gebouw dat aanleunt tegen een hoofdgebouw als 
garage gebruiken is een loutere aanvulling van het gebruik van het hoofd
gebouw voor bewoningsdoe1einden (Rb. Namen, 17 januari 1991, o.c., l.c.). 
Ret Hof van Cassatie zag geen schending van art. 682 B.W. in een vonnis 
van een rechter die op grond van zijn feitelijke vaststellingen geoordeeld had 
dat zo een onroerend goed reeds voor 1962 een prive-woning was die 
normaal toegankelijk was voor een motorrijtuig en de bewoners van deze 
woning sedert het moment dat een bestaande weg langs deze woning werd 
verbreed, effectief van een auto gingen gebruik maken en dit ookjaren werd 
geduld men niet van een verzwaring van de toestand van het dienstbare erf 
kon spreken. Dit impliceerde -aldus het Hof- dat naar het oordeel van de 
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feitenrechter het gevorderde recht van uitweg strekte tot een normaal gebruik 
van het erf overeenkomstig zijn bestemming als prive-woning (Cass., 27 sep
tember 1990, Rev. Not. B., 1991, 49, R. W., 1991-92, 852 inzonderheid 854, 
2° kol., J.T., 1991, 634, Arr. Cass., 1990-91, 84, Pas., 1991, I, 78). 

De vergelijking van de onderscheiden publikaties toont aan dat geen ervan 
volledig is. Het hier besproken gedeelte van het arrest treft men (enkel) aan 
in R. W., 1990-91, Pas. 1991 en Arr. Cass. 1990-91. Voor een goed begrip 
van de zaak is het dan ook nuttig aile publicaties complementair te gebrui
ken. We behandelen dit arrest overigens ook nog sub nr. 146, vermits 
meerdere, met mekaar samenhangende vragen in dit geschil aan bod kwa
men). 

143. NORMAAL GEBRUIK. WERKELIJKE WIL TOT EXPLOIT A TIE- De vraag naar 
de al dan niet ingeslotenheid -en dus van noodzaak van een weg- staat in 
functie van het gebruik dat een eigenaar van zijn goed wil maken overeen
komstig de normale bestemrning. Het komt de rechter dan ook toe nate gaan 
of degene die een noodweg vordert werkelijk zinnens is het erf te gaan 
aanwenden voor het gebruik waarvoor hij een noodweg vordert. Indien hij 
meent dat dergelijke intentie niet aanwezig is kan hij de noodweg weigeren 
(Rb. Turnhout, 9 oktober 1989, Turnhouts Rechtsl., 1990, 69: eisers waren 
geneesheer en studente, het kwam ongeloofwaardig over dat zij een goed als 
weiland wilden gaan exploiteren dat achter de eigendom van hun ouders 
gelegen was). 

144. VERGOEDING- De eigenaar wiens recht met een noodweg bezwaard 
wordt heeft recht op schadevergoeding. Opdat vergoeding verschuldigd zou 
zijn, moet schade bewezen zijn (Vred. Herentals, 16 februari 1988, Turn
houts Rechtsl., 1989, 20). De meerwaarde die het heersend erf dankzij de 
noodweg verwerft komt uiteraard niet in aanmerking, art. 682 B.W. regelt 
een vergoeding van schade. De waardevermindering die voor het bezwaarde 
erf voortvloeit uit de uitoefening zelf van de erfdienstbaarheid moet, in de 
mate dat zij haar onrechtstreekse oorzaak in de wet vindt, niet in de vergoe
ding begrepen worden. De vergoeding moet in verhouding staan tot de 
schade veroorzaakt aan het onderwerpen aan de erfdienstbaarheid. W at de 
vergoeding moet herstellen is enerzijds de schade voortvloeiend uit de 
beperking aangebracht aan het recht van de eigenaar en anderzijds ook een 
genotsderving. Daarbij speelt het al dan niet produktief karakter van de 
bezwaarde strook grond een rol (Rb. Namen, 17 januari 1991, J.T., 1991, 
503). 

In casu was de genotsbeperking te herleiden tot een verrninderde mogelijk
heid om op deze strook grond voor zijn huis zijn eigen wagen of die van een 
bezoeker te stationneren of ze aan te wenden voor vrijetijdsbesteding. De 
rechtbank kende een forfaitaire eenmalige schadevergoeding van 2000 BF 
per m2 toe. 

De rninwaarde die een bouwgrond ondergaat doordat er een noodweg wordt 
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opgelegd geeft aanleiding tot schadevergoeding (Rb. leper, 13 januari 1993, 
T. Agr. R., 1993, 247). Zie ook nr. 150. 

145. MINSTSCHADELIJKELIGGING- Art. 683 B.W. formuleert een regel die al 
lang in de rechtspraak vastlag. Het is een soort door de wet geformuleerde 
schadebeperkingsplicht, maar dan wel gericht tot de rechter. Per slot van 
rekening wordt de eigenaar van het bezwaarde erf een voor hem nadelige 
situatie opgedrongen. Zo is het evident dat wie een recht van overgang krijgt 
om met zijn auto zijn garage te bereiken, dit zal moeten doen over een reeds 
bestaande, met kiezel verharde, weg en dat hij niet kan verlangen dat men 
een aanzienlijk deel van een weide en een tuin berijdbaar zou gaan maken, 
hetgeen bovendien de wegruiming van afsluitingspalen en boordstenen van 
de tuin zou impliceren alsmede de doortocht van voertuigen door een 
flessehals tussen het huis en de garage gelegen op het bezwaarde erf (Rb. 
Namen, 17 januari 1991, J.T., 1991, 503). 

De minst schadelijke weg is niet noodzakelijk de kortste. Zo koos ook de 
rechtbank van Kortrijk voor een bestaande, grotendeels verharde weg die 
weliswaar langer was dan een andere maar waarlangs het heersend erf slechts 
bereikt zou kunnen worden mits oplossing van een probleem van water
bestendigheid door aanbrengen van keien en een ondergrondse afvoerleiding 
(Rb. Kortrijk, 25 juni 1987, T. Agr. R., 1989, 128). 

146. MINST SCHADELIJKE LIGGING. OPENBAAR DOMEIN - Reeds vroeger heeft 
het Hof van Cassatie beslist dat het niet absoluut uitgesloten is dat op het 
openbaar domein (wettelijke) erfdienstbaarheden kunnen wegen, mits ze niet 
onverenigbaar zijn met de openbare nutsbestemming, het gebruik door allen, 
en geen afbreuk doet aan het recht van het bestuur om het gebruik ervan te 
regelen en te wijzigen wegens de noden en het belang van de gemeenschap 
(Cass., 6 december 1957, Pas., 1958, I, 366, Arr. Cass., 1958, 210; Cass., 
11 september 1964, Pas., 1965, I, 29, R.W., 1965-66,494, J.T., 1965, 213, 
Res Jura Imm., 1965, 193, nr. 4.137). Zie over deze problematiek: Vuye, H., 
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 437 e.v. 

Dit standpunt werd door het Hof herhaald en verder uitgewerkt, dit maal 
i.v.m. de noodweg. Doorheen het Ardense landschap slingerde zich een 
toeristische weg die uitgaf op de baan naar Barvaux. Via deze weg was 
een kampeerterrein en een daar achter gelegen terrein met woning bereik
baar. In 1972 kocht de Belgische Staat de grond waarop deze weg gelegen 
was (en blijkbaar nog een gedeelte dat toeliet de oorspronkelijke weg te 
verbreden) aan. 

In deze aankoop was ook een gedeelte begrepen dat dwars over het kam
peerterrein liep. In de aankoopakte was een beding opgenomen dat de 
goederen verkocht werden met al hun erfdienstbaarheden maar zonder dat 
dit wie ook meer rechten kon verlenen dan diegene die uit de wet of regel
matige titels voortvloeiden. Na het verlaten van het kampeerterrein liep de 
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weg verder in de richting van een woning die er al sedert 1962 stond en in 
1975 door de oorspronkelijke eisers (thans verweerders in Cassatie) was 
aangekocht. 

De Belgische Staat had deze weg betiteld als ,toeristische voetgangersweg". 
Dat belette de Staat niet dat hij uit solidariteit met de kampeerterreineigenaar 
toeliet dat men deze weg met auto's gebruikte om het kampeerterrein te 
bereiken. De eigenaars van het achterliggend perceel hadden sedert hun 
aankoop in 1975 de facto ook de toestemming gekregen om met de auto 
gebruik te maken van de weg. Achteraf waren blijkbaar spanningen ontstaan 
tussen deze eigenaars en die van het kampeerterrein, waarin de Belgische 
Staat al dan niet tegen zijn zin werd meegesleept. Dit leidde ertoe dat de 
eigenaars van de woning voor de vrederechter en in beroep voor de rechtbank 
van Marche-en-Famenne het standpunt hadden ingenomen dat zij krachtens 
art. 682 B.W. inderdaad met hun auto deze weg mochten gebruiken, terwijl 
de eigenaar van het kampeerterrein en de Staat stelden dat zij de weg enkel te 
voet mochten gebruiken. 

Het aangevochten vonnis van de rechtbank van Marche-en-Famenne (deels 
gepubliceerd in T.B.B.R., 1989, 500) meende dater niets anders gebeurde 
dan de uitoefening met auto's van het recht van noodweg van het heersend, 
ingesloten, erf op een lijdend erf, gevormd door het desbetreffende deel van 
de toeristische weg. De vordering in tussenkomst van de eigenaar van het 
kampeerterrein werd afgewezen. Centraal in de motivering van dit vonnis 
stond het bedirig dat de. aankoopakte van de Staat bevatte i.v.m. erfdiensf
baarheden. Door dit beding te ondertekenen had de Staat volgens de recht
bank afstand gedaan van het recht zich te beroepen op het begrip openbaar 
domein om zich te verzetten tegen de beperking van zijn eigendomsrecht, 
gezien de gevorderde erfdienstbaarheid al bestond v66r de verkoop en het 
goed, aldus bezwaard, werd verworven, zodat de overheid die haar bestaan 
had erkend, ze moest dulden. 

De regel dat openbaar domein niet bezwaard kan worden met erfdienstbaar
heden is - aldus de rechtbank - gegrond op de onverenigbaarheid met de 
rechten van de gemeenschap. De modaliteiten (nl. per auto) van de overgang 
waren aan de eigenaars van het achterliggend perceel de facto door de Staat 
toegestaan sedert zij in 1975 hun eigendom hadden verworven. De Staat had 
zich ook niet verzet tegen het behoud van deze situatie die hij tot 1975 enkel 
in het voordeel van de campingeigenaar niet strijdig met de bestemming van 
de weg achtte. De rechtbank zag dan ook niet in hoe, behoudens bij misbruik 
van recht, het verlengen met enkele honderden meters van de rechten die 
men aan de eigenaar van het kampeerterrein had toegestaan onverenigbaar 
zou zijn met het begrip openbaar nut. 

Tegen deze beslissing gingen de eigenaar van het kampeerterrein en de Staat 
in cassatie. Het arrest werd in meerdere tijdschriften, maar niet steeds in 
dezelfde omvang, gepubliceerd (Cass., 27 september 1990, Pas., 1991, I, 78, 
Arr. Cass., 1990-91, 84, R. W., 1990-91, 852, Rev. Not. B., 1991, 49, J.T., 
1991, 634). 
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Allereerst kan gesignaleerd worden dat de Belgische Staat met stille trom uit 
de zaak verdween omdat het openbaar ministerie de onontvankelijkheid van 
de voorziening door de Staat had opgeworpen, bevoegdheid die inderdaad 
sedert 1 januari 1989 op het Waalse Gewest was overgegaan (R. W., 1990-91, 
852-853). 

In het eerste onderdeel van het eerste middel werd opgeworpen dat geen 
erfdienstbaarheid op openbaar domein gevestigd kan worden zo deze onver
enigbaar is met de openbare bestemrning, het openbaar gebruik belemmert 
en afbreuk doet aan het recht van de overheid om het gebruik te regelen of te 
wijzigen, volgens de behoeften of het belang van de gemeenschap. De 
bestemming als voetweg door de Staat gegeven zou dus een gebruik met 
voertuigen van en naar het achterliggend perceel uitsluiten. Zelfs zo dergelijk 
recht v66r de aankoop door de Staat bestaan had, dan was dit door de 
bestemrning die de Staat achteraf gegeven had, opgeheven, zodat geen 
beroep kon gedaan worden op het fameuze beding inzake erfdienstbaar
heden. De feitelijke situatie kon dan ook niet opwegen tegen de aldus 
verleende bestemrning. Het vonnis hield aldus een miskenning in van het 
onvervreemdbaar en onverjaarbaar karakter van elke weg die tot het open
baar domein behoort. 

Het Hof formuleerde allereerst een aantal reeds gekende principiele stelling
names. Een erfdienstbaarheid kan op een goed toebehorend aan het openbaar 
domein gevestigd worden mits ze niet onverenigbaar is met de openbare 
bestemrning van dit domein, geen beletsel vormt voor zijn publiek gebruik en 
geen afbreuk doet aan het recht van het bestuur dit gebruik te regelen volgens 
de behoeften en het belang van de gemeenschap. Ook al ontsnapt de 
opportuniteit van dergelijke beslissingen aan de rechterlijke controle, toch 
mag en moet de rechter de interne en externe legaliteit ervan nagaan en 
inzonderheid, op basis van hun context of aile andere regelmatig naar voor 
gebrachte gegevens onderzoeken, of er geen machtsafwending gebeurde. 

Vervolgens stelt het vast dat de motivering van het bestreden vonnis i. v .m. de 
feitelijke toestand v66r en vanaf 1975 impliceert dat de rechtbank voor het 
geheel van de toeristische weg van mening was geweest dat de weigering van 
de Belgische Staat het door de achterliggende eigenaars gevraagde gebruik 
met voertuig toe te laten gei'nspireerd was door een objectief dat vreemd was 
aan het algemeen belang en de op dat punt gevoerde discriminatie tussen 
deze eigenaars en die van het kampeerterrein slechts verklaard werd door de 
,solidariteit" van de openbare macht met de campinguitbater. De rechtbank 
die op basis van die overwegingen gebaseerd op door haar soeverein ge
apprecieerde feitelijke elementen van de zaak, het beroep van de Staat en de 
campinguitbater had afgewezen had geen schending van art. 538, 2226 of 
682 B.W. begaan (R. W., 1990-91, 853 in fine en 854, 1° kol., J.T., 1991, 635, 
1° kol. in fine en 2° kol., Rev. Not. B., 1991, 53-54, Pas., 1991, I, 81, Arr. 
Cass., 1990-91, 87). 

147. MINST SCHADELIJKE LIGGING. VERPLAATSING- Krachtens art. 684, al. 2 
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B.W. kan de noodweg verlegd worden naar een andere plaats indien blijkt dat 
deze minder schadelijk is dan de oorspronkelijk aangewezen ligging. De 
rechtbank van Leuven paste deze regel toe in een geval waar de titularis 
meende door verjaring de ligging verworven te hebben ook al was zij niet de 
minst schadelijke. Zijn argument dat art. 684, al. 2 B.W. geen terugwerkende 
kracht heeft, werd ongegrond geacht omdat enkel de (voortdurende) rechts
gevolgen van de vroeger ontstane toestand worden geviseerd maar niet aan 
het voordien verkregen recht wordt geraakt (Rb. Leuven, 12 december 1990, 
T.B.B.R., 1991, 393). Het probleem kon echter veel eenvoudiger benaderd 
worden. De vraag hoe de bedding van de noodweg bepaald werd (door de 
rechtbank, overeenkomst of verjaring) speelt sedert de wetswijziging van 
1 maart 1978 geen rol meer. Men beschikt nu (in tegenstelling tot vroeger) 
over een duidelijke tekst die verlegging van de noodweg mogelijk maakt 
zonder daarbij enig onderscheid te maken volgens de wijze waarop de 
oorspronkelijke ligging werd bepaald. En voor wie zou menen dat die tekst 
toch nog niet duidelijk genoeg is zijn er nog de voorbereidende werken waar 
uitdrukkelijk gesteld wordt dat met art. 684, al. 2 B.W. nu eens en voor goed 
duidelijk gemaakt werd dat de bedding van de noodweg niet door verjaring 
verworven kon worden (Verslag Cooreman namens de Senaatscommissie 
voor Justitie, Pasin., 1978, 327, eerste kol.; Verslag Uyttendaele namens de 
Kamercommissie voor Justitie, Pasin., 1978, 329, tweede kol.). Zie ook 
nr. 150. 

148. MINST SCHADELIJKE LIGGING. INSLUITING DOOR SPLITSING- Art. 683, al. 2 
B.W. stelt dat het principe van de minst schadelijke ligging moet wijken zo 
de insluiting het gevolg is van de opsplitsing van een vroeger, grater geheel. 
Dan moet de uitweg genomen worden over een of meerdere percelen die tot 
het vroegere, grotere erf behoorden, tenzij zo toch geen voldoende toegang 
tot de openbare weg mogelijk is. Die oplossing was reeds lang v66r de 
wetswijziging van 1 maart 1978 ingeburgerd in rechtspraak en rechtsleer en 
gegrond op de idee dat de uitweg als een accessorium van het afgesplitste 
deel moet beschouwd worden krachtens een stilzwijgende overeenkomst 
tussen de bij de splitsing betrokken partijen. 

De vrederechter van Beveren verwijst in een vonnis van 1989 nog steeds naar 
die rechtspraak en rechtsleer, alhoewel hij zich nu eigenlijk op de duidelijke 
wettekst van art. 683, al. 2 B.W. kan en moet baseren (Vred. Beveren, 27 juni 
1989, T. Vred., 1991, 228). 

149. TENIETGAAN. ART. 684 B.W. - De ratio van de noodweg ligt in de 
ingeslotenheid. Houdt deze op te bestaan dan verdwijnt het recht op nood
weg. 

De rechter die (blijkbaar tot zijn verbazing) vaststelt dat een partij niet 
betwist dat haar erf niet langer ingesloten is, beslist dan ook terecht dat 
art. 684, al. 1 B.W. toepasselijk is (Rb. Namen, 12 maart 1990, J.L.M.B., 
1990, 853). 
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Krachtens art. 684 al., 2 B.W. kan men zich op geen verjaring beroepen, ook 
niet met betrekking tot de ligging of de uitoefeningswijze (Vred. Fexhe
Slins, 9 november 1992, T. Vred., 1993, 10). 

In een zaak waar de eiser een bezitsvordering instelde o.m. op grond van het 
feit dat zijn erf reeds 50 jaar ingesloten was en dus genoot van de wettelijke 
erfdienstbaarheid van noodweg bracht de vrederechter hem prompt art. 684, 
al. 2 B.W. in herinnering: inzake noodweg kan men zich niet op verjaring 
beroepen, hoe lang de uitweg ook reeds heeft bestaan (Vred. Louveigne, 
10 juli 1990, J.L.M.B., 1991, 51, noot, P., Lecocq. Over de problematiek van 
de bezitsvordering, zie tevens de bespreking elders in dit overzicht). Terecht. 
V oor de noodweg geldt slechts de vraag of men ingesloten is of niet. 

De rechtbank van Luik paste de regel toe in een zaak waar zij elke mogelijk
heid van vestiging door een daad van de mens uitsloot. Vertrekkend uit de 
vaststelling dat de toestand van ingeslotenheid de enige mogelijke verklaring 
was voor de in de titel van gelntimeerde vermelde uitweg wees zij de eis van 
appellanten af nu bleek dat sedert 1959 aan deze toestand een einde was 
gekomen (Rb. Luik, 4 september 1990, J.L.M.B., 1991, 50). 

Het feit dat het heersend erf in de loop van het geding vervreemd wordt, 
dooft de vordering tot opheffing van de noodweg niet uit (Rb. Luik, 2 februari 
1988, J.L.M.B., 1989, 33. Het vonnis wordt slechts bij wijze van samenvat
ting gepubliceerd en laat niet toe uit te maken of het over een noodweg 
(art. 684 B.W.) of een bedongen overgang (art. 710bis B.W.) ging. Gelet op 
het zakelijk karakter van de erfdienstbaarheid lijkt ons de uitspraak voor 
beide hypotheses geldig). 

150. PROCEDURE. HYPOTHECAIRE PUBLICITEIT - Sedert de wetswijziging van 
1 maart 1978 is volgens art. 1345 Ger.W. geen betwisting inzake noodweg 
ontvankelijk dan nadat een oproeping tot minnelijke schikking voor de 
Vrederechter werd gedaan. Art. 1371bis Ger.W., eveneens ingevoegd door 
deW. 1 maart 1978 legt op de vorderingen inzake noodweg bij verzoek
schrift in te stellen. De teksten spreken duidelijk enkel over de noodweg en 
werden ingevoerd door een wet die enkel de noodweg betrof. Ze gelden dus 
niet voor de conventionele erfdienstbaarheid van overgang (Cass., 2 novem
ber 1987, Arr. Cass., 1987-88, 280, Pas., 1988, I, 265). 

De regel van art. 1345 Ger.W. is echter niet van openbare orde zodat de 
exceptie van onontvankelijkheid in limine litis moet worden opgeworpen en 
de rechter ze niet ambtshalve kan inroepen. lndien de vrederechter in zijn 
tussenvonnis een plaatsbezoek beval onder uitdrukkelijk voorbehoud van 
alle rechten van partijen en vooraleer te oordelen zowel over de toelaatbaar
heid als over de grond van de vordering kan de door verweerder na dit 
plaatsbezoek ingeroepen ontoelaatbaarheid nog steeds beschouwd worden 
als gebeurd in limine litis. Vermits in casu de eis evenmin bij verzoekschrift 
was ingeleid was hij ook om die reden ontoelaatbaar (Vred. Beveren, 25 april 
1989, T. Vred., 1991, 89. Zie in dit verband ook Daenens, G., ,Het toepas-
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singsgebied van de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek 
m.b.t. de erfdienstbaarheden van uitweg", R. W, 1991-92, 514). 
lets moeilijker wordt het om deze vrederechter te volgen waar hij in een zaak 
waar het de eiser erom te doen was dat verweerders een bestaande weg vrij 
moesten maken van obstakels die eis terecht als een bezitsvordering kwali
ficeert, in de daarop volgende zin zegt dat de vordering derhalve strekt tot 
vestiging van een noodweg en tenslotte stelt dat krachtens art. 4 Hyp.W. 
(bedoeld wordt waarschijnlijk art. 3 Hyp.W.) dergelijke vordering tot vesti
ging van noodweg aan kantmelding onderworpen is (Vred. Beveren, 26 de
cember 1989, T. Vred., 1991, 145). 
De kantmelding van art. 3 Hyp.W. betreft de vordering tot nietigverklaring of 
herroeping. Vestiging van een zakelijk recht is aan overschrijving (art. 1 
Hyp.W.) onderworpen. Waar de noodweg uit de wet ontstaat, is geen 
overschrijving vereist, maar kan deze wei aan bod komen, indien partijen 
een akkoordvonnis bereiken in verband met de ligging en modaliteiten 
(Genin, E., Genin, A., Poncelet, R., in Rep. Not., X, tw ,Traite des hypo
theques et de la transcription", nr. 79). 
Een vordering die enkel betrekking heeft op de vergoeding voor de schade 
die de toekenning van de noodweg meebrengt is niet onderworpen aan de 
regels van art. 1345 en 1371bis Ger.W. (Rb. leper, 13 januari 1993, T. Agr. 
R., 1993, 247: in casu werd pas na het definitief toekennen van de noodweg 
om toekenning V(Ul sch~devergoedillg _verzo<.;_~t). 

151. LEIDINGEN - Klassiek is de opvatting dat als accessorium van het recht 
van noodweg de ingesloten eigenaar het recht heeft om de voor zijn erf 
nodige leidingen (o.a. water, gas, elektriciteit) aan te leggen. Aldus meende 
de vrederechter van Herentals dat een eigenaar van een erf ten gunste 
waarvan reeds in 1964-1965 een noodweg was verleend, anno 1988 geen 
overdreven luxe nastreeft als hij aansluiting op het telefoon- en waterlei
dingsnet, via de bestaande weg, beoogt (Vred. Herentals, 16 februari 1988, 
Turnhouts Rechtsl., 1989, 20). 
Met verwijzing naar dit vonnis willigde de vrederechter van Anderlecht de 
vraag in om overgang te mogen hebben over de eigendom van een gebuur 
om, met het oog op het vervoer van omvangrijke voorwerpen, toegang te 
hebben tot de serre en de achterkant van de gebouwen waar de eiser die 
zaken opsloeg, en om bij de levering van stookolie de toevoerleiding langs 
deze doorgang op de tank te kunnen aansluiten die zich achter het huis van 
eiser bevond (Vred. Anderlecht, 27 februari 1992, T. Vred., 1992, 236). 

Lichten en uitzichten 

152. RATIO LEGIS - De vrederechter van Fexhe-Slins herinnerde aan het 
standpunt van het Hof van Cassatie dat art. 675 e.v. B.W. bescherrning van 
privacy beogen. Waar hij echter stelde dat degene op wiens erf een (bij
komend) onregelmatig uitzicht genomen werd nu binnen kon kijken bij de 
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buur die zelf het venster had aangebracht zet hij de zaken op hun kop (Vred. 
Fexhe-Slins, 22juni 1992, T. Vred., 1993, 363). Menraadplegei.v.m.lichten 
en uitzichten: Vuye, H., ,Lichten en uitzichten, rechtsmisbruik en burenhin
der", T. Vred., 1993, 354 e.v.; Mostin, C., ,Les jours et les vues, quelques 
nouveautes", J.T., 1993, 301 e.v. 

153. TUSSENLIGGENDE OPENBARE WEG - Eveneens met verwijzing naar het 
cassatieanest van 22 november 1973 (R. W., 1973-7 4, 2207) bracht de recht
bank van Leuven de regel in herinnering dat art. 675 e.v. B.W. niet van 
toepassing zijn indien de lichten en uitzichten uitgeven op een openbare weg. 
In casu lag tussen de woningen van eiser en verweerder een stuk grond dat 
oorspronkelijk gekasseid was en thans geasfalteerd door de gemeente die 
trouwens ook nutsvoorzieningen had aangebracht (Rb. Leuven, 22 septem
ber 1993, T.B.B.R., 1994, 256). 

154. VERJARING - Wie in zijn eigen muur die onmiddellijk grenst aan de 
eigendom van de gebuur vensters aanbrengt moet daarbij de voorschriften 
van art. 676 B.W. naleven. Indien men dit niet deed, maar deze situatie 
zichtbaar was en meer dan 30 jaar bestond, heeft men door verjaring het recht 
verworven om de vensters in die toestand te behouden. Dit brengt echter nog 
geen erfdienstbaarheid non aedificandi teweeg die op het erf van de buur zou 
rusten. Principieel mag de gebuur dus een constructie - in casu een 
duiventil- voor deze vensters oprichten. Indien die echter even goed elders 
kon opgericht worden, is er rechtsmisbruik (Vred. Hoei, 2 februari 1989, T. 
Vred., 1989, 276: afbraak van de duiventil werd bevolen). 

Die vrederechter kon zich overigens gesterkt voelen door het feit dat het Hof 
van Cassatie zijn goedkeuring had gehecht aan een vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg van Hoei dat precies omwille van rechtsmisbruik de 
afbraak van een ten-as had bevolen dat belette dat voortaan nog licht en 
lucht genomen kon worden langs onregelmatig geplaatste, maar meer dan 
dertig jaar bestaande, vensters en verluchtingsopeningen. 

Het cassatiemiddel was grotendeels toegespitst op de vraag naar de juiste 
toepassing van de regels inzake misbruik van recht. Het Hof formuleerde als 
basisregel dat misbruik van recht ook mogelijk is indien een recht zonder 
redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend en zulks het geval is indien het 
nadeel dat deze uitoefening aan derden veroorzaakt buiten alle verhouding is 
met het nagestreefde of gerealiseerde voordeel en de rechter bij de beoordeling 
van de in het geding zijnde belangen rekening moet houden met alle omstan
digheden van de zaak. Vervolgens besliste het dat de feitenrechter wettelijk 
had kunnen besluiten tot manifeste overschrijding van de grenzen van normale 
uitoefening van een recht. Het bestreden vonnis had immers vastgesteld dat het 
overdekte ten-as (achteraf) was aangebouwd aan een volledig en van aile 
nodige comfort voorzien woonhuis maar het zo smal was dat het geen enkele 
woonfunctie kon vervullen doch slechts een louter tijdelijk verblijf toeliet 
(Cass., 19 november 1987, Pas., 1988, I, 332, Arr. Cass., 1987-88, 354, R. W., 
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1987-88, 1060, Reset Jura Imm., 1988, 127). Er werd hier dus duidelijk niet 
gezegd dat na dertig jaar principieel het recht om te bouwen voor vensters of 
openingen aangebracht in strijd met de wettelijke voorschriften, verloren zou 
zijn gegaan. Anders zou zich immers het probleem van rechtsmisbruik niet 
eens kunnen stellen. Ret is overigens een stevig gevestigde cassatierechtspraak 
dat het sedert meer dan dertig jaar bestaan van onregelmatige vensters en 
openingen slechts tot bevrijdende, niet tot verkrijgende verjaring leidt en dit de 
gebuur niet belet om later, gebeurlijk bij gemeenmaking van de muur deze 
vensters dicht te metselen (Cass., 18 februari 1889, Pas., 1889, I, 123, advies 
Advocaat-Generaal Bosch die op pagina 125, kol. 1 schrijft: ,il n'a point 
acquis une servitude active sur le fonds voisin, notamment le droit de 1' empe
cher de construire contre sa fenetre de far,:on a lui enlever la lumiere" tekst die 
men moeilijk los kan zien van het bestreden vonnis dat vaststelt dat de eiser 
een volle muur tegen dit venster had gebouwd en daarbij het luik had 
verwijderd (p. 123); Cass., 28 december 1893, Pas., 1894, I, 69; Cass., 3 april 
1939, Pas., 1939, I, 187; Cass., 21 december 1939, Pas., 1939, I, 531; Cass., 10 
april 1981, Pas., 1981, I, 906, Arr. Cass., 1980-81, 930, advies Procureur 
Generaal Dumon, R. W., 1981-82, 1005, advies Procureur-Generaal Dumon, 
noot, Maes, B., J.T., 1982, 41). 

Men kan zich dan ook vragen stellen omtrent de juistheid van een overwe
ging van de rechtbank van Antwerpen die meende dat het feit dat onregel
matig geplaatste ramen die meer dan dertig jaar bestonden tot de verwerving 
van een erfdienstbaarheid van licht en hicht geleid hadderi omdatner eell. 
voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid betrof die dus vatbaar was voor 
verkrijgende verjaring. In de volgende overweging wordt dan echter weer in 
navolging van het cassatiearrest van 10 april 1981 gesteld dat dergelijke 
vensters niet tot een erfdienstbaarheid non aedificandi kunnen leiden. De 
rechtbank komt dan tot het besluit dat geen afbraak van de muur gevorderd 
kon worden maar dat wel vergoeding wegens verstoring van het evenwicht 
tussen de erven verschuldigd was (Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 
1991, 271). Ret gaat hier toch wel om een enigszins verwarde uitspraak. 
Enerzijds wordt er gesproken van het dichtmetselen van ramen (p. 272, 1 kol. 
en 273, kol. 1) en is er sprake van een titel ,schade ingevolge dichtmetselen 
van het raam" (p. 273, 2 kol.). Anderzijds wordt precies onder die titel 
gezegd dat verweersters gerechtigd waren een muur op hun eigendom op te 
richten waarvan de afbraak niet gevorderd kon worden. 

Ret is dus haast onmogelijk om uit te maken of het nu ging om een situatie 
waarbij de muur met vensters gemeen gemaakt was, hetgeen de ovememer 
het recht gaf de vensters te dichten, dan wel of hier een nieuwe muur voor de 
vensters werd opgericht, wat eveneens het principiele recht van de gebuur 
was. De van meet af aan door het Rof van Cassatie gehanteerde regel is dat 
sedert meer dan dertig jaar onregelmatig geplaatste vensters enkel tot een 
bevrijdende verjaring van passieve erfdienstbaarheid leiden, doch niet tot een 
verkrijgende verjaring waardoor een actieve erfdienstbaarheid verworven 
wordt op het erf van de gebuur waardoor diens eigendomsrecht beperkingen 
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ondergaat. Daartoe is immers een zekere mate van agressief gedrag nodig 
waaruit duidelijk bezitsaanspraken blijken, wat niet het geval is als het 
venster zich volledig bevindt op het erf van die gene die het bezit ( dus niet 
in een gemene muur, geen uitsprong hoven de eigendom van de gebuur: vgl. 
advies Advocaat-Generaal Bosch voor Cass., 14 februari 1889, Pas. 1889, I, 
123, inzonderheid 123, 125 en de tekst zelf van het arrest op p. 126, 1 kol. 
,Attendu qu'il resulte de la decision attaquee que la fenetre litigieuse a ete 
percee sur le terrain et dans le mur du defendeur; que 1' ouverture de cette 
fenetre n'implique done aucun acte de possession sur le bien pretendument 
asservi et ne peut etre consideree par consequent, comme un signe exterieur 
annon~ant la prohibition de batir"). Het vonnis van de rechtbank van 
Antwerpen heeft o.i. over het hoofd gezien dat vestiging door verjaring 
van erfdienstbaarheid niet aileen vergt dat de erfdienstbaarheid zichtbaar 
en voortdurend moet zijn, maar dat tevens de algemene regels inzake verja
ring, die een gekarakteriseerd bezit vergen, van toepassing zijn. Of hier dan 
nog kon teruggegrepen worden naar de regels van de burenhinder bespreken 
we in het desbetreffende hoofdstuk. 

Een eveneens merkwaardig vonnis werd geveld door de vrederechter van 
Fexhe-Slins. De eigenaar van een niet regelmatig venster waarvan niet eens 
bewezen was dat het al dertig jaar bestond had 80 em verder een nieuw 
venster aangebracht. De vordering tot wegruiming door de gebuur ingesteld 
werd door de vrederechter terecht ingewilligd maar op basis van een motive
ring die niet zonder eufemisme verwonderlijk genoemd kan worden. De 
vrederechter beval de verwijdering omdat wat hij voorzichtigheidshalve als 
een beweerde erfdienstbaarheid bestempelde, aldus verzwaard werd. Die 
verzwaring vloeide volgens hem voort uit het feit dat de eigenaars van het erf 
op wiens erf de onregelmatige vensters uitgaven via het nieuwe venster bij 
hun buren konden binnen kijken (Vred. Fexhe-Slins, 22 juni 1992, T. Vred., 
1993, 363). Een gepast resultaat wordt bereikt met miskenning van allerlei 
juridische beginselen. Allereerst leidt het bezit van een onregelmatig venster 
na dertig jaar naar een bevrijdende, niet naar een verkrijgende verjaring. 
Zelfs zo men aanneemt dat een actieve erfdienstbaarheid verworven was, dan 
nog zou men niet met een verzwaring maar met een uitoefening buiten de 
grenzen van de titel te maken hebben. Waar die titel in een verjaring zou 
gezocht moeten worden geldt dat de grenzen van die titel getrokken worden 
door de omvang van het dertigjarig bezit (Kokelenberg, J., ,De privaat
rechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 138-139). Verder is het evi
dent dat zo niet eens bewezen is dat het oorspronkelijke venster dertig jaar 
bestond en er dus geen erfdienstbaarheid door verjaring kon zijn, men 
onmogelijk een niet eens bestaande erfdienstbaarheid kan verzwaren. Ten 
slotte nog dit. Verzwaring door inbreuk op de privacy kan enkel uitgaan van 
de gene die een onregelmatig venster aanbrengt. Men kan moeilijk aannemen 
dat iemand de wettelijke bepalingen terzake schendt en daarbij zelf zijn 
privacy vrijgeeft, zich beklaagt over ongewenste nieuwsgierigheid van zijn 
buur. De vrederechter zette de zaken op hun kop. 
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155. VERJARING. AANVANG - In de bestudeerde periode heeft het Hof van 
Cassatie principieel stelling genomen omtrent de vraag vanaf welk moment 
de verjaring begint te lopen indien men in strijd met art. 678-679 B.W. 
constructies aanbrengt die uitzicht geven op het erf van de gebuur. Volgens 
het Hofbegint deze verjaring in de regel te lopen vanaf de voltooiing van het 
werk waardoor de erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend. Indien de situatie 
echter enkel gebaseerd is op een gedogen vanwege de gebuur begint de 
verjaring pas te lopen vanaf het tijdstip dat het gedogen ophoudt (Cass., 
25 mei 1990, Pas., 1990, I, 1085, n., Arr. Cass., 1989-90, 1214, Res Jura 
Imm., 1990, 218, R.W, 1990-91, 601, J.T., 1990, 629 en over dit arrest: 
Vuye, H., ,Lichten en uitzichten, rechtsmisbruik en burenhinder", T. Vred., 
1993, 354, in het bijzonder 356; Mostin, C., ,Les jours et les vues, quelques 
nouveautes", J.T., 1993, 301, inzonderheid 304-305). 

De feitenrechter die beslist had dat de verjaring niet was beginnen lopen 
vanaf het moment dat op onwettige afstand een terras was gebouwd dat 
uitzicht gaf op de grond van de gebuur, doch slechts vanaf het moment dat 
deze buur zelf een woning op zijn grond had opgericht, had volgens het Hof 
aldus aangenomen dat de gebuur tot op het ogenblik dat hij zelf bouwde geen 
hinder had ondervonden. Die vaststelling impliceerde dat het onregelmatige 
uitzicht (slechts) werd gedoogd, zodat de beslissing de verjaring slechts te 
laten lopen vanaf het ogenblik waarop de gebuur zelf bouwde naar recht 
verantwoord was. 
I.v.m. de principiele, ih abstracto, geformuleerde stellingname van het Hof 
kan men weinig problemen hebben. In feite wordt hier gewoon de regel van 
art. 2232 B.W. in herinnering gebracht, waarnaar in het middel (wijselijk) 
niet werd verwezen. Ook de opvatting dat wie geen hinder ondervindt van 
een onwettig uitzicht om die reden niet reageert en de situatie dus louter 
gedoogt, is niet moeilijk te aanvaarden. Ze ligt volkomen in de lijn van het 
Cassatie-arrest van 22 november 1973 (zie vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1810) dat de art. 678 e.v. B.W. als een element van privacy-bescherming 
beschouwt. 

lets anders is toch wei de stelling van het Hof dat een rechter die zegt dat het 
uitgangspunt der verjaring niet is het ogenblik waarop het onwettig uitzicht 
werd aangebracht maar wei het ogenblik waarop op het naburige erf werd 
gebouwd, aldus vaststelt dat de buur in feite geen hinder heeft gehad. 

Ofwel lijkt dit op de spreekwoordelijke kar die voor het al even spreek
woordelijke paard wordt gespannen vermits de vraag of men al dan niet 
hinder ondervond, beslissend is om te besluiten of men al dan niet te maken 
had met een gedogen dat de aanvang van de verjaring belette. De premisse 
wordt tot conclusie gemaakt. De juiste volgorde van de redenering lijkt o.i. te 
moeten zijn: 1) vaststellen dat er geen hinder is, 2) daaruit afleiden dat men 
met een gedogen te maken heeft, 3) en om die reden besluiten dat de· 
verjaring pas loopt zodra op het aanpalend erf gebouwd wordt en dus het 
gedogen ophoudt. Het Hof van Cassatie lijkt hier uit de conclusie (3), de 
feitelijke vaststelling (1) en het daaruit volgend besluit (2) af te leiden. 
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De normale volgorde is dat men vaststelt dat er geen hinder was zolang er 
niet op het aanpalend erf werd gebouwd, zodat de verjaring pas begon te 
lopen vanaf deze bebouwing. 

Ofwellijkt dit een variante van de klassieke formule dat de feitemechter op 
die wijze impliciet maar ondubbelzinning vastgesteld had dat er geen hinder 
was zolang niet op het aanpalend erf gebouwd was. Dan rijst toch wei de 
vraag of de feitemechters zich bier niet zullen voelen als sommige dichters of 
schrijvers die vol verbazing lezen wat al diepe gevoelens en gedachten de 
commentatoren in hun oeuvre ontdekken. Het lijkt ons echt niet absoluut 
zeker dat wie zegt dat een verjaring niet begint te lopen vanaf het aanbrengen 
van het ongeoorloofde uitzicht, doch slechts vanaf het bouwen op het erf 
waarop uitzicht genomen wordt meteen zegt dat hij dit doet omdat volgens 
hem tevoren geen hinder bestond. 

Conclusie: een aanvaardbaar resultaat, maar mag van het Hof van Cassatie 
geen nauwkeuriger formulering en van de feitemechters geen duidelijker 
motivering verwacht worden? 

Het arrest werd m.b.t.. dit punt van zijn motivering dan ook niet zonder 
kritiek begroet door de rechtsleer (Vuye, H., ,Lichten en uitzichten, rechts
rnisbruik en burenhinder", T. Vred., 1993, 354; zie ook Mostin, C., ,Les 
jours et les vues, quelques nouveautes", J.T., 1993, 301, inzonderheid 304-
305. Deze auteur bekritiseert het arrest vooral omdat aan de bezitter van het 
omegelmatig venster een supplementaire bewijslast wordt opgelegd, nl. 
aantonen dat dit venster nadeel berokkent aan de buur. Dit standpunt lijkt 
ons o.a. onjuist omdat aldus voorbijgegaan wordt aan de ratio legis van de 
regels inzake lichten en uitzichten die beogen de gebuur tegen een aantal 
ongemakken en inbreuk op zijn privacy te beschermen). 

Nog op een ander punt is dit arrest merkwaardig. Tot drie maal toe wordt in 
de niotivering van het Hof over verkrijgende verjaring gesproken. Nochtans 
heeft het Hof van Cassatie bij herhaling geoordeeld dat het loutere feit 
lichten en vensters te hebben, die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, 
enkel tot bevrijdende verjaririg van de passieve erfdienstbaarheid op het 
eigen erf leidt, maar niet tot verkrijging van een actieve erfdienstbaarheid 
van uitzicht op andermans erf die o.a. tot een bouwverbod zou leiden. 
Daarvoor is bovendien een inbreuk op het eigendomsrecht van de buur nodig 
(Cass., 5 mei 1892, Pas., 1892, I, 243, waarin op p. 244, 2° kol. dit standpunt 
verantwoord wordt doordat het loutere feit van dergelijke onwettige lichten 
en uitzichten te hebben, geen tegenspraak vormt van het eigendomsrecht van 
de gebuur dat deze toelaat op alle wijzen van zijn eigendom te genieten en er 
gebruik van te maken, voor alle door de wet niet verboden doelstellingen 
en inzonderheid door er constructies op te richten. Zie voor vroegere uit
spraken van het Hof in die zin: Cass., 19 mei 1853, Pas., 1853, I, 316; 
Cass., 12 december 1878, Pas., 1879, I, 95; Cass., 14 april1889, Pas., 1889, 
I, 123). 

Hetzelfde standpunt vindt men in Cass., 28 december 1893, Pas., 1894, I, 69, 
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inzonderheid 71, 1° kol., en vooral in de voorafgaande conclusies van 
advocaat-generaal Melot die erop wijst dat de uitdovende verjaring i.v.m. 
de passieve erfdienstbaarheid door art. 766 B.W. opgelegd enkel gepaard kan 
gaan met verkrijgende verjaring van een actieve erfdienstbaarheid van uit
zicht zo de onregelmatige situatie een echte inbreuk op het recht van de 
gebuur betekende, wat het geval zou zijn zo er een balcon, een luifel of enig 
ander werk is dat uitspringt boven het naburige erf (Pas., 1894, I, 70, kol. 2; 
Cass., 21 december 1939, Pas., 1939, I, 531, inzonderheid 535, 2° kol.: ,Le 
seul fait ... de !'existence depuis plus de trente ans, n'a pu faire acquerir 
aucune servitude active sur le fonds voisin". Dat standpunt en die argumen
tatie werden herhaald in Cass., 10 april1981, Pas., 1981, 1906, R. W., 1980-
81, 1005, conclusie Procureur-Generaal Dumon, waar gesteld werd dat zulke 
tegenspraak vergde dat de aard van het werk materieel en noodzakelijk in 
strijd komt met het recht van de nabuur om vrij op zijn erf te bouwen, onder 
meer door een uitsprong boven het erf van de gebuur, hetgeen door de 
bestreden beslissing niet werd vastgesteld). 

Dat het hier besproken arrest zo nadrukkelijk over verkrijgende verjaring 
spreekt lijkt enkel te verklaren doordat reeds in de eerste overweging gezegd 
wordt dat de tegenvordering van verweerders strekte tot beeindiging van een 
rechtstreeks uitzicht vanop een terras ter hoogte van de eerste verdieping en 
de tweede overweging meteen spreekt van een recht op uitzicht, actieve 
erfdienstbaarheid, die omwille van zijn zichtbaar en voortdurend karakter 
door verjaring-kan verworven worden; Die sprong is niet- evident--Want 
nergens wordt gezegd dat dit terras op enige wijze uitsprong boven het 
aanpalend erf. Integendeel. De eerste zinsnede van het middel doet eerder 
het tegendeel vermoeden: daar wordt gesproken van een terras op het erf van 
eisers, maar wordt met geen woord over enige uitsprong gerept. Het middel 
zelf spreekt zowel over verkrijgende als over uitdovende verjaring maar 
biedt nergens enig element waaruit zou blijken dat eisers op een actieve 
erfdienstbaarheid van uitzicht aanspraak gemaakt hadden of konden maken. 

Dat het Hof dan zo snel en uitsluitend de toer van de verkrijgende verjaring is 
opgegaan, is waarschijnlijk verklaarbaar doordat uit andere, niet gepubli
ceerde, delen van de bestreden beslissing bleek dat er wel effectieve inbreuk 
op het eigendomsrecht van de gebuur gepleegd was. Ben absolute omme
zwaai in de sedert haast 150 jaar bestaande vaste rechtspraak van het Hofvan 
Cassatie, zonder motivering is niet aileen haast ondenkbaar. In casu kan dit 
niet eens het geval zijn vermits het middel enkel de vraag naar de aanvang 
van de verjaring opwierp, niet naar wat het gevolg was van een gebeurlijk 
verkregen verjaring. 

156. DAKDROP. VERJARING - In een geval van burenhinder werd de eigenaar 
van een hondenkennel veroordeeld om de nodige werken uit te voeren opdat 
het water dat van het dak van de kennel stroomde niet langer op de grond van 
zijn gebuur terecht zou komen (Vred. Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 
1991, 66). 
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Indien men aan zijn huis geen dakgoot heeft en bij regen het water recht
streeks van het dak op andermans eigendom plenst, komt men in strijd met 
het verbod van art. 681 B.W. Dergelijke toestand is echter duidelijk zichtbaar 
en tussenkomst van de mens is niet vereist. Bijgevolg kan door dertigjarige 
verjaring een erfdienstbaarheid van dakdrop verworven worden. Met getui
gen mag bewezen worden dat deze situatie al meer dan 30 jaar bestond 
(Vred. Hoei, 2 februari 1989, T. Vred., 1989, 276). 

157. WATERAFVLOEIING- ,Hou uw gemeente rein" is een slagzin die zich 
ook wei eens tegen de overheid kan keren. Zoals men weet, legt art. 640 
B.W. enkel de verplichting op de afloop van natuurlijk, niet vervuild water te 
dulden. Bovendien mag de eigenaar van het heersend erf door uitvoering van 
werken, het debiet niet wijzigen want ook dat is geen natuurlijke toestand 
meer. Die principes gelden ook voor de overheid (Cass., 9 januari 1941, Pas., 
1941, I, 5; Vred. Roeselare, 23 mei 1969, T. Vred., 1970, 248). 

Oat ondervonden de gemeenten Lens en Brugelette die eigenaars waren van 
een gracht die menig landelijk perceel doorsneed. De rijkelijke bemesting op 
sommige percelen had ervoor gezorgd dat bij deskundig onderzoek was 
vastgesteld dat het water in de gracht een grote concentratie nitriten en 
ammoniak bevatte. 

Een lager gelegen oevereigenaar vorderde voor de vrederechter dat hij in die 
omstandigheden ontslagen zou worden van de door art. 640 B.W. opgelegde 
verplichting, vermits het niet om natuurlijk water ging. Tevens eiste hij dat 
de gemeenten verplicht zouden worden tot overwelving van de gracht. Zowel 
de vrederechter als de rechtbank van Bergen, die de zaak in beroep be
handelde, gaven hem op deze punten gelijk. De rechtbank fundeerde de regel 
dat niet natuurlijk water uitgesloten wordt op het respect voor andermans 
eigendomsrecht. Het argument van de gemeente Lens dat zij niet verant
woordelijk was voor de verzwaring van de natuurlijke situatie die door 
sommige oevereigenaars was veroorzaakt werd afgewezen. De rechtbank 
beklemtoonde dat de gemeente t.a.v. eigenaars van lijdende erven aanspra
kelijk was voor de staat van het water dat door de gracht stroomde of erin 
werd geloosd. Indien zij dit nodig achtte moest zij maar zelf de vervuilers 
aanspreken. De verplichting tot overwelving werd gezien als enig mogelijke 
oplossing die toeliet dat enerzijds het natuurlijk water nog steeds kon 
afvloeien en anderzijds verzwaring door vervuiling werd uitgesloten ( Vred. 
Lens, 18 mei 1990, T. Agr. R., 1992, 254; Rb. Bergen, 23 oktober 1991, T. 
Agr. R., 1992, 261; Vred. Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 66). 

Indien een gemeente een onafgewerkte riolering waarin ze tevens het afval
water van een woonwijk opvangt laat uitmonden in een lager gelegen prive
bos, waardoor het zand tussen de wortels van een aantal beuken wordt 
weggespoeld en de bodemstructuur ernstig wordt gewijzigd, schendt ze 
art. 640 B.W. Niet aileen is het natuurlijke debiet gewijzigd, maar bovendien 
gaat het om gepolueerd, niet natuurlijk water. Art. 640 B.W. is dus onder 
dubbel opzicht geschonden. Waar deze handelwijze o.m. tot het neerstorten 
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van een beuk op een aanpalend perceel had geleid werd de gemeente mee 
aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade (Brussel, 2 juni 1989, Res 
et Jura Imm., 1990, 57). 

158. WATERAFVLOEIING. KORT GEDING- Het Hof van Brussel beval in kort 
geding dat een lager gelegen erfeigenaar die een opening in een afschei
dingsmuurtje in belangrijke mate had dichtgemaakt de oorspronkelijke toe
stand moest herstellen. De hoogdringendheid werd gezien in het feit dat de 
afwatering ongetwijfeld werd bemoeilijkt, de opening bij hevige regenval 
onvoldoende zou blijken en trouwens snel en gemakkelijk kon verstoppen. 
De gevraagde maatregel vergde niet dat de kort gedingrechter zich over 
bestaan of omvang van een erfdienstbaarheid moest uitspreken, maar richtte 
enkel een werkzame wachttoestand in die verdere schade voorkwam, in 
afwachting van een uitspraak door de bodemrechter. De bonus fumus iuris 
werd eveneens aanwezig geacht (Brussel, 2 februari 1992, Reset Jura Imm., 
1994, 71). 

159. BESTEMMING DOOR DE HUISVADER- Vestiging door bestemrning van de 
huisvader vergt dat thans van elkaar gescheiden erven voorheen eenzelfde 
eigenaar hadden die een toestand van dienstbaarheid geschapen heeft die op 
het ogenblik van splitsing nog bestond (Vuye, H., ,Destination du pere de 
famille: etablissement et retablissement d'une servitude", noot bij Vred. 
Menen, 28 november 1990, T Vred., 1993, 330-334). Er kan dus onmogelijk 
beweerd worden dat door bestemming van de huisvader een rioolrecht was 
gevestigd ten voordele van een aantal bebouwde erven op een onbebouwd 
perceel indien blijkt dat deze woningen en hun afwateringssysteem waren 
gebouwd op gronden toebehorend aan de eigenaar van het terrein waarop de 
lazing gebeurde, doch door een aannemer ten gunste van wie de grond
eigenaar verzaakt had aan het recht van natrekking. De toestand was dus niet 
door de gemeenschappelijke eigenaar geschapen (Rb. Verviers, 13 mei 1991, 
J.L.M.B., 1992, 276: bovendien bleken de diverse leidingen zo diep onder de 
grond te liggen dat de betrokken huiseigenaars niet wisten waar ze lagen en 
er alleszins geen sprake was van de door de wet vereiste zichtbaarheid). Die 
gemeenschappelijke eigenaar moet de bedoeling gehad hebben het ene erf in 
dienst van het andere te stellen (Rb. Leuven, 23 oktober 1991, R.W., 1991-
92, 783, vonnis dat vergeet aan de voorwaarden toe te voegen dat de split
singsakte geen beding mag bevatten dat erfdienstbaarheid uitsluit). Anders 
geformuleerd: de door de gemeenschappelijke eigenaar geschapen toestand 
moet ertoe strekken een economische meerwaarde voor een (gedeelte van 
een) erf tot stand te brengen, niet een hem eigen, louter persoonlijk voordeel 
(Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, 
128, nr. 18). De rechter moet deze bedoeling nagaan (Andrianne, R. en Wille, 
M., in Novelles, Droit civil, III, nr. 702, 3). 
De klassieke Belgische opvatting dat art. 692 en 693 B.W. waar de cumula
tieve voorwaarden van zichtbaarheid en voortdurend karakter gesteld wor-
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den betrekking hebben op het in het leven roepen van de situatie van 
dienstbaarheid door de gemeenschappelijke eigenaar, terwijl art. 694 B.W. 
dat enkel zichtbaarheid vereist, betrekking heeft op een situatie waarbij de 
erfdienstbaarheid reeds gevestigd was voor beide erven in een hand verenigd 
werden zodat de latere splitsing tot herleving van de sluimerende erfdienst
baarheid leidt werd in herinnering gebracht door de vrederechter van Menen 
(Vred. Menen, 28 november 1990, T. Vred., 1993,330, noot, Vuye, H.). Biser 
en verweerder hadden bij open bare verkoop elk een lot gekocht van goederen 
toebehorend aan eenzelfde eigenaar. De eiser meende aanspraak te kunnen 
maken op een recht van overgang. De vrederechter wees de eis af. De 
hypothese van art. 692-693 B.W. kwam niet in aanmerking omdat een recht 
van overgang niet voortdurend is. Ook op art. 694 B.W. kon geen beroep 
gedaan worden omdat geen bewijs werd voorgelegd dat een conventioneel 
recht van overgang werd gevestigd v66r de betrokken erven een gemeen
schappelijke eigenaar kregen. 

Buurtwegen 

160. BUURTWEGEN . BELEMMERING - Iedere burger heeft iure civitatis, het 
recht gebruik te maken van de openbare wegenis en kan derhalve ut singulus 
optreden indien de doorgang over een buurtweg belemmerd wordt (Cass., 
19 december 1895, Pas., 1896, I, 48, conclusies Procureur-Generaal Mes
dach de ter Kiele ). Ook in de besproken periode moest deze regel, o.m. door 
het Hof van Cassatie, in herinnering gebracht worden (Cass., 31 mei 1990, 
Pas., 1990, I, 1115, J.L.M.B., 1990, 69, R.W., 1990-91, 749, Arr. Cass., 
1989-90, 1253; Vred. Louveigne, 19 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 66). 
De vordering kan ten allen tijde ingesteld worden vermits het openbaar 
domein onverjaarbaar is (Vred. Louveigne, 19 juni 1990, reeds geciteerd). 

161. BUURTWEGEN. VERJARING - In tegenstelling tot de burgerrechtelijke 
erfdienstbaarheid van overgang die niet door verjaring kan gevestigd wor
den, wordt dergelijke vestigingswijze wel aangenomen voor de wettelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut die debimrtweg vormt (Gent, 27 septem
ber 1988, R. W., 1989-90, 53, inzonderheid 54; Vred. Marchienne-au-Pont, 
21 november 1986, T.B.B.R., 1989, 35). Vereist is een dertigjarig bezit dat 
gekenmerkt wordt door bezitsdaden gesteld door de gemeente of de alge
meenheid van haar inwoners en die van aard zijn de aanspraken op een recht 
van overgang te veruitwendigen. Zie over de buurtwegen volgende uitvoe
rige studie: Vuye, H., ,Fundamentele regels omtrent buurtwegen", R. Cass., 
1994, 93 e.v. 
In een zaak die eerst aan de vrederechter van Marchienne-au-Pont en in 
beroep aan de rechtbank van Charleroi werd voorgelegd, werd erop gewezen 
dat de weg reeds op oudere kaarten (o.a. van het leger) voorkwam. Volgens 
de rechtbank betekende het aanbrengen van wegverharding door de gemeen
te -ook al zou dit nog geen dertig jaar geleden zijn- een logisch gevolg van 
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het reeds zeer langdurig gebruik van de weg door de bevolking en een blijk 
dat de gemeentelijke overheid deze feitelijke situatie had willen concretise
ren.' Hetzelfde gold voor het plaatsen van openbare verlichting, waarvan 
trouwens wel bewezen werd geacht dat ze al meer dan 30 jaar geleden 
aangebracht was. De vrederechter had er ook nog op gewezen dat gedurende 
dezelfde tijd er waterleiding was aangelegd. Deze gebruiksdaden veruit
wendigden voldoende de aanspraak op een recht van overgang en de voor
waarden van dertigjarige verjaring waren dus voldaan (Vred. Marchienne
au-Pont, 21 november 1986, T.B.B.R., 1989, 35; Rb. Charleroi, 27 oktober 
1988, T.B.B.R., 1989, 37 die er terecht op wees dat het bier om een bezits
vordering ging, behorend tot de bevoegdheid van de vrederechter en waar
voor geen kantmelding vereist is, gezien ze geen vernietiging of herroeping 
beoogt). 

162. DESAFFECTATIE- Volgens de rechtbank van Luik kon een buurtweg 
door dertigjarig onbruik door de overheid stilzwijgend gedesaffecteerd 
worden. Die desaffectatie zou na het verstrijken van de termijn retroactief 
effect hebben tot het begin van de termijn. Bovendien zou deze uitdovende 
verjaring verenigbaar zijn met een tegelijkertijd lopende verkrijgende verja
ring ten gunste van een particulier (Rb. Luik, 21 februari 1990, J.L.M.B., 
1991, 680, verkorte weergave). 

Hier worden o.i. toch wei enige beginselen door mekaar gehaspe1d. Verkrij
gende en uitdovende verjaring kunnen slechts tesamen verlopen als het gaat 
om goederen die toebehoren aan particulieren of deel uitmaken van het 
privaat domein. Als deel van het openbaar domein is de buurtweg niet 
vatbaar voor verkrijgende verjaring. Dertigjarig bezit zou enkel tot verkrij
ging door een particulier kunnen Ieiden vanaf het moment dat de weg in het 
privaat domein is overgegaan. De daartoe vereiste desaffectatie kan inder
daad stilzwijgend zijn, maar daar hoeft men o.i. niet noodzakelijk dertig jaar 
voor te wachten. De noodzakelijke, maar voldoende voorwaarde tot stilzwij
gende desaffectatie is de ondubbelzinnige wil van de overheid om de be
stemming te doen ophouden. Dit moet bewezen worden door diegene die 
zich op zijn bezit m.b.t. dergelijk goed beroept (Van Neste, F., Zakenrecht, I, 
Brussel, 1990, nr. 97). Voor de buurtweg betekent dit concreet dat het niet 
gebruik door het publiek op zich, hoelang ook, niet volstaat om hem vatbaar 
voor verjaring te maken, doch dat er ook feiten moeten zijn die de wil van de 
gemeente aantonen de weg op te geven. Dat is o.a. het geval indien de weg 
onbruikbaar is geworden door gebrek aan onderhoud en herstellingen door 
de gemeente (Marcotty, G., De la voirie publique par terre, Brussel, 1911, 
nr. 251). Dat betekent o.i. dat het gedrag van de overheid waaruit de 
stilzwijgende desaffectatie moet blijken haast onvermijdelijk enige tijd moet 
duren. Vermits de verkrijgende verjaring ten gunste van de particulier slechts 
kan aanvangen op het moment dat de desaffectatie vaststaat zal de samen
voeging van deze termijn van gekarakteriseerd onbruik door de overheid met 
die van verkrijgende verjaring door de particulier steeds tot een totaalleiden 
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dat de dertig jaar overstijgt. Bijgevolg kan de stelling van de rechtbank van 
Luik niet gevolgd worden in zoverre zij de stilzwijgende desaffectatie schijnt 
te willen afleiden uit bet feit dat de overheid zich gedurende dertig jaar niet 
verzet heeft tegen de bezitsdaden van een particulier. In feite wordt bier de 
kar voor bet paard gespannen. Berst moet er desaffectatie zijn, pas daarna 
kan de verkrijgende verjaring aanvangen (vgl. Vuye, H., ,Fundamentele 
regels omtrent buurtwegen", R. Cass., 1994, 97, nrs. 11 en 12; Paques, B., 
,Creation et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescription", 
Amen., 1992 (bijzonder nummer: ,Agriculture"), 40). 

163. BUURTWEGEN. OPENBAAR GEBRUIK - Art. 12 van de W. van 10 april 
1841 bepaalt dat de buurtwegen niet door verjaring kunnen verkregen 
worden zolang zij dienen tot het openbaar gebruik. Tijdens de onderzochte 
periode heeft bet Hof van Cassatie de mogelijkheid gehad om nader te 
preciseren wat precies bedoeld wordt met ,openbaar gebruik". De rechtbank 
van eerste aanleg te Verviers had beslist dat onder openbaar gebruik moet 
verstaan worden het ,normaal gebruik door bet publiek" en niet het stellen 
van toevallige daden van overgang. Het Hof van Cassatie is deze visie niet 
bijgetreden daar het be grip ,openbaar gebruik" aldus op een onwettige wijze 
beperkt wordt. Zolang een buurtweg, weze het sporadisch en occasioneel, 
door bet publiek gebruikt wordt is er sprake van openbaar gebruik in de zin 
van art. 12 Buurtwegenwet (Cass., 13 januari 1994, R. Cass., 1994,98, noot, 
Vuye, H., R. W., 1994-95, 269, Rev. Dr. Communal, 1995, 60, noot, Deom, 
D.). 

164. INSCHRIJVING OP DE ATLAS DER BUURTWEGEN. VERGOEDING- Voor een 
verkrijging van een openbare erfdienstbaarheid van doorgang (hetgeen geen 
verkrijging van de bedding, toebehorend aan een particulier impliceert) door 
dertigjarige verjaring is geen inschrijving op de Atlas der Buurtwegen vereist 
(Gent, 27 september 1988, R.W., 1989-90, 35, inzonderheid 55; Vred. 
Marchienne-au-Pont, 21 november 1986, T.B.B.R., 1989, 35; Rb. Leuven, 
22 september 1993, T.B.B.R., 1994, 256). 

Dat principe werd reeds geformuleerd in Cass., 19 december 1895, Pas., 
1896, I, 48 inzonderheid 55, 2° kol.: , ... cette omission n'a pour effet ni 
d' alterer la nature du chemin, ni de supprimer ou de modifier les droits que la 
commune ou les habitants peuvent exercer sur les chemins publics", en de 
conclusies van Procureur-Generaal Mesdach deter Kiele, p. 53, 1° kol.; Zie 
ook: Cass., 20 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1161). 

Opdat de dienst van buurtweg voor iedereen zonder onderscheid des per
soons vervuld zou kunnen worden, is overigens niet vereist dat de gemeente 
eigenaar is van de bedding. 

Buurtwegen zijn dus even goed wegen waarvan de bedding toebehoort aan 
een particulier, maar belast zijn met een openbare erfdienstbaarheid van 
doorgang voor bet publiek, als wegen volledig toebehorend aan gemeenten 
(Cass., 16 juni 1902, Pas., 1902, I, 275; Cass., 5 maart 1923, Pas., 1923, I, 
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223; vgl. ook Rb. Leuven, 22 september 1993, o.c., l.c.; Laurent, F., VIII, 
nr. 212). 

Het gaat hier om een toepassing van de klassieke regel dat domanialiteit en 
eigendom kunnen maar niet moeten samenvallen. Eigendomsrecht van de 
gemeente op de bedding kan voortvloeien uit verwerving in der minne, 
gerechtelijke onteigening of verkrijgende verjaring. Vermits door verjaring 
niet alleen het eigendomsrecht maar ook andere zakelijke rechten, zoals 
erfdienstbaarheden, verworven kunnen worden, rijst de vraag welk recht de 
gemeente door verjaring verworven heeft. 

De beslissing van de provinciale deputatie tengevolge waarvan de inschrij
ving op de atlas der buurtwegen gebeurt, lost slechts een administratieve 
vraag i.v.m. het nut van de weg op maar blijft vreemd aan de vraag naar de 
eigendom (Genot, V., De la voirie publique par terre, Bmssel, 1964, nr. 122; 
Laurent, F., VIII, nr. 217). Ze vormt slechts de titel die toelaat na 10 of 20 
jaar deugdelijk bezit in de zin van art. 2229 B.W. de weg als aanhorigheid 
van het openbaar domein te beschouwen. 

De verkorte verjaring kan dus even goed betrekking hebben op de verwer
ving van een recht van erfdienstbaarheid (van openbaar nut) als op de 
verwerving van een eigendomsrecht. Ongeacht de vraag of de bedding wel 
toebehoort aan de gemeente of nog steeds aan een particulier, zullen de 
gevolgen inzake domanialiteit en de daaruit voortvloeiende beperkingen 
voor--de particulieren dezelfde zijn ~Cass.,- 18-maart 1870, Pas., -1870,-I, 
153, inzonderheid 162, 1 o kol., en de voorafgaande conclusies van Procu
reur-Generaal Leclercq, 158, 1° kol., 159, 1° kol., 160, 2° kol., 161, 1° kol.; 
Cass., 22 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 1031; Laurent, F., VIII, nr. 214). 

Na dit tijdsverloop kan de gemeente de aanspraken van particulieren die zich 
tegen de doorgang van het publiek verzetten, afweren door zich, naargelang 
de omvang en de draagwijdte van haar bezit, op de verwerving door de 
verjaring van de eigendom van de grond of minstens van de erfdienstbaar
heid van buurtweg te beroepen (Genot, V., De la voirie publique par terre, 
Brussel, 1964, nr. 91; Vuye, H., ,Fundamentele regels omtrent buurtwegen", 
R. Cass., 1994, 95). 

Het is dus op basis van de omvang en de draagwijdte van het bezit dat moet 
uitgemaakt worden of een recht van eigendom dan wel van erfdienstbaarheid 
werd verworven (Voor een bondige, maar duidelijke verwoording van dit 
principe: zie: De Page, H. en Dekkers, R., V, nr. 791, 2°). 

Terecht heeft Laurent opgemerkt dat het de feitenrechter is die in concreto 
zal uitmaken of er sprake is van bezitsdaden als eigenaar. De door hem 
aangehaalde voorbeelden zijn door latere, gezaghebbende auteurs herhaald. 
Aldus zou een animus domini afgeleid kunnen worden uit het feit dat de 
gemeente op haar kosten de weg verhardt, onderhoudt, grachten en riole
ringen, voetpaden en goten, aanlegt, monumenten en verlichtingen en water
leidingsinstallaties aanbrengt (Laurent, F., VIII, nr. 218; De Page, H. en 
Dekkers, R., V, nr. 791, 2°; Genot, V., o.c., nr. 114). 
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Het Hof van Cassatie heeft overigens beklemtoond dat de feitenrechter 
soeverein beoordeelt of het door een gemeente aangevoerde bezit beant
woordt aan de voorwaarden van art. 2229 B.W. en dus ook kan vaststellen 
dat een aantal handelingen van de eigenaar een animus domini in hoofde van 
de gemeente uitsluiten (Cass., 1 februari 1900, Pas., 1900, I, 131; Zie ook 
Cass., 19 de.cember 1895, Pas., 1896, I, 48, inzonderheid 56). 

Keren we na al deze omwegen terug naar het reeds geciteerd arrest van Gent 
van 27 september 1988. Dit arrest bevat een aantal merkwaardige stelling
namen en formuleringen. Waar gesteld wordt dat voor verwerving van 
erfdienstbaarheid het gebruik van het publiek volstaat maar dat voor ver
werven van het eigendomsrecht van de bedding dit gebruik onvoldoende is 
(R. W., 1989-90, 55, 1 o kol.) is het onjuist. 

De inschrijving op de atlas der buurtwegen heeft geen enkele invloed op de 
aard en de gevolgen der verjaring, enkel op de vereiste duur. De inschrijving 
heeft enkel de functie van wettige titel, bedoeld in art. 2265 B.W.: d.w.z. dat 
de normale verjaringstermijn van 30 jaar verkort wordt van 30 tot 10 of 20 
jaar. 

Volgens het Hof betekende het feit dat de gemeente die reeds lang door 
verjaring een recht van erfdienstbaarheid verworven had, nadien in 1983 een 
inschrijving op de atlas der buurtwegen verrichtte en vervolgens overging tot 
vervanging van het aarden wegdek door een asfaltbedekking en het aanbren
gen van ondergrondse riolering terwijl voorheen regelmatig uitgevoerde 
onderhoudswerken enkel de instandhouding van de openbare erfdienstbaar
heid beoogden, een aantasting van het eigendomsrecht. 

Het feit dat de gemeente bij herhaling in conclusies had gesteld dat zij geen 
aanspraak maakte op het eigendomsrecht achtte het Hof voor de situatie na 
de inschrijving irrelevant (R. W., 1989-90, 55, 2° kol.). Na die inschrijving 
dreigde volgens het Hof het risico dat de grondeigenaar zijn recht door 
verjaring aan de gemeente zou verliezen. Die stelling lijkt ons om meerdere 
redenen betwistbaar. 

Enerzijds kan er geen sprake zijn van verjaring als er geen bezit is. Van bezit 
is geen sprake als er geen animus is. W anneer een partij in conclusies voor de 
rechter die de zaak behandelt, verklaart dat zij geen aanspraak maakt op 
eigendomsrecht legt zij een voor de rechter bindende gerechtelijke bekente
nis af dat zij de voor eigendomsverkrijgende verjaring vereiste animus niet 
bezit. Anderzijds is de verjaring een mechanisme dat door de belangheb
bende partij zelf moet ingeroepen worden en door de rechter niet ambtshalve 
mag opgeworpen worden (art. 2223 B.W.). Het komt er dus op neer dat het 
Hof hier de gemeente, tegen art. 2223 B.W. in, een eigendomsverkrijgende 
verjaring opdringt die deze zelf niet wenst! 

Tenslotte wijzigt de inschrijving op de atlas der buurtwegen de aard van het 
recht ( erfdienstbaarheid of eigendom) dat de gemeente reeds lang had 
verworven niet. Het argument dat nu een kortere verjaringstermijn mogelijk 
was, speelt in dat verband uiteraard geen rol meer, verrnits de 30 jaar allang 
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overschreden waren. Ret zou enkel belang kunnen hebben indien na de 
verkrijging van de erfdienstbaarheid de gemeente nu ook de eigendom 
wou gaan verkrijgen hetgeen een nieuwe verjaring met gekwalificeerde 
bezitsdaden en de nodige animus vergde. Zoals reeds gezegd, ontbrak die 
animus en kon er dus onmogelijk sprake zijn van verjaring. 

Naar onze mening deed het feit dat de gemeente die zich zelf elke bedoeling 
tot eigendomsverwerving ontzegde, na de inschrijving een aarden wegdek 
door asfaltbedekking verving en ondergrondse rioleringen aanbracht, enkel 
de vraag rijzen of zij aldus de reeds voorheen bestaande erfdienstbaarheid 
verzwaarde of de grenzen van haar titel overschreed (art. 702 B.W.) dan wel 
of zij overeenkomstig art. 697 B.W. werken had uitgevoerd die nodig waren 
voor het behoud of gebruik van de erfdienstbaarheid. Indien men rekening 
houdt met het feit dat de overheid slechts voldoende veilige wegen voor het 
publiek mag openstellen en voorheen ook een afwatering van de weg nodig 
was (waarschijnlijk langs open grachten) dan lijkt het niet onredelijk te 
stellen dat de noodzaak ook in functie van de actuele behoeften moet 
begrepen worden en het vervangen van open grachten door ondergrondse 
rioleringen een last eerder verlicht dan verzwaart. 

Indien de gemeente inderdaad met genoemde werken de art. 697 en 702 
B.W. schond, had de grondeigenaar op grand van deze wetsbepalingen 
kunnen reageren en/of alleszins een bezitsvordering instellen. W enste de 
gemeente dannQg_ha.ar pla.n_ne11_door te voere!l_daAZQl!]:ijp._ !l<lar_<ie onte!ge_:: 
ning voorzien in art. 11, al. 2 van de wet van 10 april 1841 hebben moeten 
grijpen en zou de eigenaar op die grond vergoeding kunnen eisen. 

W aar het Hof ook een vergoedingsproblematiek te berde brengt, leidt dit 
eveneens tot een aantal kritische bedenkingen. Volgens het Hof betekende 
het aanbrengen van de asfaltbedekking en de ondergrondse rioleringen dat de 
eigenaar reeds tijdens de periode voorafgaand aan het bereiken van de 
eigendomsverwervende verjaring door de gemeente in feite beraofd zou zijn 
van elk privatief gebruik of genot van de grand. Met verwijzing naar de 
cassatie-arresten van 6 april1960 (inzake burenhinder: eigen cursivering) en 
art. 11 gecoordineerde W. R.v.St. meende het Hof dat alhoewel er geen 
onteigening sensu stricto was, vergoeding verschuldigd was wegens ernstige 
aantasting van een essentieel bestanddeel van het eigendomsrecht (R. W, 
1989-90, 55, 2° kol.). 

In feite belandt men zo terug bij de basisvraag: ging de gemeente met de 
asfaltering- en rioleringswerken haar rechten te buiten? Indien niet, dan is er 
uiteraard geen reden toe vergoeding. Indien wel dan kan de eigenaar bezits
vorderingen instellen, zich op de schending van art. 697 en 702 B.W. 
beroepen en voor de periode waarin de ongeoorloofde bezitsdaden plaats
grepen schadevergoeding vragen. 

Wat echter niet kan, is beweren dat de eigendomsverwervende verjaring een 
onafwendbare fataliteit is, niets ondernemen om zijn recht te verdedigen 
maar tegelijkertijd schadevergoeding vragen omdat men zijn recht door 
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verJarmg dreigt te verliezen. Verjaring is een oorspronkelijke wijze van 
eigendomsverkrijging en geeft dus nooit aanleiding tot vergoeding. De 
eigenaar moet gewoon beletten dat ze intreedt. 

Bovendien kan men zich vragen stellen bij het argument dat het privatief 
gebruik of genot van de grond in feite ontnomen werd door verjaring ten 
gunste van het openbaar domein. Domanialiteit is niet steeds hetzelfde als 
eigendomsrecht in hoofde van de overheid maar impliceert steeds dat de 
rechten van de eigenaar (particulier of andere overheid) beperkt worden door 
de behoeften van de dienst aan de gemeenschap (Van Neste, F., Zakenrecht, 
I, Brussel, 1990, nr. 88 en 90B). 

Het lijkt nogal twijfelachtig dat een wijziging in de wegbedekking en de 
afwatering een wijziging in de beperkingen voortvloeiend uit het reeds lang 
voorheen bestaande karakter van openbare weg zouden meebrengen. Niet 
aileen bleek reeds voorheen waterleiding, elektriciteit en openbare verlich
ting voorhanden in deze straat (R. W., 1989-90, 53, 1° kol.). Het arrest 
overweegt zelf dat een herstel in de staat quo ante strijdig zou zijn met de 
rechtmatige belangen van de aangelanden die persoonlijk het gebruik van de 
buurtweg in rechte kunnen opeisen (R. W., 1989-90, 55, 2° kol. in fine). Dat 
lijkt toch wel een aanwijzing dat reeds v66r de werken de door de weg 
verleende dienst zodanig was dat de grondeigenaar in feite, voor wat betreft 
de bovengrond, vleugellam was gemaakt en bv. geen beplantingen of con
structies mocht aanbrengen of de doorgang voor het publiek in de tijd kon 
beperken. 

Erfdienstbaarheid van openbaar nut 

165. ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT. ELEKTRICITEIT - Elektrische 
hoogspanningskabels die een bouwgrond overspannen op een hoogte van 
16 m geven weliswaar aanleiding tot esthetische rninwaarde maar volgens de 
rechtbank van Brussel is dergelijk ongemak een inherent bestanddeel van de 
erfdienstbaarheid van openbaar nut door W. 10 maart 1925 op de elektrici
teitsverdeling voorzien. Volgens de bepalingen van art. 17 van deze wet is 
voor dit soort beperking aan het eigendomsrecht geen vergoeding verschul
digd. Er waren immers geen verankeringspunten of ondergrondse leidingen 
aangebracht (Rb. Brussel, 5 september 1988, T.B.B.R., 1989, 197). 
De rechtbank wees ook de vordering op grond van burenhinder af (zie 
hierover nr. 51). 

Een intercommunale die teledistributiekabels en verdeeldozen tegen de 
gevels van woningen had geplaatst had volgens het Hof van Antwerpen 
een volkomen verkeerd beeld van haar rechten. De intercommunale beriep 
zich op een gemeentelijk politiereglement dat volgens haar een erfdienst
baarheid van openbaar nut op basis van art. 649 B.W. in het leven had 
geroepen en bovendien beantwoordde aan art. 50 van het Decreet van 
14 december 1789 en art. 3 van Titel XI van 16-24 augustus 1790 (thans 
art. 135 Nieuwe Gemeentewet). Het aantal palen en steunen zou tot een strict 
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minimum herleid worden en het aantal T.V.-antennes drastisch beperkt zodat 
de veiligheid van de bewoners werd gediend. De kabels zouden bovendien 
benut worden voor selectieve alarmoproepen van hulp- en veiligheidsdien
sten. Daarop antwoordde het Hof dat deze teksten de gemeenten niet de 
bevoegdheid geven om een erfdienstbaarheid van openbaar nut in te voeren 
om de aanleg van een radiodistributie- of teledistributienet te vergemakke
lijken vermits die niet de veiligheid en het gemak van het verkeer op de 
openbare weg beoogt en de ingeroepen redenen van veiligheid ook niet de 
echte redenen waren voor de invoering van de erfdienstbaarheid zodat het 
politiereglement aangetast was door machtsoverschrijding. Ook een beroep 
op K.B. 24 december 1966 betreffende de netten voor radiodistributie was 
naast de kwestie vermits art. 8 van dit K.B. precies de toelating van de 
eigenaars vergde voor enige bevestiging van geleiders en steunpunten. 
Alhoewel art. 10, § 2 W. 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie
en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en 
televisie weliswaar nog enkel een verwittiging vergt om steunen en ankers 
voor de aanleg van kabels aan te brengen bleek dit artikel nog niet toepasse
lijk vermits het door art. 26 van de wet vereiste K.B. om art. 10 in werking te 
stellen nog niet genomen was (Antwerpen, 5 februari 1992, Limburgs 
Rechtsl., 1994, 3). 

166. TENIETGAAN. STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFIEN - Een goedgekeurd 
B.P.A. kan een voorheen bestaande erfdienstbaarheid van openbaar nut 
opheffen. Indien deze erfdienstbaarheid echter verdubbeld was door een 
gelijkluidend beding van burgerlijke bewoning, blijft deze tweede erfdienst
baarheid verder bestaan zo en in de mate dat ze niet onverenigbaar is met de 
voorschriften van dit B.P.A. (Cass., 23 februari 1992, Amenagement, 1993, 
36, noot F., Haumont, Arr. Cass., 1991-92, 792, Pas., 1992, I, 737, R.W., 
1992-93, 55, ter bevestiging van Rb. Nijvel, 8 november 1990, T.B.B.R., 
1991, 183; zie hierover ook nr. 112). 

Erfdienstbaarheden. Verjaring 

167. ERFDIENSTBAARHEDEN. VESTIGING DOOR VERJARING- Alleen erfdienst
baarheden die tegelijkertijd zichtbaar en voortdurend zijn kunnen door 
verjaring verkregen worden (art. 690-691 B.W.). Vermits een recht van 
overgang niet voortdurend is (art. 688 B.W.) kan het niet door verjaring 
gevestigd worden, ook al zou een uitwendig teken (bijvobrbeeld een hek) 
aanwezig zijn (Vred. Gent, 18 november 1991, T. Vred., 1993, 7). 

Ret rioolrecht is, in tegenstelling tot het gootrecht, geen voortdurende erf
dienstbaarheid en kan enkel bij titel verworven worden. De titularis van een 
gootrecht die dit tot rioleringsdoeleinden aanwendt zal zich niet op verkrij
gende verjaring in verband met rioolrecht kunnen beroepen (Vred. Wetteren, 
4 juli 1991, T.G.R., 1993, 137). 
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Ladderrecht 

168. LADDERRECHT- Art. 31 Veldw. dat bet ladderrecht vestigt moet aan 
modeme opvattingen en actuele technieken aangepast worden. Binnen de 
perken van wat strict noodzakelijk is voor de sanering van een muur door 
harsinjectie mag dus een daartoe vereiste geul gegraven worden op bet erf 
van de buur. De wet laat die buur overigens toe vergoeding van eventuele 
schade te vorderen (Vred. Walcourt, 25 november 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 
139). 

Mandeligheid 

169. ART. 661 B.W.: EEN ONVOORWAARDELIJKRECHT- Met verwijzing naar De 
Page besliste de vrederechter van Luik dat bet recht op gemeenmaking door 
art. 641 B.W. geboden een onvoorwaardelijk karakter heeft, verrnits de 
(kandidaat-)verkrijger geen enkele motivering moet verschaffen en de ver
werving dus voor de meest verscheiden doeleinden kan gebeuren. Een 
beroep op art. 661 B.W. kan dan ook, volgens de vrederechter, nooit een 
misbruik van recht vormen. Hij verwierp bet bezwaar van de muureigenaar, 
dat art. 661 B.W. misbruikt werd omdat de enige bedoeling van eiser zou 
zijn op die manier erin te slagen een deel van de muur aan een publiciteits
firma te verhuren (Vred. Luik, 5 april1990, Act. Droit, 1992, 1365, noot, C., 
Mastin). 
Wij onderschrijven volledig de kritiek van Mastin dat een a priori uitsluiten 
door de vrederechter van de mogelijkheid van rechtsmisbruik en bet aan
kleven van een theorie die de bevoegdheid door art. 661 B.W. verleend een 
absoluut en discretionair karakter toeschrijft, niet te rijmen valt met de 
evolutie die zich inzake rechtsmisbruik en de opvattingen inzake discretio
naire rechten hebben voorgedaan (zie: Stijns, S., ,Abus, mais de quel(s) 
droit(s)?", J.T., 1990, 33 e.v.). 
Maar o.i. kan- gelet op de concrete omstandigheden van de zaak- de 
kritiek verder gaan. In casu hadden eisers lang voordat hun eis werd 
ingewilligd (meer dan anderhalf jaar) en dus op een moment dat zij goed 
wisten dat zij geen eigenaar waren, reeds een gedeelte van de muur verhuurd. 
Dat was duidelijk een fout in de zin van art. 1382 B.W. Men kan aileen maar 
oordelen dat de muureigenaar zich uiterst gematigd betoonde door als 
schadevergoeding enkel de door eisers ge!ncasseerde huurgelden op te 
vorderen. De problematiek kon o.i. ook op bet niveau van de burenhinder 
gebracht worden. Het is juist dat bet Hof van Cassatie in 1944 beslist heeft 
dat de medeeigenaar van een gemene muur langs zijn kant van de muur 
reclame mocht laten aanbrengen (Cass., 3 februari 1944, Pas., 1944, I, 180). 
Maar ook dit arrest moet in een evolutief kader geplaatst worden. Het werd 
uitgesproken v66r bet Hof in 1960 zijn principiele stelling in verband met de 
evenwichtsleer formuleerde (Cass., 6 april 1960 (voltallige zitting), Pas., 
1960, I, 915, advies advocaat-generaal Mahaux, Arr. Cass., 1960, 722). 
Indien de medeeigenaar van de zijgevel van een woonhuis toestaat dat men 
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langs zijn kant van de muur publiciteitsborden aanbrengt zal dat in menig 
geval (steeds individueel te beoordelen) een aantasting betekenen van de 
esthetiek van de woning en haar verkoopswaarde en bet behaaglijkheids
gevoel van de bewoner storen. We hebben dus te maken met een uitoefening 
van bet eigendomsrecht (arrest 1944) die bet evenwicht verstoort en, weze 
bet op foutloze wijze, schade veroorzaakt die aanleiding geeft tot compen
satie (arresten 1960). 

170. OVERNAMEPRIJS. BEREKENING - In een zaak waar partijen bet eens 
waren over welk deel van de muur gemeen gemaakt was, wat de oppervlakte, 
de inhoud, de materialen en de vetusteit waren, ging de discussie nog enkel 
om de basis waarop de overnameprijs moest berekend worden. De Vrede
rechter van Hamme wees erop dat de rechter daarbij niet gebonden is door de 
prijzen vastgesteld door de beroepsorganisaties, weze bet dat die vaak juist 
zullen zijn, verrnits ze steunen op jarenlange ervaring van beroepslui. In 
concreto meende hij dat een afwijking verantwoord was gelet op bet feit 
dat in de betrokken streek de lonen en aannerningsprijzen boger waren dan in 
de rest van de provincie (Vred. Hamme, 27 februari 1990, T. Vred., 1992, 
229). 

171. OVERNAMEPRIJS: GEEN RECHTSVERWERKING - In navolging van bet Hof 
van Cassatie stelde de vrederechter van Willebroek dat er geen algemeen 
rechtsbeginsel rechtsverwerkin-g-bestaat en wees daarmee het verweer af van 
een partij die tot betaling van overname van muurgemeenheid was aange
sproken. In casu had eiser zijn garage in 1963 gebouwd, had in 1965 zijn 
toenmalige gebuur zijn garage tegen die van eiser aangebouwd en hadden de 
vriendschappelijke gevoelens tussen beiden ertoe geleid dat eiser nooit enige 
betaling gevorderd had. Toen echter de buur zijn eigendom in 1989 verkocht 
bleken de relaties met de nieuwe buurman, die in 1990 tot gerechtelijke 
procedures overging, heel wat moeilijker te verlopen en werd deze dan ook 
op een (ingewilligde) tegeneis tot betaling van overname van muurgemeen
heid getracteerd (Vred. Willebroek, 5 april 1993, T. Vred., 1994, 243). 

172. GEMENE MUUR. vERPLICHTE OVERNAME - De leer die bet Hof van 
Cassatie in de vorige bestudeerde periode in zijn arresten van 21 juni 1977 
en 22 februari 1985 duidelijk had gesteld als zou de eigenaar van een muur 
zijn gebuur tot gemeenmaking kunnen dwingen indien a) deze overgaat tot 
toeeigening of een feitelijkheid begaat, die als inbezitname kan gelden, b) en 
waartegen de eigenaar zich kan verzetten, c) en bet louter feit dat de muur 
enig voordeel biedt voor de gebuur niet volstaat maar materieel contact 
vereist is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1803 e.v., nr. 159) werd in de 
thans bestudeerde periode door de rechtspraak nog eens herhaald en con
sequent verder toegepast. 

In een geval waar de rechtbank van Mechelen gemeend had dat wie op 
slechts 1, 5 em naast een bestaande muur een nieuwe muur opricht met een 
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dikte van 14 em in snelbouwsteen, zich schuldig maakt aan ingebruikne
ming en dus een overnameprijs moest betalen, ging het Hof van Cassatie 
over tot verbreking. Geconfronteerd met zoveel hardleersheid poogde het 
nog eens de principes in een voor alle juristen verstaanbare taal te formu
leren. Ingevolge art. 661 B.W. kan de eigenaar van een privatieve schei
dingsmuur de prijs voor het gemeenmaken van die muur van zijn nabuur 
vorderen, indien en voor zover a) deze van de muur op zodanige wijze 
gebruik maakt dat hij zich een medebezit daarvan aanmatigt, b) a1dus een 
inbreuk pleegt op het uitsluitende eigendomsrecht en c) daarmee redelijker
wijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de muur voor gemeen te 
houden. De enkele omstandigheid dat men voordeel haalt uit het bestaan van 
een muur is geen zodanige bezitsaanmatiging (Cass. 22 juni 1990, Arr. Cass., 
1989-90, 1367, Pas., 1990, 1212, R.W., 1990-91, 779; in dezelfde bewoor
dingen Cass., 23 oktober 1992, Arr. Cass., 1991-92, 1235, Pas., 1992, I, 
1194, R. W., 1992-93, 820). 

De rechtbank van Mechelen schijnt er overigens een nogal eigen opvatting 
inzake de toepassing van art. 661 B.W. op nate houden. In een geval waar de 
buren het niet eens waren geworden over de overnameprijs van een garage
mum had de nieuwkomer uiteindelijk verkozen zijn garage op 7,5 em van de 
bestaande muur te bouwen. De rechtbank meende nochtans dat hij gehouden 
was tot betaling van de muurgemeenheid. Volgens de rechtbank vormt de 
door art. 661 B.W. voorziene medeeigendom een verplichte toestand voor 
(bedoeld wordt waarschijnlijk ,van") onverdeeldheid welke in het algemeen 
belang zijn oorsprong vindt (Rb. Mechelen, 25 maart 1987, R.W., 1988-89, 
861). 

Laat ons eventjes de zaken op orde stellen. Allereerst heeft art. 661 B.W. het 
niet over een toestand van medeeigendom of onverdeeldheid, maar over een 
wijze waarop gebeurlijk medeeigendom kan ontstaan. Vervolgens is er 
slechts sprake van een verplichting in hoofde van de eigenaar van de be
staande muur: indien hij hiertoe door de nieuwkomer wordt aangezocht, kan 
hij de overname niet weigeren. In hoofde van de nieuwkomer is er geen 
plicht, enkel een recht dat hij kan, maar niet moet uitoefenen. Dat recht van 
de nieuwkomer en de plicht van de eigenaar van de bestaande muur is 
gebaseerd op de idee dat de nieuwkomer aldus kan besparen op bouw
materialen en de cassatierechtspraak in het vorige overzicht vermeld in 
verband met het principe dat men slechts tot overname verplicht is zo men 
normaliter gebruik maakt van de muur en de intentie heeft hieraan geen einde 
te stellen bij aanmaning door de eigenaar (vorig Overzicht, TP.R., 1989, 
1803 e.v.; Locre, IV, p. 180, nr. 11 en p. 195, nr. 11; Cass., 18 oktober 1883, 
Pas., 1883, I, 361, advies Advocaat-Generaal Mesdach deter Kiele en Cass., 
16 november 1961, Pas., 1962, I, 322). 

De argumentatie van de rechtbank dat de nieuwkomer zijn eigendomsrecht 
misbruikte doordat hij tussen twee wijzen van uitoefening van zijn eigen
domsrecht met hetzelfde nut diegene gekozen had die schadelijk was voor 
een ander of een algemeen nut miskende is dus naast de kwestie. Het 
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algemeen nut dat art. 661 B.W. op het oog heeft -besparingen voor de 
nieuwkomer- was gewoon niet aanwezig. In casu bleek dat de eigenaar 
van de bestaande muur haast het drievoud vroeg van wat de nieuwkomer 
wou betalen. Zelfs als men rekening houdt met het feit dat beide partijen 
poogden een zaakje te doen, mag men aannemen dat de nieuwkomer (die 
trouwens oorspronkelijk om gemeenmaking verzocht had) duidelijk afge
wogen had of het al dan niet voordeliger was gebruik te maken van de 
bestaande muur en dit uiteindelijk niet deed omdat het voor hem niet de te 
verwachten besparing opleverde. Bovendien heeft het kiezen voor een 
nieuwe, volledig eigen muur nog andere voordelen. Men blijft volkomen 
vrij in zijn beschikkingsrecht, en vermijdt een reeks feitelijke en juridische 
ongemakken verbonden aan medeeigendom~situaties. Er was dus ook geen 
sprake van twee uitoefeningswijze1,1 met gelijk nut. 

Een ander paar mouwen is dat de nieuwkomer zijn garage niet geplaatst had 
overeenkomstig zijn bouwvergunning. Maar die bouwvergunning van 1976 
verplichtte hem de garage te bouwen met een scheidingsmuur te paard op de 
scheiding. Merkwaardig genoeg kreeg zijn buur, die onmiddellijk na uitrei
king van zijn bouwvergunning in 1977 (dus +/- een vol jaar later) tot 
oprichting van zijn garage overging, een vergunning om tot op de perceels
grens te bouwen. Niet alleen een administratieve warboel, maar bovendien 
nog steeds geen reden om iemand tot betaling van muurgemeenheid te 
verplichten. Schending van stedebouwkundige voorschriften moet beteugeld 
worden· volgens de geeigende saneties in art 64 e.v.- Stedebou wwet vooFzien 
(zie hierover: Vuye, H., ,De (eigen) aard van de herstelmaatregelen inzake 
stedebou w in de rechtspraak van het Hof van Cassatie", R. Cass., 1994, 217 
e.v.). Maar die hebben niets te maken met de sanctie die via art. 661 B.W. 
wegens usurpatie van andermans muur kan gevorderd worden. 

De vrederechter van Tienen stelde vast dat het Hof van Cassatie herhaalde
lijk voor recht gezegd had dat het loutere feit dat men voordeel haalt uit een 
bestaande muur geen bezitsaanmatiging inhoudt, die tot verplichte gemeen
making kan leiden. Niet zonder vreugde stelde hij tevens vast dat het hem 
voorgelegde geval volkomen identiek was aan datgene dat geleid had tot het 
cassatie-arrest van 22 juni 1990. 
Dat de bouwer van de eerste muur destijds kosten had gemaakt, omdat hij 
verwachtte dater vroeg of laat gemeenmaking zou optreden was irrelevant 
(Vred. Tienen, 28 oktober 1992, R. W., 1992-93, 470). 

Noch minder kon een overnameprijs gevorderd worden voor het gedeelte van 
de muur waarlangs helemaal niet gebouwd was en dat volledig bloot bleef. 
Terecht wijst de Vrederechter erop dat art. 663 B.W. terzake niet van 
toepassing is vermits het om een louter privatieve muur, op eigen grand 
gebouwd, ging en niet om een muur die op gezamenlijke kosten en schrij
lings op de grenslijn gebouwd was. Art. 663 B.W. heeft enkel betrekking op 
gemene muren. Wie op grond van dit artikel zijn gebuur tot een bijdrage 
wenst te dwingen moet die vooraf vragen, na de bouw kan het niet meer, 
aldus de Vrederechter. Dit is een volkomen juist standpunt. De situatie 
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waarmee men hier te maken had was die van de vrijwillige afs1uiting 
gerege1d door art. 647 B.W. 
Voor toepassing van dezelfde principes zie ook: Turnhout, 25 februari 1991, 
Turnhouts Rechtsl., 1991, 48: overnameprijs te beta1en omdat men welis
waar op 5 em van de bestaande muur gebouwd had, doch deze ruimte 
opgevu1d had met iso1atie die mede steun vond op de bestaande muur, geen 
overnameprijs voor een constructie van garages omdat die ze1fdragend was 
en het 1outere feit dat de muur voordelen hood geen verp1ichting tot over
name meebracht. Zie ook Vred. Kontich, 30 november 1987, T. Aann., 1989, 
noot J., De Fre: wie op 5 em van een bestaande muur een nieuwe muur bouwt 
in sne1bouwsteen van 18 em dik, die vo1doende stevig is om het volle 
gewicht van het nieuwe gebouw te dragen en de muur van de gebuur niet 
raakt, manifesteert geen wi1 tot gemeenmaking. Evenmin kunnen als dusda
nig beschouwd worden het feit dat men de voeg tussen beide muren gedicht 
had en bovenaan een afdekking met 1ood had aangebracht om vochtinsijpe
ling te voorkomen. In dezelfde zin oordee1de de vrederechter van Asse 
(Vred. Asse, 19 januari 1992, T Vred., 1992, 168). De vergelijking van de 
vonnissen van Turnhout enerzijds en van Kontich en Asse anderzijds toont 
aan dat gelijke of gelijkaardige feiten door de ene feitenrechter we1 als 
bezitsaanmatiging zullen worden beschouwd, terwij1 de andere dit niet za1 
doen. De in het vonnis van de vrederechter van Kontich aangehaa1de recht
spraak en degene, die we in ons vorig overzicht verme1dden (TP.R., 1989, 
nr. 159) wekken de indruk dat de beoordeling door de rechtbank van Turn
hoot toch we1 naar de strenge kant is. Veeleer moet met de vrederechter van 
Asse in zijn vonnis van 19 november 1992 aangenomen worden dat die 
iso1atie en bescherming tegen vochtinsijpe1ing niet alleen geen bezitsaan
matiging, maar eerder een verbetering voor de eigenaar van de oorspronke
lijke muur betekenen. 
Wie zijn perceel ophoogt met grond en daarbij de volledige betonnen muur 
van de gebuur als noodzakelijk steunpunt gebruikt, begaat een feite1ijkheid, 
die a1s bezitsaanmatiging ge1dt. In casu kon de muureigenaar zich hiertegen 
echter niet meer verzetten en kon hij zijn gebuur niet meer tot aankoop 
dwingen, omdat deze situatie zich gedurende meer dan dertig jaar bestendigd 
had onder omstandigheden, die aan alle vereisten voor een deugdelijk bezit 
vo1deden (Rb. Mechelen, 5 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 425). 
P1aatsen van steunbalken voor een dak op de muur van de gebuur is een 
duide1ijke usurpatie (Vred. Hoei, 12 juli 1990, J.T., 1990, 612). Werder geen 
enkel verankeringspunt tussen de twee muren aangebracht, dan kan geen 
afkoop van muurgemeenheid gevorderd worden (Rb. Nijvel, 29 maart 1988, 
Res et Jura Imm., 1990, 139, vonnis dat we1 het cassatie-arrest van 1977 
schijnt te kennen, maar niet dat van 22 februari 1985 gezien het ook de vraag 
aan bod liet komen of de eigenaar van het nieuwe gebouw voordee1 had 
gehaa1d uit de aanwezigheid van de eerdere constructie van de buur). 
Is er daarentegen we1 verankering en inbezitname via een soort ,patch
work" -systeem, dan kan de gemeenmaking afgedwongen worden. Daarbij 
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is het zonder belang of de bouwheren hun architecten en aannemers de 
bedoeling hadden onafhankelijk van de litigieuze muur te bouwen (Vred. 
Anderlecht, 1 maart 1990, Reset Jura Imm., 1990, 253). 

In ons vorig overzicht hebben we niet aileen op de cassatie-arresten van 1977 
en 1985 gewezen, die bepalen onder welke voorwaarden de muureigenaar 
de gene die zijn muur gebruikt tot overname kan verplichten. We vermeldden 
ook dat in een arrest van 18 februari 1983 het Hof van Cassatie eraan 
herinnerd had dat de toeeigeningsdaden niet noodzakelijk de gemeenheid 
tot gevolg hebben, maar dat de muureigenaar ook kan verkiezen stopzetting 
en gebeurlijke schadevergoeding te vorderen (T.P.R., 1989, 1805). 
Art. 661 B.W. vergt immers een wi1suiting van de eigenaar wiens eigendom 
paalt aan de muur. Die wi1suiting kan uitdrukkelijk zijn of afgeleid worden 
uit zijn gedrag. Aldus stelden de vrederechters van Fexhe-Slins en Hoei 
terecht dat uit de bezitsdaden op zich geen wilsuiting tot verwerving van 
muurgemeenheid kan afgeleid worden. De bezitsdaden vormen een weerleg
baar vermoeden. Pas wanneer de gebuur voor de keuze wordt geplaatst 
afbraak of overname en het vertikt een einde te stellen aan zijn onrechtmatig 
optreden, kan men van zekerheid spreken (Vred. Fexhe-Slins, 24 juni 1991, 
J.L.M.B., 1992,316, noot Tukinsky, A.; Vred. Hoei, 12juli 1990, J.T., 1990, 
612). 
Daarom spreken de reeds aangehaalde cassatie-arresten van 22 juni 1990 en 
23 oktober 1992 dan ook van bezitsdaden, waarmee men n~delijkerwijz~ niet 
kan voortgaan zonder de impliciete wil de muur voor gemeen te houden. 

Indien deze bezitsaanmatigende werken door een huurder met instemrning 
van de verhuurder werden aangebracht, maar de huurder deze verwijdert, 
zodra op het onrechtmatig karakter ervan wordt gewezen, wordt het ver
moeden weerlegd. De verhuurder kan dan ook niet tot betaling van over
nameprijs aangesproken worden (Vred. Fexhe-Slins, 24 juni 1991, o.c., I.e.). 

173. GEMENE MUUR. APPARTEMENTSMEDEEIGENDOM - Het is uiteraard moge
lijk dat de gemene muur, die twee erven scheidt, langs een of beide zijden de 
muur van een appartementsgebouw vormt. Dit betekent niet dat een vorde
ring we gens schending van de regels inzake gemene muur noodzakelijk moet 
uitgaan van alle medeeigenaars van het appartementsgebouw. De gewone 
regels inzake appartementsmedeeigendom, zoals reeds lang door de recht
spraak vastgelegd, maken het mogelijk dat iedere medeeigenaar ter beharti
ging van zijn belang optreedt (Vred. Charleroi, 22 oktober 1990, T. Vred., 
1991, 105). Voor de toekomst zal met art. 577-9, Par 1 B.W. rekening 
moeten gehouden worden. 

174. BETALINGSPLICHT. EERSTE EN LATERE EIGENAAR VAN NIEUW GEBOUW

Tegen de zijgevel van een bestaand appartementsgebouw werd een nieuw 
appartementsgebouw opgericht. In dit nieuwe appartementsgebouw hoorde 
de gelijkvloerse winkelruimte toe aan een echtpaar P. dat onrniddellijk zijn 
aandeel voor de muurovername betaalde. De rest van het gebouw hoorde toe 
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aan een P.V.B.A., die enerzijds de andere appartementen en kelderruimten 
verkocht aan derden en anderzijds, op het moment dat zij in fating ging, nog 
steeds niet betaald had voor de muur. De medeeigenaars van het eerste 
appartementsgebouw spraken de medeeigenaars van het andere gebouw, 
die van de P.V.B.A. gekocht hadden, aan tot betaling. De vrederechter van 
Asse wees de eis af met de overweging dat de vordering tot betaling een 
louter persoonlijk recht is dat enkel ,inter partes" (nl. t.a.v. de P.V.B.A.) 
geldt, zodat de latere verkrijgers niet aangesproken konden worden (Vred. 
Asse, 9 april1991, Reset Jura Imm., 1991, 185. In zijn algemeenheid is deze 
uitspraak juist en geldt zij uiteraard voor elke muurovername en niet alleen 
wanneer het om appartementsgebouwen gaat. 

Maar deze uitspraak van de vrederechter is gebaseerd op zijn overtuiging dat 
het buiten kijf stond dat de muur reeds gemeen was v66r de eigendomsver
werving door de verweerders. Het is uiteraard I outer speculatief commentaar 
te geven op een zaak waarvan men niet alle gegevens kent. Het vonnis is 
terzake eerder schaars met informatie en degene die men er aantreft laat toe 
te betwijfelen of het echt wei buiten kijf stond dat er een overeenkomst tot 
gemeenmaking bestond v66r de verkoop aan de verweerders. Het bestaan 
van dergelijke overeenkomst werd gewoon afgeleid uit een opmetingsstaat, 
waarvan de vrederechter zelf zegt dat hij niet ondertekend is, maar opgesteld 
werd door twee architecten, in opdracht van eisers en de oorspronkelijke 
eigenaars, minstens het echtpaar P. (Res et Jura Imm., 1991, 187). Dit is 
toch wel zwak. De niet-ondertekening door de P.V.B.A. kan als reden onder 
meer hebben dat zij nooit enige opdracht aan de architect gegeven heeft 
(, ... minstens het echtpaar P.") of dat zij het niet eens was met deze opme
tingsstaat of de gevolgen die men eraan wou hechten. Alleszins zou dat 
betekenen dat er geen overeenkomst i. v .m. de overname was. Dan komt men 
terecht in de hypothese, dat de verweerders bezitsdaden pleegden, die tot 
verplichte overname van de muur konden leiden. Dat is eigenlijk het stand
punt dat de rechtbank van Luik in een enigszins gelijkaardige zaak aanam 
(Rb. Luik, 4 september 1986, besproken in het vorige overzicht, T.P.R., 
1989, 1085). 

Ook het antwoord op het subsidiaire argument, nl. dat verweerders een 
verrijking zonder oorzaak zouden genieten kan in vraag gesteld worden. 

De Vrederechter verwerpt die idee omdat de kopers met hun prijs niet enkel 
hun privatief deel maar ook hun door de basisakte bepaalde aandeel in de 
gemeenschappelijke delen zouden betaald hebben. Enerzijds wordt echter 
met geen woord gerept over wat de basisakte als gemene delen vernoemt en 
wat daar gebeurlijk i.v.m. de litigieuze muur wordt gezegd. Anderzijds blijft 
het zo dat indien er geen overeenkomst tussen de P.V.B.A. en de eigenaars 
van het eerste appartementsgebouw bestond, het loutere feit dat de kopers 
van de P.V.B.A. een prijs betaald hadden, die volgens hun contract ook 
betrekking had op de muur hun geen recht kon verschaffen, vermits de 
verkoper geen zaak kan overdragen die zijn eigendom niet is. Zo zou men 
inderdaad wel kunnen aannemen dat er sprake was van een verarming van 
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eisers en een verrijking in hoofde van verweerders, die inderdaad zonder 
oorzaak zouden zijn, omdat de betaling die de verweerders aan de P.V.B.A. 
deden totaal los staat van de vermogensverschuiving, die tussen eisers en 
veweerders gebeurd zou zijn. 

Ten slotte nog dit. De eisers hadden indien er werkelijk een verkoop was 
geweest tussen eisers en door P.V.B.A., en deze overgeschreven was, 
krachtens art. 28 Hyp.W. en 1654 B.W. de ontbinding van de koop kunnen 
eisen. Dat zou andermaal verweerders in de situatie van verplichte overname 
gebracht hebben. Het feit dat het vonnis nergens de overschrijving vermeld 
doet andermaal de vraag rijzen of de eigendomsoverdracht echt zo buiten kijf 
stond. 

175. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE GEMENE MUUR- Een der medeeige
naars van een gemene muur had op deze muur, en zelfs met een overhelling 
naar het perceel van de buren, paaltjes aangebracht, die als steun voor 
verlichtingspunten moesten dienen. 

Langs de andere zijde van de muur stond een appartementsgebouw, op een 
grand die beduidend lager lag dan die van de gebuur. Het gevo1g van zijn 
1urnineuze inval was was dat de bewoner van het appartement op de bene
denverdieping ongevraagd letterlijk in de schijnwerpers werd gezet, telkens 
de buur de lichtinstal1atie aanschake1de. Met duidelijke afbakening van het 
toepassingsgebied van-art. 657 en-662 B.W. bracht de -vrederechter van 
Charleroi licht in deze troebele situatie. Langs zijn kant van de muur kan 
elke buur, rnits eerbiediging van de bestemrning van de muur en het gelijk
waardige recht van de andere medeeigenaar de door art. 657 B.W. verleende 
rechten uitoefenen en alleen gebruik maken van de zijde van die muur die op 
zijn eigendom uitgeeft. In art. 662 B.W. gaat het dan om werken van grotere 
omvang of die de andere medeeigenaar materieel of moreel nadeel toebren
gen. 

In casu vormde het verlichtingssysteem een ernstige inbreuk op het prive
leven. De vrederechter gelastte de verweerder dan ook de paaltjes van de 
muur te verwijderen en de verlichting langs zijn kant van de muur aan te 
brengen, zonder daarbij het bovenvlak van de muur te mogen overstijgen, en 
de verankeringspunten in de muur behoorlijk te herstellen. Anderzijds kreeg 
de verweerder gelijk op zijn tegeneis, die ertoe strekte dat de eisers op 
hoofdeis een smeedijzeren hek dat zij bovenop de muur geplaatst hadden, 
toen deze nog hun exclusieve eigendom was, moesten verwijderen in de mate 
dat dit steunde op de gehele breedte van de muur. Daarbij speelde het geen 
rol dat deze situatie reeds 20 jaar bestond. 

De vrederechter beklemtoonde dat dit soort werken een precair karakter 
hebben en de gebuur die de gemeenheid verwerft, verwijdering mag vor
deren van elk werk dat onverenigbaar is met de medeeigendom en de situatie 
van volkomen gelijkheid t.a.v. het gebruik die de mandeligheid in het leven 
roept (Vred. Charleroi, 22 oktober 1990, T. Vred., 1991, 105). 
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176. ONTSTAAN VERPLICHTE AFSLUITING (ART. 663 B.W.)- Krachtens art. 663 
B.W. kan men in steden en voorsteden zijn gebuur dwingen bij te dragen tot 
het bouwen en herstellen van een muur tot scheiding en afsluiting van de 
respectieve huizen, binnenplaatsen en tuinen. 

De bijdrage moet echter gevorderd worden, vooraleer men met de construe
tie van de muur begint, daarna kan men de nabuur niet meer tot bijdrage 
dwingen (mits hij geen gebruik maakt van de muur dat als vermoeden van de 
wil tot gemeenmaking kan gelden, zie nr. 172). Dat principe werd nog eens in 
herinnering gebracht door de vrederechter van Tienen in een zaak, waar de 
eigenaar van de muur in feite een overname op grond van art. 661 B.W. 
nastreefde (Vred. Tienen, 28 september 1992, R. W., 1992-93, 470). 

177. BEWIJS VAN DE GEMEENHEID - In een geschil omtrent de vraag of 
bepaalde openingen in een muur al dan niet gedicht moesten worden, bleek 
het een primordiale vraag te zijn of deze muur al dan niet gemeenschappelijk 
was. De vrederechter van Namen beklemtoonde dat hier eigenlijk groten
deels de gemeenrechtelijke regels golden, die voor het eigendomsbewijs van 
elk onroerend goed van toepassing waren. 

Aldus onderzocht hij allereerst de eigendomstitel van de eiser en stelde vast 
dat die alleszins niet van aard was om een mandeligheid te scheppen en 
bovendien niet eens ondertekend was door de gebuur, noch gemeen aan hem. 

Evenmin kon de eiser brieven uitgaande van de verweerder aanvoeren als 
akten van erkenning, die voldeden aan de regels van art. 1337 B.W. Geen 
enkele brief bevatte een weergave van, noch zelfs een verwijzing naar een 
vroegere akte, waarbij de muurgemeenheid tot stand zou zijn gekomen. 
Tenslotte ging de vrederechter over naar het vermoeden van art. 653 B.W. 
Hij benadrukte dat dit zoals alle vermoedens strikt gei"nterpreteerd moet 
worden. Met verwijzing naar de rechtspraak volgens welke er geen ver
moeden van gemeenheid is, zo men te maken heeft enerzijds met een gebouw 
en anderzijds een onbebouwd perceel, besloot hij dat de hem voorgelegde 
hypothese precies hieraan voldeed en de eiser dus geen bewijs leverde van 
het gemeenschappelijk karakter van de muur (Vred. Namen, 3 november 
1987, Reset Jura Imm., 1989, 119). 

De argumentatie van de vrederechter van Asse in het geval dat we reeds 
uiteenzetten onder nr. 174 is heel wat minder overtuigend. We wezen erop 
dat de vrederechter in een hypothese waar een nieuw appartementsgebouw 
tegen de zijgevel van een reeds bestaand gebouw was opgericht, uiteindelijk 
op basis van een opmetingsstaat, die niet ondertekend was door partijen en 
waarvan niet eens bewezen was dat hij in opdracht van de oorpsonkelijke 
eigenaars van de nieuwe appartementen was opgemaakt tot overname van de 
gemeenheid besloten had (Vred. Asse, 9 april1991, Reset Jura Imm., 1991, 
185). 

De vrederechter was van oordeel dat voor de toepassing van het vermoeden 
van art. 653 B.W. niet vereist is dat de gebouwen gelijktijdig werden opge-
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richt, want dat men anders een voorwaarde zou toevoegen aan de wet en dat 
de muur ook na de oprichting van het laatste gebouw gemeen gemaakt kan 
zijn. 

De stelling van de vrederechter in verband met de toepasselijkheid van 
art. 653 B.W. sluit aan bij wat het Hof van Cassatie in 1946 onder invloed 
van De Page aannam. Die stelling luidt dat noch de geest, noch de letter van 
art. 653 B.W. een beperking voorzien als zou het vermoeden niet toepasselijk 
zijn zo op het ogenblik van het optrekken van de scheidsmuur slechts langs 
een kant gebouwen bestonden (Cass., 21 maart 1946, Pas., 1946, I, 113; De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, nr. 1213, a, 1 °). 

Maar daarmee is de zaak niet definitief beslecht. Enerzijds levert art. 653 
B.W. slechts een weerlegbaar wettelijk vermoeden open levert degene die 
zich erop kan beroepen enkel het voordeel van de verschuiving van de 
bewijslast op. (Cass., 21 maart 1946, o.c., l.c.; De Page en Dekkers, V, 
nr. 1217, 1221-1222). Het vermoeden mag o.a. met een titel, die niet eens 
gemeen moet zijn aan diegene die zich op het vermoeden beroept, weerlegd 
worden (De Page en Dekkers, V, nr. 1209, 1217-1218, Kluyskens, A., V, 
nr. 325). In concreto had de eiser bijvoorbeeld kunnen volstaan met zijn 
aannemingscontract over te leggen om aan te tonen dat de muur louter op zijn 
kosten was opgericht. Dat lijkt in feite de redenering te zijn geweest in een 
vonnis van de vrederechter van Willebroek waar vastgesteld werd dat de 
eise)'"t()t.betaljng V(ll1Q.\'ern'!m~prij_szijn garagei!! !963gebouv.;d baden d~ 
rechtsvoorganger van verweerders in 1965 tegen deze garage had aange
bouwd. De verweerders riepen trouwens het vermoeden van art. 653 B.W. 
niet in maar beperkten zich tot een (niet aanvaard) beroep op rechtsverwer
king gegrond op het feit dat de eisers gedurende 25 jaar geen betaling hadden 
gevorderd (Vred. Willebroek, 5 april 1993, T. Vred., 1994, 243). 

Anderzijds moet degene die beweert de gemeenheid verworven te hebben 
via een rechtshandeling, een bewijs leveren overeenkomstig art. 1341 B.W. 
Het feit dat de eigenaars van het nieuwe appartementsgebouw kwamen 
aandraven met een opmetingsstaat, waarvan overigens erg betwistbaar 
was dat hun rechtsvoorganger ermee akkoord ging, en de omstandigheid 
dat de winkeleigenaar van het gelijkvloers effectief betaald had vormde 
in feite van hunnentwege een bekentenis dat het vermoeden van art. 653 
B.W. niet klopte en dat zij zich op een verkrijging via rechtshandelingen 
beriepen. 

Die rechtshandeling moest met geschriften bewezen worden. Dergelijk ge
schrift was er niet (want geen handtekening), noch een begin van schriftelijk 
bewijs (want geen geschrift, waarvan aangetoond was dat het uitging van 
degene tegen wie men het wilde inroepen). 

Indien men er trouwens vanuit gaat dat een van de redenen voor het invoeren 
van het vermoeden van art. 653 B.W. het feit was dat men vaak te maken had 
met reeds zeer lang bestaande situaties, waarvan de bewijsstukken verloren 
gegaan waren (De Page H., en Dekkers, R., V, nr. 1209) dan komt het zeer 
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onwaarschijnlijk over dat anno 1992 nog een zeer omvangrijk muurgedeelte 
wordt overgedragen a) zonder dat iedere belanghebbende partij een geschrift 
wil waarin en de eigendomsoverdracht en de prijs en uiteindelijk de betaling 
worden vastgsteld, b) zonder dat de notaris die de basisakte opstelde zou 
nagaan of en wanneer tot overschrijving van de overname van de muurge
meenheid was overgegaan, c) dergelijk geschrift na enkele jaren reeds 
verloren is gegaan. 

Merken we tot slot nog op dat het in het cassatiearrest van 21 maart 1946 om 
een geval ging waarbij de muur in 1886 was opgericht, de betwisting pas in 
1943 aanleiding gaf tot een uitspraak van de rechtbank van Verviers en het 
Hof van Cassatie niets anders doet dan te stellen dat de eisers het vermoeden 
van art. 653 B.W. moesten weerleggen door hun primitieve eigendom te 
bewijzen en dat de feitenrechter die soeverein oordeelde dat dergelijk bewijs 
niet geleverd was art. 653 B.W. niet schond. 

178. VERHOUDING ART. 656 EN 663 B.W.- Art. 663 B.W. laat toe in steden en 
voorsteden zijn gebuur te verplichten bij te dragen niet aileen tot het bouwen 
maar ook tot het herstellen van een muur die tot scheiding dient tussen de 
respectieve erven (de zogenaamde verplichte afsluiting). 

In dezelfde Afdeling II, van Hoofdstuk II van Titel IV van het B.W. staat 
echter eerder art. 656 B.W. dat het mogelijk maakt om aan de door art. 655 
B.W. principieel opgelegde bijdrageplicht tot wederopbouw en herstel van 
gemene muur te ontsnappen door afstand te doen van zijn medeeigendoms
recht en mits de muur geen gebouw steunt, dat toebehoort aan degene die 
afstand doet van de gemeenheid. 

Omtrent de vraag of en hoe art. 656 en 663 B.W. met mekaar verenigbaar 
zijn is heel wat inkt gevloeid. Die problematiek kwam ook al aan bod in het 
cassatie-arrest van 1968 (Cass., 8 februari 1968, Pas., 1968, I, 704, met 
advies procureur-generaal Hayoit de Termicourt) en werd door wijlen Pro
fessor Derine diepgaand onderzocht (Derine, R., e.a., IB, nr. 566-568). Hij 
meende dat het cassatie-arrest van 1968 het probleem niet definitief had 
beslecht. Zijn visie maakte de nodige indruk op de rechtbank van Mechelen. 
Deze werd geconfronteerd met een geval, waarbij een gemeenschappelijke 
scheidingsmuur omgevallen was en de ene buur wei, de andere niet tot 
wederopbouw wou overgaan. De onwillige buur deed, na plaatsbezoek en 
een verzoeningszitting voor de vrederechter uitdrukkelijk afstand van zijn 
medeeigendomsrecht en had op een niet nader bepaald tijdstip zijn tuin
huisje, voor zover bet op de gemene muur steunde, afgebroken. Toch besliste 
de vrederechter dat hij tot bijdrage in de wederopbouw verplicht was. In 
beroep bevestigde de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen het vonnis 
van de vrederechter. De rechtbank verwierp het beroep dat gedaan werd op 
het cassatie-arrest van 1968 om een dubbele reden. Allereerst wees ze erop 
dat de situatie in het haar voorgelegde geval verschilde van diegene, die aan 
de orde was in het geval dat aan het Hof van Cassatie was voorgelegd. In 
1968 ging het om een situatie, waarbij nog geen muur bestond en de 
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oprichting gevorderd werd, terwijl dit (zogezegd) enkel gebeurde om mo
tieven die eigen waren aan eiseres en aileen haar tot nut strekten. 

Thans was dit niet zo, men had te maken met een reeds bestaande muur 
waarvan de wederopbouw gevorderd werd. Bovendien meende de rechtbank 
dat art. 656 B.W. de vrije afsluiting beoogde en art. 663 B.W. de zogenaamde 
verplichte afsluiting, zodat rekening houdend met dit verschillend toepas
singsgebied in casu art. 663 en niet art. 656 B.W. toepasselijk was (Rb. 
Mechelen, 15 oktober 1991, Pas., 1992, III, 16). 

Die argumenten werden door Prof. Derine haarscherp geformuleerd (o.c., 
p. 822 en nr. 568, 1 °). We kunnen moeilijk anders dan de kritiek die hij op 
het cassatie-arrest van 8 februari 1968 formuleerde ten voile onderschrij
ven. 
Hoe kon men beweren dat een buurman wiens tuin het ongewenste bezoek 
kreeg van de jeugdige bevolking van de aangrenzende school geen belang 
had bij de afsluiting? Integendeel, hij was de eerste belanghebbende en de 
inrichtende macht van de school had in zekere zin dus slechts een secundair 
belang bij de muur, waar deze ertoe zou strekken haar te behoeden, dat zij 
vroeg of laat de rekening( en), al dan niet in rechte, gepresenteerd zou krijgen 
voor de escapades van haar leerlingen. In feite wordt in dit arrest de ratio 
legis van art. 663 B.W. op zijn kop gezet. De bedoeling van de muur is daar 
te beletten dat men zijn eigendom binnendringt, niet dat men een eigendom 
verlaat. Men kan er niet aan voorbij dat dit arrest volledig de conclusies van 
procureur-generaalHayoit de Terniicourt volgt. De procureur-generaal wijst 
aile argumenten om art. 656 op art. 663 B.W. te laten voorgaan af, behoudens 
een. In navolging van Beudant en Frejaville bestempelt hij de bijdrageplicht 
van art. 663 B.W. als ,une obligation de voisinage", gebaseerd op een 
weerlegbaar vermoeden van gemeenschappelijk nut. Voor zover hij hierbij 
voor het begrip ,obligation de voisinage" naar de conclusies van procureur
generaal Mesdach deter Kiele bij een cassatie-arrest van 5 november 1885 
verwijst, komt dit weinig overtuigend over. In die zaak van 1885 ging het 
enkel om de vraag of wie zonder zijn buur hierin te kennen een muur 
had gebouwd, achteraf die buur nog op grond van art. 663 B.W. tot bijdrage 
kon aanspreken. Mesdach de ter Kiele ( daarin gevolgd door het Hof) besluit 
dat dit niet kan. Regels van elementaire sociale welvoeglijkheid en respect 
voor de buur impliceren volgens hem dat men de buur raadpleegt over de 
plaats, uitvoeringswijze, tijdstip van uitvoering en gebeurlijke mogelijk
heden van kostenbesparing. In die context zegt hij dat art. 663 B.W. in zich 
de bedoeling draagt van de wetgever de ,maintenir Ies rapports de bon 
voisinage et de prevenir toute espece de contestation" (Pas., 1885, I, 271, 
kol. 1). 
Waar procureur-generaal Hayoit de Terrnicourt uiteindelijk zijn stelling laat 
steunen op wat Beudant en Frejaville schrijven en Beudant zelf zich baseert 
op wat Frejaville schrijft (Beudant, Ch., Cours de droit civil franr;ais, Parijs, 
1938, IV, nr. 372 in fine; Frejaville, M., ,La cloture forcee", D.H., 1934, C., 
77-80 inzonderheid 79) valt of staat alles met de juistheid van de stelling van 
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Frejaville. Die gaat er inderdaad vanuit dat art. 663 B.W. gegrond is op een 
vermoeden van gemeenschappelijk nut en het niet opgaat zijn buur te 
dwingen tot bijdrage in de kosten, waar deze geen enkel voordeel uithaalt. 
Terecht. Maar waar deze auteur dan meent dat geen beroep kan gedaan 
worden op de bijdrageplicht van art. 663 B.W. indien de gebuur die de 
scheidingsmuur wil oprichten ,ne cherche pas a le faire pour les seuls 
besoins de la cloture, mais aussi et principalement pour y appuyer des 
batiments ... en vue d'un usage strictement personnel (l.c., o.c.) menen we 
niet dat hier een sluitend argument gegeven wordt om art. 663 B.W. toch te 
ontkrachten via art. 656 B.W. Dat men gebouwen die men langs zijn kant van 
de muur optrekt voor louter eigen gebruik bestemt lijkt ons evident. Verder 
moet ook benadrukt worden dat de gemene muur een dubbele functie heeft: 
steun en afsluiting verlenen. Zoals hiervoor reeds betoogd, heeft o.i. elke 
gebuur belang bij de afsluiting. Blijft nog de vraag of en in hoeverre een 
ongelijk nut op het vlak van de steunfunctie tot uitsluiting van de bijdrage
plicht kan leiden. 

Daarbij lijken ons volgende bedenkingen gemaakt te kunnen worden. 

a) dat de ene buur voor de andere (bv. bij de oprichting) gebruik zal maken 
van de steunfunctie speelt geen rol. Art. 657 B.W. getuigt daarvan. 

b) dat de ene buur wel en de andere misschien nooit constructies tegen de 
muur zallaten steunen is op zich evenmin beslissend. We staan hier voor 
een normale toepassing van de medeeigendomsregel dat iedere mede
eigenaar de gemene zaak overeenkomstig haar bestemming mag gebrui
ken, mits hij daarbij het gelijkwaardige recht van de andere medeeige
naars niet krenkt. 

c) dat de constructies die de buur wil oprichten een zwaardere muur vergen 
dan men normaal mag verwachten, vormt voor ons de kern van het 
probleem. Daar ontstaat een onevenwicht en gaat het niet op dat de ene 
buur hiervoor nog medefinanciering van de andere krijgt. Maar eigenlijk 
is dat probleem aljarenlang in vaste Belgische rechtspraak geregeld in die 
zin dat de kosten niet hoger moeten liggen, dan voor wat in de concrete 
omstandigheden als een normale muur beschouwd kan worden. 

Aldus hoeft de muur niet noodzakelijk in steen te zijn en worden, gelet op het 
prijsaspect, betonplaten verkozen, tenzij dit een buur ernstige voordelen, o.a. 
op het vlak van de steunfunctie van de muur, ontneemt (Derine, e.a., IB, 
nr. 561; Cass., 10 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 847, R. W., 1982-83, 
1234, J.T, 1983, 716: het door art. 663 B.W. verleende recht moet op 
redelijke wijze worden uitgeoefend). Bovendien heeft het Hof van Cassatie 
er, naar aanleiding van een betwisting in verband met art. 660 B.W., duide
lijk op gewezen dat de algemene geest van het B.W. inzake bijdrageplicht bij 
gemene muur er een is van billijkheid, zodat men niet moet betalen voor 
datgene waarvan men geen enkel nut heeft. Dat principe ligt ten grondslag 
aan art. 659, 660 en 661 B.W. Aldus zegt het Hof i.v.m. art. 661 B.W. 
letterlijk , ... I' article 661 C.C. autorise le proprietaire a limiter son acquisi-
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tiona une partie du mur. Qu'a ce point de vue aucune distinction n'est a faire 
entre la hauteur et la longueur du mur et son epaisseur, lorsque celle-ci 
depasse les dimensions ordinaires, et n'offre au voisin qu'une utilite par
tielle" (Cass., 27 maart 1884, Pas., 1884, I, 87, met conclusies eerste 
advocaat-generaal Mesdach deter Kiele). 

Art. 659 B.W. is misschien wel het meest illustratief. Naar onze mening 
kunnen de principes die gelden voor de kostenverdeling bij een reeds be
staande muur evenzeer toegepast worden op een situatie waarbij de muur nog 
moet opgericht worden (zie in die zin ook de anonieme noot nr. 2 bij het 
arrest). 

De conslusie is dan deze. Aan de bijdrageplicht kan men niet ontsnap
pen, maar ze is beperkt tot wat in de concrete omstandigheden (die o.a. in 
het licht van de stedebouwkundige voorschriften beoordeeld kunnen wor
den) als redelijk beschouwd kan worden. De gebuur die meer wil, moet zelf 
volledig voor dit surplus instaan. Die idee vindt men ook al uitgedrukt in het 
arrest van het Hof van Brussel dat door het Hof van Cassatie in 1884 
bevestigd werd (Brussel, 11 januari 1883, Pas., 1883, II, 69, inzonderheid 
70, kol. 1). 

De rechtbank van Mechelen liet die aspecten van de redelijkheid in de 
_ kostenspreiding en inspraak van beide buren aan bod komen door de eis te 
stellen dat elk van de partijen de mogelijkheid moest hebben een aannemer te 
raadplegen (en-dus nieialleen (fe appelhint), zodai:iig-aat: de meest gin1stige 
en goedkope oplossing voor beide partijen kon worden gezocht (Pas., 1992, 
III, 18, kol. 2). 

We hebben de indruk dat de rechtbank van Mechelen het Hof van Cassatie 
de wind uit de zeilen heeft willen nemen door te stellen dat het in casu niet 
zo was dat de bijdrage gevorderd werd voor motieven die louter eigen 
waren aan de eiser. Of dit zonder meer kan afgeleid worden uit het feit 
dat de muur reeds vroeger bestond, lijkt ons een andere vraag. Maar de 
rechtbank heeft bier wel de vinger gelegd op de zwakke plek in de mo
tivering van het cassatie-arrest van 1968. Indien een feitenrechter stelt dat 
de bijdrage niet gevorderd werd omwille van motieven persoonlijk aan de 
eiser kan met de motivering van 1968 geen cassatie meer uitgesproken 
worden. 

Naar onze mening moet het probleem tot zijn ware proporties herleid 
worden. Het is geen vraag naar de voorrang van de ene bepaling boven de 
andere. Art. 656 en 663 B.W. hebben ieder hun toepassingsgebied. Toelaten 
dat met beroep op art. 656 B.W. art. 663 B.W. buiten werking gesteld kan 
worden is in feite aan deze bepaling elke inhoud ontnemen. Men kan 
bezwaarlijk dergelijke inconsequentie aan de wetgever toeschrijven. lets 
anders is echter dat de bijdrageplicht van art. 663 B.W. in redelijkheid moet 
uitgevoerd worden. Dat principe werd duidelijk gesteld in het reeds aange
haalde cassatie-arrest van 10 maart 1983. 
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HooFDSTUK IX 

BEZIT 

AFDELJNG 1 

ALGEMENE BEZITSLEER 

179. BEGRIP BEZIT (ANIMUS EN CORPUS)- Het bezit bestaat uit twee elemen
ten: enerzijds een materieel element (corpus), anderzijds een intentioneel 
element (animus) (Rb. Aarlen, 22 november 1989, J.T., 1991, 480, noot 
Godding P., T.B.B.R., 1990, 360). Slechts indien beide elementen samen 
verenigd zijn, is er sprake van bezit in de zin van art. 2228 B.W. (voor een 
uitgebreide bespreking van de bezitsleer: Van Neste, F., Zakenrecht, I, 
Brussel, 1990, nr. 102 e.v.; Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 34 e.v.; 
Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroe
rende goederen", in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwerpen, 1992, 282 e.v.). 
Met corpus verwijst men naar het uitoefenen van de feitelijke exclusieve 
macht over een zaak (voor een toepassing: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 170). Met het be grip animus verwij st men naar de regel dat men de 
feitelijke macht voor zichzelf moet uitoefenen (animus rem sibi habendi) 
(Zie: Rb. Aarlen, 22 november 1989, Gecit.). 
Zo zal diegene die beweert bezitter te zijn van waardepapieren, maar aan de 
politie verklaart dat hij meende recht te hebben op deze waardepapieren na 
het overlijden van de decujus, niet beschouwd worden als een bezitter (Luik, 
14 december 1988, Rev. Not. B., 1990, 88). Zijn verklaring is immers 
manifest in strijd met een animus rem sibi habendi. Men kan niet beweren 
dat men de feitelijke heerschappij over de waardepapieren voor zichzelf 
uitoefende (animus) en tegelijk verklaren dat men weet er slechts recht op te 
hebben na het overlijden van de decujus. Dit laatste impliceert immers dat 
men de titels in bewaring had voor de decujus, wat in strijd is met een ,bezit 
voor zichzelf" . 
Ook diegene die in een bankfiliaal titels aan toonder vindt, maar deze 
onmiddellijk overhandigt aan de bankdirecteur, met de bedoeling dat deze 
laatste ze aan de ware eigenaar zal overhandigen, kan zich geen bezitter 
noemen. Door het onmiddellijk overhandigen van de titels heeft hij zich 
immers geenszins gedragen als iemand die de heerschappij over de titels 
voor zichzelf uitoefende (Rb. Brussel, 24 mei 1989, J.T., 1989, 568 en als 
25 mei 1989, Pas., 1990, III, 4, T.B.B.R., 1990, 244, zie de bespreking van 
deze merkwaardige casus onder nrs. 244, 256). 

180. BEZIT ALS RECHTSFEIT - In de hedendaagse rechtspraak en rechtsleer 
wordt het bezit ontleed als een rechtsfeit (Zie: Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 71 e.v. en de verwijzingen aldaar). Het Hof van Cassatie heeft 
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deze zienswijze bevestigd in een arrest van 2 juni 1989 (Pas., 1989, I, 1051, 
Arr. Cass., 1988-89, 1166, R. W., 1989-90, 227). Het bezit wordt aldaar 
omschreven als ,een feitelijke toestand die niet vatbaar is voor rechtsover
dracht". 

181. DETENTIE, GEDOGEN EN VERMOGEN- Be zit mag men niet verwarren met 
detentie, vermogen of gedogen (zie: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 44 e.v.; 
Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming yan onroe
rende goederen", in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwerpen, 1992, 285 e.v.). 

De houder (detentor) heeft wel het corpus, maar niet de animus rem sibi 
habendi. Hij heeft de zaak materieel onder zich (corpus), maar dan met 
toestemming van de eigenaar of krachtens een bevoegdheid die hem door de 
wet wordt toegekend. Art. 2236 B.W. bepaalt dat de detentor zich nooit zal 
kunnen beroepen op de verkrijgende verjaring. 

Krachtens art. 2232 B.W. kunnen evenmin daden van gedogen of vermogen 
aanleiding geven tot verkrijgende verjaring. Daden van louter gedogen 
missen elk provocerend karakter ten opzichte van de rechten van de eigenaar. 
Een daad van vermogen is letterlijk het stellen van een daad die men 
'vermag', d.w.z. dat men volledig binnen het veld van zijn eigen rechten 
blijft. De verjaringsterrnijn zal dan ook pas beginnen lopen vanaf het ogen=
blik dat het gedogen ophoudt (Cass., 25 mei 1990, Pas., 1990, I, 1085, Arr. 
Cass., 1989-90, 1214, Reset Jura Imm., 1990, 217, J.T., 1990, 629, R.W, 
1990-91, 1214; arrest besproken onder nr. 212 en nr. 259), d.w.z. dat er 
sprake is van bezit. 

182. GEDOGEN: EEN HISTORISCH BEELD AAN EEN WONING GEMAAKT IN OPDRACHT 

VAN DE STRAATBEWONERS -De Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout en 
het Hof van Beroep te Antwerpen moesten oordelen over volgende zaak (Rb. 
Turnhout, 13 september 1981, Turnhouts Rechtsleven, 1993, 124, bevestigd 
in hoger beroep door Antwerpen 20 april 1988, Turnhouts Rechtsleven, 
1993, 127). Op 22 augustus 1739 werd in naam van de buurtbewoners van 
de Patersstraat te Turnhout bij de beeldhouwer Walterus Pompe een O.L. 
Vrouwbeeld besteld met de bedoeling om het beeld tegen de gevel van een 
woning te plaatsen. Het beeld werd aanvankelijk geplaatst tegen de gevel van 
het huis ,den bonten mantel" en werd later, op een niet nader te bepalen 
datum, verplaatst en heropgericht tegen de gevel van het huis ,den Engel". 
Het Mariabeeld kwam dus tot stand in opdracht van de toenmalige buurtbe
woners. Zij wilden het beeld als uiting van devotie tentoonstellen. 

Bij de afbraak van het onroerend goed ,den Engel" ontstaat een betwisting 
omtrent de eigendom van het beeld tussen de eigenaar van het pand en de 
V.Z.W. Vereniging Patersstraat. Zowel de Rechtbank te Turnhout, als het 
Hofvan Beroep te Antwerpen, aanvaarden dat de V.Z.W. Vereniging Paters-
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straat kan aanzien worden als de rechtsopvolger van de buurtbewoners uit 
1739. 

De eigenaar van het pand zal op verschillende gronden trachten zijn eigen
domsrecht over het beeld te bewijzen. Zo roept hij in dat het beeld sedert 
meer dan dertig jaar gei'ncorporeerd is in het pand en dat hij krachtens 
art. 2279 B.W. aanspraak kan maken op de eigendom van het beeld. Noch 
de Rechtbank van eerste aanleg, noch het Hof van Beroep zullen evenwel 
deze redenering volgen. Uit geen enkel element bleek immers dat de eige
naar van het pand en zijn rechtsvoorgangers voor zichzelf en in hun voordeel 
enige aanspraak hadden Iaten gelden op het beeld. Het onderhoud van het 
beeld was meestal gebeurd na geldinzamelingen in de buurt en de vaststel
ling van het elektriciteitsgebruik, voor de verlichting van het beeld, gebeurde 
met een afzonderlijke teller, los van deze van de bewoners van het pand. Het 
feit dat de eigenaars van het pand, en hun rechtsvoorgangers, toelieten dat het 
beeld aan de gevel bevestigd bleef, evenals het feit dat zij soms betrokken 
waren bij de restauratie van het beeld, kan niet beschouwd worden als een 
bezitsaanmatigende daad die aanleiding kan geven tot verkrijgende verja
ring. Veeleer is hier sprake van gedogen, d.w.z. een heerschappij die krach
tens art. 2232 B.W. geen aanleiding kan geven tot bezit of verjaring. 

183. BEWIJS vAN BEZIT - Als rechtsfeit kan het bezit bewezen worden door 
alle middelen, getuigen en vermoedens inbegrepen (Vuye, H., Bezit en 
bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 214 en de verwijzingen aldaar). De bewijsregels vervat 
in art. 1341 e.v. B.W. zijn immers enkel van toepassing op rechtshandelin
gen, maar niet op het bewijs van feiten. Terecht laat de Vrederechter van 
Fexhe-Slins dan ook een van de gedingvoerende partijen toe om haar 
dertigjarig bezit te bewijzen ,par toutes voies de droit en ce compris les 
temoinages" (Vred. Fexhe-Slins, 9 oktober 1989, J.T., 1990, ll5). Deze 
stelling vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 
16 september 1954, Pas., 1955, I, 1, Arr. Cass., 1955, 1, R. W., 1954-55, 
1291, J.T., 1954, 707, Jur. Comm. B., 1954, 343, Rev. Banque, 1954, 833). 

184. RECHTSBESCHERMING BIJ BEZETTING ZONDER RECHT NOCH TITEL EN HET 

VERBOD OP EIGENRICHTING - De Beslagrechter te Antwerpen overweegt 
gepast ,dat in een rechtsstaat ook diegene die slechts met een precaire titel 
een onroerend goed bezit, nog niet rechteloos wordt" (Beslagr. Antwerpen 
1 maart 1989, R. W., 1990-91, 304). De Vrederechter van Sint-Gillis voegt 
hieraan toe dat het bezit ter bede slechts kan worden beeindigd met een 
redelijke ,opzegtermijn" en dat de eigenhandige uitdrijving door de eigenaar 
een feitelijkheid uitmaakt (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, T. Vred., 
1989, 141). Vaak zal men in deze gevallen beroep kunnen doen op de 
bezitsvorderingen (Zie de bespreking van de bezitsvorderingen elders in 
dit overzicht). 

Eigenhandig uitdrijven botst met het verbod op eigenrichting. Het verbod op 
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eigenrichting werd door het Hof van Cassatie erkend als een algemeen 
rechtsbeginsel (Cass., 24 mei 1976, Pas., 1976, I, 1014, advies Advocaat 
Generaal Ballet, Arr. Cass., 1976, 1053; zie: Wery, P., L'executionforcee en 
nature des obligations contractuelles non pecuniaires. Une relecture des 
articles 1142 a 1144 du Code civil, Brussel, 1993, nr. 228). 

Eigenrichting is het optreden zonder het volgen van de daartoe vooropge
stelde regels van materieel recht en procesrecht (over de werkelijke draag
wijdte van dit verbod: Stijns, S., De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten. Onderzoek van het Belgische recht, getoetst 
aan het Franse en het Nederlandse recht, Antwerpen, 1994, nr. 530 e.v.; 
Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroe
rende rechten, Brugge, 1995, nr. 1036 e.v.). 

Wil men een huurder uitdrijven, dan moet men beschikken over een uit
voerbare titel. Terecht oordeelde de Beslagrechter van Antwerpen dat wan
neer een huurovereenkomst geen vaste datum heeft, en ze aldus niet kan 
worden tegengeworpen aan de koper van het gebouw (art. 1743 B.W.), dit 
nog niet betekent dat de koper op eigen gezag mag overgaan tot het uitdrijven 
van de ,huurder". Evenmin zal de koper de notariele akte, verleden met de 
vroegere eigenaar-verhuurder, en waarin bepaald wordt dat het goed ,ter 
vrije beschikking is", kunnen gebruiken als uitvoerbare titel. De notariele 
akte is immers geen uitvoerbare titel ten opzichte van de ,huurder" (zie: 
art. 1165 B.W.). Deze laatste was immers geen partij bij het verlijden van de 
notariele akte (Beslagr. Antwerpen, 1 rilmirt 1989, Gecit.).-

185. CONTROLE DOOR HET HOF VAN CASSATIE - De feitenrechter stelt op 
onaantastbare wijze de feiten vast waarop een beweerd bezit gegrond is 
(Cass., 8 december 1988, Pas., 1989, I, 386, Arr~ Cass., 1988-89, 424, J.T., 
1989, 144, Rev. Not. B., 1989, 193, R. W., 1988-89, 1189; Rb. Namen, 19 april 
1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not., 
1990, 276). Ret Hof van Cassatie zal evenwel nagaan of daaruit een bezit kan 
worden afgeleid (Zie verder: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 174). 

186. OVERDRACHT vAN BEZIT - Beschouwt men het bezit als een feitelijke 
toestand, dan impliceert dit noodzakelijk dat het bezit niet vatbaar is voor 
rechtsoverdracht (Cass., 2 juni 1989, Pas., 1989, I, 1051, Arr. Cass., 1988-
89, 1166, R. W., 1989-90, 227). Wel kan men het bezit overdragen in die zin 
dat men de latere bezitter in staat stelt om de macht over de zaak uit te 
oefenen (Cass., 2 juni 1989, Gecit.). Met andere woorden, ook bij bezits
verkrijging door tweezijdige daad, d.w.z. met medewerking van de vorige 
bezitter, blijft de 'bezitsoverdracht' een feitelijk gegeven (Vuye, H., Bezit en 
bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 617). De vroegere bezitter stelt de nieuwe bezitter in staat 
om de feitelijke macht uit te oefenen (corpus) en deze aanvaardt, d.w.z. hij 
zal de macht voor zichzelf uitoefenen (animus). In tegenstelling tot de 
eigendomsoverdracht (art. 1138 B.W.), zal het bezit nooit overgaan door 
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de loutere wilsovereenstemming van de partijen (Luik, 30 juni 1989, Pas., 
1990, II, 58, noot J.S.). De wilsovereenstemming kan enkel het intentioneel 
element van het bezit doen overgaan (animus), maar nooit het materiele 
element (corpus). Het materiele element van het bezit gaat slechts over door 
een ,afgifte van de zaak" (traditio) (contra, maar ten onrechte: Storme M.E., 
,Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendoms
voorbehoud: een poging tot systematisatie", in Het zakenrecht. Absoluut niet 
een rustig bezit, Antwerpen, 1992, 442-443). Deze traditio hoeft men echter 
niet formeel op te vatten. Het volstaat de ander in staat te stellen om de 
feitelijke heerschappij over het goed uit te oefenen (Zie: Cass., 2 juni 1989, 
Gecit.; over de bijzondere hypotheses, namelijk het constitutum possesso
rium en de traditio brevi manu, waarbij de afgifte louter intellectueel ge
beurt, zie: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en 
onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 619 e.v.). 

187. BEZIT EN VRUCHTEN (ART. 549-550 B.W.) - Krachtens art. 549 B.W. be
houdt hij die enkel het bezit heeft van de zaak de vruchten voor zich, in geval 
hij te goeder trouw is. De bezitter te kwader trouw daarentegen moet de 
vruchten teruggeven aan de eigenaar die de zaak opeist (zie: Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nrs. 250-253). Het begrip goede trouw wordt 
alhier nauwkeurig omschreven in art. 550 B.W.: de bezitter is enkel te goeder 
trouw, wanneer hij bezit als eigenaar, krachtens een titel van eigendoms
overdracht waarvan hij de gebreken niet ken de. Hij die onmogelijk onwetend 
kan zijn van de gebreken eigen aan zijn bezit zal dan ook de vruchten moeten 
teruggeven vanaf de dag van zijn onrechtmatig verworven bezit (Cass., 
17december 1925, Pas., 1926, I, 115). 

Een mooie toepassing hiervan vindt men in een beslissing van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Doornik. Verweerders hadden de eigendom van een ·.· 
woning verkregen tegen vestiging van een lijfrente. Later bleek evenwel dat · 
de vroegere eigenares van de woning binnen de twintig dagen na de dag
tekening van het lijfrentecontract was overleden en dit aan een ziekte waar
door zij reeds was aangetast bij het sluiten van het contract. Op basis van de 
art. 1974-1975 B.W. verklaart de rechter een dergelijke lijfrente zonder 
gevolg. Verweerders zullen ook de vruchten (,huurgelden") dienen terug 
te geven. Krachtens de art. 549-550 B.W. moeten verweerders evenwel 
slechts de vruchten teruggeven vanaf het ogenblik dat zij niet langer te 
goeder trouw waren. De Rechtbank oordeelde dat het recht op behoud van 
de vruchten beperkt blijft tot op de datum van de dagvaarding (zie: Van 
Neste, F., o.c., nr. 253 in fine). Vanaf dat ogenblik waren de gebreken 
immers gekend (Rb. Doornik, 16 oktober 1985 en 2 december 1987, 
J.L.M.B., 1988, 327). 

188. BEZITSGEBREKEN - Het bezit veronderstelt enkel het samengaan van 
een materieel element (corpus) en een intentioneel element (animus). Vanaf 
het ogenblik dat beide elementen aanwezig zijn is er sprake van bezit. Willen 
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er aan het bezit echter rechtsgevolgen verbonden worden (bijvoorbeeld de 
verjaring; de mogelijkheid om zich te beroepen op art. 2279 B.W.; de 
mogelijkheid tot het instellen van de complainte; ... ),dan vereist de wet niet 
aileen een ,bezit", maar tevens een ,bezit vrij van bezitsgebreken". 

Krachtens art. 2229 B.W. moet het bezit voortdurend, vreedzaam, openbaar 
en ondubbelzinnig zijn. Aldus bevat de wet vier bezitsgebreken: de discon
tinui1eit, het geweld, de heimelijkheid en de dubbelzinnigheid (zie uitge
breid: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 125 e.v.; Vuye, H., 
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 650 e.v.; Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven voor de 
bezitsbescherming van onroerende goederen", in Het zakenrecht. Absoluut 
niet een rustig bezit (XVIIr Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwer
pen, 1992, 304 e.v.). 

188bis. BEZITSGEBREKEN: BEWIJSLAST - In een arrest van 9 maart 1992 
oordeelde het Hof van Cassatie dat de bewijslast van de bezitsgebreken rust 
op diegene die beweert dat het bezit gebrekkig is (Cass., 9 maart 1992, Pas., 
1992,I,609,Arr. Cass., 1991-92,646,R.W., 1991-92, 1466).Ditarrestiseen 
bevestiging van een vaste cassatierechtspraak (zie: Cass., 4 december 1986, 
Pas., 1987, I, 415, Arr. Cass., 1986-87,448, R.W., 1986-87,2147, T. Not., 
1987, 128; Cass., 20 december 1974, Pas., 1975, I, 441, Arr. Cass., 1975, 
478, R. W, 1974-75, 1835, noot C., J.T., 1975,296, R.C.J.B., 1976,269, noot 
Renard C.; Cass., 16 feonrari 1973,-Pas:-; -19/3-;t-579, Arr.Cass;; 19'73, 606, 
Rev. Not. B., 1976, 154; Cass., 2 december 1971, Pas., 1972, I, 323, Arr. 
Cass., 1972, 326, Rev. Not. B., 1973, 557). 

In de besproken periode vinden we tevens verschillende toepassingen van 
deze regel terug in de lagere rechtspraak (Rb. Brugge, 12 november 1987, 
T. Not., 1988, 166, Rec. Gen. Enr. Not, 1991, 231; Rb. Aarlen, 22 november 
1989, J.T., 1991, 480, noot Godding, P., T.B.B.R., 1990, 360; Rb. Namen, 
19 april 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1990, 276; Rb. Namen, 6 september 1990, J.L.M.B., 1991, 683; Rb. 
leper, 17 december 1990, T.B.B.R., 1993, 274; Rb. Brussel, 4 januari 1991, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 106; Rb. Tongeren, 17 december 1993, T.B.B.R., 
1994, 152; adde: Rb. Brussel, 17 november 1987, Rev. Not. B., 1989, 287). 
Als 'feit' kan een bezitsgebrek natuurlijk bewezen worden door alle midde
len (Rb. Namen, 6 september 1990, Gecit.; Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 192). 

Op het eerste gezicht kan deze cassatierechtspraak verbazen. Het Burgerlijk 
Wetboek voorziet immers nergens uitdrukkelijk in een ,vermoeden van 
deugdelijk bezit". Van Neste wijst er echter terecht op dat er een 'feitelijk 
vermoeden' van deugdelijk bezit volgt uit de bezitsbescherming zelf, name
lijk de gunstige houding die het recht inneemt ten aanzien van de bezitter 
(Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 125C). 

189. DUBBELZINNIG BEZIT: DRAAGWIJDTE- Volgens een vaste cassatierecht-
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spraak is het bezit dubbelzinnig wanneer de handelingen, die het bezit 
uitmaken, de uiting kunnen zijn van een ander recht dan datgene waar de 
bezitter aanspraak op maakt (Cass., 3 mei 1984, Pas., 1984, I, 1079, Arr. 
Cass., 1983-84, 1146, J.T., 1985, 96, R. W., 1984-85, 1646, besproken in het 
vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 175. Zie verder Cass., 4 december 
1986, Pas., 1987, I, 415, Arr. Cass., 1986-87, 448, R.W., 1986-87, 2147, 
T. Not., 1987, 128; Cass., 3 oktober 1975, Pas., 1976, I, 144, Arr. Cass., 
1976, 153, R. W., 1975-76, 863, T. Not., 1976, 6, Rev. Not. B., 1976, 278, 
R. C.J.B., 1976, 269, noot Renard, C.; Cass., 20 december 1974, Pas., 1975, I, 
441, Arr. Cass., 1975, 478, R.W., 1974-75, 1835, noot C., J.T., 1975, 296, 
R.C.J.B., 1976, 269, noot Renard C.). 

Deze definitie van het bezitsgebrek dubbelzinnigheid vindt men terug in ve1e 
vonnissen van lagere rechters (Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 
166, Rec. Gen. Enr. Not, 1991, 231; Rb. Luik, 23 oktober 1989, J.L.M.B., 
1990, 519, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 272; Rb. Namen, 19 april 1990, Rev. 
Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276; 
Rb. leper, 17 december 1990, T.B.B.R., 1993, 274; Brussel, 24 januari 1991, 
J.T., 1991, 540, Rec. Gen. Enr. Not, 1993, 149; Luik, 4 juni 1992, J.T., 1993, 
445). Zo is het bezit dubbelzinnig wanneer het niet duidelijk is of het een 
bezit is als eigenaar, dan wel een bezit als mandataris (Rb. Hoei, 12 februari 
1987, Luik, 3 oktober 1989 en Luik, 11 september 1990, Rev. Not. B., 1991, 
344, noot L., Raucent). 

190. DUBBELZINNIG BEZIT: BEWIJS IN CONCRETO - Het bezitsgebrek dubbel
zinnigheid is een bijzonder specifiek gebrek. Vele rechtbanken hanteren dit 
gebrek echter met een te groot gemak (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 192; in de besproken periode: Beslagr. Doomik, 6 november 1987, 
J.L.M.B., 1988, 300 (nochtans goedkeurend besproken door Dirix, E. en 
Broeckx, K., ,Overzicht van rechtspraak beslagrecht (1970-1990)", T.P.R., 
1991, 183, nr. 198); Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 166, Rec. 
Gen. Enr. Not, 1991, 231). 

We hebben er reeds op gewezen dat het bezit niet zozeer de iure, maar wel de 
facto vatbaar moet zijn voor meerdere interpretaties (zie uitgebreid: Vuye, 
H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende 
rechten, Brugge, 1995, nr. 676). Diegene die zich beroept op het dubbel
zinnigheidsgebrek zal in de feiten moeten bewijzen dat de feitelijke heer
schappij voor meerdere interpretaties vatbaar is, en, hij zal bovendien deze 
interpretaties nauwkeurig moeten aantonen. Dit menen we althans te kunnen 
afleiden uit een arrest van het Hof van Cassatie, alwaar het Hof overweegt: 
, ... dat de eisers niet eens stellen dat de handelingen van verweerders ... op 
een ander recht kunnen steunen dan het eigendom van het onderwerpelijk 
perceel" (Cass., 3 mei 1984, Pas., 1984, I, 1079, Arr. Cass., 1983-84, 1146, 
J.T., 1985, 96, R. W., 1984-85, 1646; zie tevens: Hansenne, J., ,Examen 
(1982-88)", R.C.J.B., 1990, nr. 28). 

In de besproken periode benadrukte de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
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bet feit dat diegene die beweert dat bet bezit dubbelzinnig is dit in de feiten 
moet bewijzen (Rb. Luik, 23 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 519, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1990, 272). Terecbt overweegt de recbtbank: ,Attendu que c'est au 
demandeur qu'il incombe d'etablir positivement le vice d'equivoque d'apres 
les circonstances concretes de la cause; que la possession n'est equivoque 
que si les diverses explications possibles sont d' apres les circonstances 
egalement plausibles" (Zie tevens: Rb. Namen, 19 april 1990, Rev. Reg. 
Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276). 

191. DUBBELZINNIG BEZIT AFGELEID UIT DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK -

Wel kan de feitenrecbter bet dubbelzinnig karakter van bet bezit afleiden uit 
de gezamelijke gegevens van de zaak (Cass., 4 december 1986, besproken in 
bet vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 192). Ter illustratie kunnen we 
alhier verwijzen naar een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel omtrent het bezit van kasbons (Rb. Brussel, 4 januari 1991, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991, 106). Verweerder hield voor dat hij de kasbons in zijn 
brievenbus had 'gevonden'. Uit bet onderzoek bleek echter dat de persoon 
die hem aldus deze waardepapieren zou hebben overhandigd niet alleen zeer 
oud was, maar tevens blind en ziek. In ieder geval was hij niet in staat om de 
titels in de brievenbus te deponeren en al evenmin om ze met de post op te 
sturen. De titels konden aldus enkel van 'eigenaar' zijn veranderd door de 
tussenkomst van diegenen die de oude man gedurende de laatste maanden 
van zijn lev en bezocht hadden. Slecbts enkele personen kwamen in aanmer
king, o.a. verweerder die zelfs over de sleutels van de woning beschikte. 
Terecht verklaarde de rechtbank bet bezit dan ook dubbelzinnig (vgl. met 
Brussel, 19 februari 1991, J.T., 1991, 457, besproken onder nr. 195, alwaar 
het bezit van titels gevonden in een brievenbus, gezien de omstandigheden, 
deugdelijk werd geacht). 

192. DUBBELZINNIG BEZIT EN SAMENWONEN - Net als in het vorige overzicht 
moeten we vaststellen dat het dubbelzinnigheidsgebrek vaak wordt toegepast 
wanneer partijen samenwonen (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, 
nr. 176). Ook deze keer willen we echter benadrukken dat niet het samen
wonen op zich het bezit gebrekkig maakt (Rb. Luik, 23 oktober 1989, 
J.L.M.B., 1990, 519, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 272; zie de referenties in 
T.P.R., 1989, 1689, nr. 176; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 
nr. 129B, voetnoot 220, nr. 299A). Het te onderzoeken criterium blijft ofhet 
gedrag van de bezitter aldan niet voor een andere uitleg vatbaar is (Rb. Luik, 
23 oktober 1989, Gecit.). 

Sommige rechtspraak leidt ten onrechte uit bet enkele feit van bet samen
wonen af dat het bezit dubbelzinnig is (zo bijvoorbeeld: Beslagr. Antwerpen, 
29 januari 1990, T. Not., 1993, 235; Beslagr. Doornik, 6 november 1987, 
J.L.M.B., 1988, 300; idem zij bet minder uitgesproken: Rb. Namen, 19 april 
1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 
1990, 276; Rb. Charleroi, 12 april 1988, T.B.B.R., 1989, tot driemaal (!)toe 
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gepubliceerd in dezelfde jaargang van het geciteerde tijdschrift: 77, 266 en 
403). 

Terecht benadrukt Van Neste dat het verkeerd zou zijn om dubbelzinnig 
bezit enkel in verband te brengen met een onwettig gezin. Ook tussen wettige 
echtgenoten kan het bezit dubbelzinnig zijn (Van Neste, F., o.c., nr. 129B, 
voetnoot 220; zie de referenties in T.P.R., 1989, 1689, nr. 176). 

Een mooie toepassing van deze regels vindt men in een vonnis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik (Rb. Luik, 23 oktober 1989, Gecit.). 
De erflater, een oudere man, had gedurende lange tijd ingewoond bij een van 
zijn neven, eiser in het geding. W aarschijnlijk als dank voor de goede zorgen 
wordt eiser in het testament aangeduid als universeellegataris. De twee jaren 
voor zijn overlijden woonde de decujus echter in bij een andere neef, 
verweerder in het geding. Aan deze neef had hij een aantal waardepieren 
overhandigd. De tot universeellegataris aangestelde neef zal echter voor
houden dat het bezit van de andere neef dubbelzinnig is. Hij beroept zich 
hiervoor voornamelijk op het samenwonen. De Rechtbank zal zijn argumen
tatie niet aanvaarden. Het samenwonen op zich brengt geen dubbelzinnig 
bezit teweeg: ,Que cette cohabitation, a elle seule ne permet pas de dire qu'il 
y aurait vice d'equivoque, car on peut tres bien comprendre que le d6funt ait 
voulu avantager ceux qui se devouaient pour lui a 1' epoque". 

Een andere illustratie vindt men in de uitspraken van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei en het Hof van Beroep te Luik (Rb. Hoei, 12 februari 
1987, Luik, 3 oktober 1989 en Luik, 11 september 1990, Rev. Not. B., 1991, 
344, noot L., Raucent). Een grootmoeder gaat inwonen bij haar kleindochter 
die haar zal verzorgen. Zij geeft aan de echtgenoot van haar kleindochter een 
volmacht om haar gelden te beheren en om toegang te hebben tot haar 
bankkoffer. In de loop van maart 1984 tekent zij een document met als titel 
,Cession de titres" waarbij zij een aantal kasbons overdraagt aan haar 
kleindochter. Het document draagt tevens de vermelding ,a titre de remer
ciements pour services rendus". In de loop van 1985 ontstaat er evenwel een 
ruzie tussen de grootmoeder en haar kleindochter. De grootmoeder verlaat de 
woning van de kleindochter. Zij wordt geholpen door haar dochter die haar 
toevertrouwt aan een bejaardentehuis. De grootmoeder, in de loop van het 
geding opgevolgd door de moeder, dagvaardt haar kleindochter tot teruggave 
van de kasbons. De kleindochter en haar echtgenoot zullen zich vooreerst 
beroepen op art. 2279 B.W. Dergelijk bezit wordt evenwel als dubbelzinnig 
beschouwd daar het niet duidelijk is of het bezit kan beschouwd worden als 
een bezit als eigenaar, dan wel of het volgt uit de volmacht om de gelden te 
beheren. Zowel de Rechtbank te Hoei als het Hof van Beroep te Luik zullen 
evenwel aanvaarden dat de kasbons bij wijze van handgift aan de klein
dochter werden geschonken. 

193. DUBBELZINNIG BEZIT EN SAMENWONEN: BEZIT VAN EEN W AGEN - In de 
besproken periode vinden we verschillende toepassingen terug van dubbel
zinnig bezit tussen samenwonenden. Zo moest de Rechtbank te Brugge 
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oordelen over volgend geding waarbij partijen een tijd lang een feitelijk 
gezin hadden gevormd (Rb. Brugge, 5 december 1988, R. W, 1989-90, 201). 
Eiseres vordert de teruggave van een wagen, binnen de 24 uur na het wijzen 
van het vonnis. Bij gebreke aan teruggave vordert zij een bedrag van 
250.000 frank, te vermeeroeren met de gerechtelijke interest. Verweerder 
werpt evenwel op dat eiseres niet bewijst dat zij de wagen betaald heeft, dat 
hij houder is van de grijze kaart die de eigendomstitel is van de wagen en tot 
slot dat het bezit geldt als titel. 

Terecht beslist de rechtbank dat het inschrijvingsbewijs van de wagen (grijze 
kaart) op zichzelf geen onweerlegbaar bewijs van eigendom is, evenmin als 
de factuur waarop verweerder bovendien naast eiseres staat vermeld. Even
zeer vangt verweerder bot waar hij art. 2279 B.W. inroept. Het bezit van 
verweerder is immers dubbelzinnig daar men niet kan uitmaken of verweer
der de wagen heeft gebruikt als eigenaar, dan wel als gezel van eiseres. Daar 
eiseres er wel in slaagt te bewijzen dat zij de wagen integraal heeft betaald, 
wordt haar revindicatie gegrond verklaard. 

194. SAMENWONEN EN BESLAG- Het cassatiearrest van 10 juni 1976 blijft 
aanleiding geven tot betwisting (Cass., 10 juni 1976, Pas., 1976, I, 1101, Arr. 
Cass., 1976, 1135, J.T., 1976, 653, Rec. Gen. Enr. Not., 1977, 22148, R. W., 
1976-77, 601). In dit arrest besliste het Hof dat wanneer concubinerenden 
hun -goederen vermengd-hebben, de- schuld€iser van een van heiden niet 
verplicht is de goederen te onderscheiden (Zie over deze problematiek: Van 
Royen A., ,Roerende goederen van concubinerenden. Vermogenssamenstel
ling- beslag- rechten van de schuldeisers", T. Not., 1993, 387 e.v.). 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. In 
het vorige overzicht hebben we reeds melding gemaakt van een vonnis van 
de Beslagrechter te Luik waar deze art. 1468, 2 B.W. analoog toepast op 
samenwonenden (Beslagr. Luik, 17 juni 1985, besproken in het vorig over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 176). In een vonnis van 18 oktober 1989 
bestendigt de Beslagrechter te Luik deze rechtspraak (Beslagr. Luik, 18 okto
ber 1989, J.L.M.B., 1990, 143, J.T., 1990, 260). Het cassatiearrest van 10 juni 
1976 heeft, volgens de beslagrechter, slechts een betekenis: de schuldeiser 
kan beslag leggen op het geheel van de gemengde goederen, maar hij kan 
echter niet v66r verdeling verkopen. Tevens past de Beslagrechter op ana
loge wijze art. 1468, 2 B.W. toe. Deze wetsbepaling stelt 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. Somrnige auteurs 
achten deze analoge toepassing van art. 1468, 2 op buitenhuwelijkse vormen 
van samenwonen problematisch (Dirix, E. en Broeckx, K., ,Overzicht van 
rechtspraak beslagrecht (1970-1990)", T.P.R., 1991, 183-184, nr. 198). An
dere auteurs keuren deze zienswijze goed (Heyvaert A., ,Bezit geeft ver-
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scheidene titels", T.P.R., 1983, 193, nrs. 33-36; Heyvaert A., ,Civielrechte
lijke aspecten van gezinnen zonder huwelijk", T.P.R., 1985, 61, nr. 72; Vorig 
overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 176). O.i. kan men art. 1468,2 B.W.lezen 
als een specifieke verwoording, met het oog op de van goederen gescheiden 
echtgenoten, van een regel van gemeen recht die dient toegepast te worden in 
aile hypothesen waarbij men een gelijkaardige vermogensrechtelijke situatie 
ontmoet. Dit is het geval bij buitenhuwelijkse vormen van samenwonen. 

195. BEZITSGEBREKEN: HEIMELIJKHEID- Bij onroerende goederen kan men 
relatief makkelijk vaststellen of bet bezit al dan niet heimelijk is. De bezitter 
moet op zodanige wijze de feitelijke heerschappij over het goed uitoefenen 
dat een normaal redelijk persoon op de hoogte kon zijn. De Page en Dekkers 
benadrukken terecht dat bet stellen van bezitsdaden op onroerende goederen 
bijna noodzakelijk een zeker publiek karakter heeft: ,Comment habiter une 
maison ou cultiver un champ en cacbette?" (De Page en Dekkers, Traite, V, 
nr. 864). 

Het bezit van roerende goederen daarentegen heeft bijna altijd een vertrou
welijk karakter (Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 175 en bet aldaar 
besproken arrest van Bergen, 26 november 1980). In de besproken periode 
oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Luik dat het bezit van titels aan 
toonder niet heimelijk is wanneer deze binnen een redelijke tijd nadat ze 
opeisbaar zijn geworden aan de bank worden aangeboden (Rb. Luik, 23 okto
ber 1989, J.L.M.B., 1990, 519, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 272; zie verder 
nr. 197 e.v. alwaar de bezitsgebreken specifiek worden toegepast op waar
depapieren). In dezelfde zin besliste de Recbtbank van eerste aanleg te 
Brussel dat het loutere feit van bet te koop aanbieden van titels aan toonder 
zeven maand nadat men ze heeft ontvangen, niet noodzakelijk inhoudt dat 
het bezit heimelijk is (Rb. Brussel, 4 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam. 1991, 
106). Daar geen enkele van de titels of de coupons opeisbaar was in deze 
periode, mag men dan ook geenszins van verweerder eisen dat hij deze titels 
reeds te koop aanbood. Bovendien kon verweerder in aile redelijkheid 
beslissen om te titels te bebouden, daar hij deze mocht beschouwen als 
een geslaagde investering. 

Zoals we verder zullen aantonen zijn de rechtbanken echter geneigd om bet 
bezit van waardepapieren heimelijk te verklaren wanneer er sprake is van 
onoprechte en onwaaracbtige verklaringen in hoofde van de bezitter (Zie 
onder nr. 197). 

Vereist bet bezitsgebrek heimelijkheid een bijzondere intentie in hoofde van 
de bezitter? Sommige auteurs beantwoorden deze vraag positief (zo bijvoor
beeld: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 128). In deze zin 
besliste het Hof van Beroep te Brussel tijdens de besproken peri ode dat een 
bezit in casu niet heimelijk is ,des lors qu'il n'y a aucune volonte de 
dissimulation" (Brussel, 19 februari 1991, J.T., 1991, 457). Anderen stellen 
dat men enkel naar het concrete gedrag van de bezitter moet kijken zonder na 
te gaan of hij al dan niet bewust een beimelijkheid heeft willen veroorzaken 
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(R.P.D.B., ,V
0 Prescription en matiere civile", nr. 417; Vuye, H., Bezit en 

bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 663, voetnoot, alwaar evenwel het praktische onderscheid 
tussen beide visies gerelativeerd wordt). 

196. BEZITSGEBREKEN: DISCONTINUITEIT EN GEWELD- N aast de heimelijkheid 
en het geweld vermeldt art. 2229 B.W. nog twee andere bezitsgebreken, 
namelijk de discontinu'iteit en het geweld. Zie over het geweld: Vuye, H., 
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nrs. 657-662 en over de discontinu'iteit: nrs. 667-674. 

197. BEZITSGEBREKEN EN WAARDEPAPIEREN: NIET DEUGDELIJK BEZIT - Vele 
geschillen waarin toepassing wordt gemaakt van de leer van de bezitsge
breken handelen over waardepapieren die zich, na het overlijden van de 
decujus, niet bij de te 'verwachten' erfgenamen bevinden. Geschokt in hun 
vermeend 'rechtmatig vertrouwen' zullen deze laatsten vaak beweren dat het 
bezit heimelijk en/of dubbelzinnig is. De rechtbanken staan dan voor een 
moeilijke keuze. We hebben er immers al op gewezen dat het bezit van 
roerende waardepapieren noodzakelijk altijd een zeker vertrouwelijk karak
ter heeft. Hoewel sommige rechtbanken nogal makkelijk stellen dat het bezit 
dubbelzinnig (Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 166, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1991, 231) of heimelijk is (Luik, 10 februari 1992, Rev. Not. B., 
1993, 109, arrest waarbij de feiten, namelijk het verhelen van titels, geens
zins duidelijk worden weergegeven), vinden we in de besproken periode toch 
enkele vaste criteria terug. 

Zo is er een duidelijke tendens om de verklaringen afgelegd door de bezitter 
van de titels, voornamelijk deze kort na het overlijden van de decujus, op hun 
waarachtigheid te onderzoeken. Aan de concrete gedragingen van de bezit
ter, bijvoorbeeld het aldan niet aanbieden ter inning van de titels, wordt door 
de rechtspraak rninder aandacht besteed, althans dit criterium lijkt moeilijker 
te hanteren. 

Zo bijvoorbeeld besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat het bezit van 
effecten heimelijk en dubbelzinnig is wanneer de bezitter in de loop van een 
strafrechtelijk onderzoek niet spontaan en waarheidsgetrouw heeft toegege
ven bepaalde effecten van de erflater te hebben ontvangen (Antwerpen, 
24 april 1990, T. Not., 1990, 275). In deze zaak had de bezitter van de 
waardepapieren in december 1979 verklaard obligaties te hebben ontvangen 
van de erflater ter waarde van 100.000 frank en dit terwijl hij formeel 
ontkende andere waardepapieren te hebben gekregen. Slechts vele jaren 
later, namelijk in februari 1984, werd de bezitter op zijn verzoek opnieuw 
verhoord en moest hij toegeven andere obligaties, ter waarde van 
500.000 frank, te hebben ontvangen. Volgens het Hof te Antwerpen was 
laatstgenoemde verklaring niet spontaan en waarheidsgetrouw. De bezitter 
was er zich in 1984 van bewust dat het bestaan van de andere obligaties in het 
strafrechtelijk onderzoek aan het licht was gekomen. Deze gegevens wekken 
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volgens het Hof een gerechtvaardigde argwaan nopens de redenen die aan de 
grondslag liggen van het bezit. Dit laatste werd dan ook heimelijk en 
dubbelzinnig geacht. 

In een gelijkaardige beslissing kwam het Hof van Beroep te Brussel eveneens 
tot de vaststelling dat het bezit gebrekkig was (Brussel, 24 januari 1991, J.T., 
1991, 540, Rec. Gen. Enr. Not, 1993, 149). Eiser revindiceert een som geld, 
waardepapieren en juwelen. Deze bevonden zich in een kleine koffer die hij 
aan verweerster, zijn schoonzus, had overhandigd op de vooravond van zijn 
hospitalisatie. Volgens eiser ging het om een bewaargeving. De waardepa
pieren waren afkomstig van eisers vooroverleden echtgenote. Toen eiser 
echter het hospitaal verliet kreeg hij weliswaar de koffer terug, maar een niet 
onaanzienlijk deel van de inhoud bleef achterwege. Tijdens het strafrechte- . 
lijk onderzoek ontkent verweerster elke bewaargeving van de koffer. Men 
ontdekt echter een geldsom en verschillende waardepapieren in een bank
koffer die verweerster in eigen naam had gehuurd. Zij wordt aldus ge
dwongen om te bekennen dat deze titels effectief afkomstig zijn uit de 
erfenis van eisers echtgenote. Zij houdt evenwel voor dat ze deze van eisers 
echtgenote had ontvangen bij wijze van handgift. Volgens eiser is dit verhaal 
hoogst onwaarschijnlijk, gezien de slechte relatie tussen zijn echtgenote en 
haar zus. 
Met betrekking tot de bewaargeving ingeroepen door eiser beslist het Hof dat 
deze faalt in zijn bewijslast. Als rechtshandeling is de bewaargeving immers 
onderworpen aan art. 1341 B.W., wat betekent dat een geschrift vereist is. 
Ook de argumentatie van eiser, namelijk dat hij zich in de morele onmoge
lijkheid bevond om zich een geschrift te verschaffen (art. 1348 B.W.) wordt 
afgewezen. De relatie tussen eiser en zijn schoonzus bleek niet dermate 
intiem dat men kon besluiten dat hij zich in de morele onmogelijkheid 
bevond om van de tegenpartij het opstellen van een geschrift te eisen (over 
de morele onmogelijkheid, ze de mooie noot van Wery, P., ,L'impossibilite 
morale de la preuve ecrite, specialement dans les relations entre concubins", 
noot bij Luik, 10 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 892 e.v.). 

Het Hof zal echter oordelen dat het bezit heimelijk is, daar verweerster 
tijdens het strafrechtelijk onderzoek geenszins spontaan het bestaan van de 
titels had bekend en bovendien had haar echtgenoot zelfs uitdrukkelijk 
verklaard dat verweerster nooit in het bezit was geweest van de waardepa
pieren. Het loutere feit dat verweerster wel een fiscale aangifte had gedaan 
van de zogenaamde handgift verandert niets aan het heimelijk karakter van 
het bezit. 

Ook het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat een bezit gebrekkig was op 
basis van onoprechte verklaringen tijdens het strafonderzoek (Luik, 14 de
cember 1988, Rev. Not. B., 1990, 88). Eiseres in beroep beweerde in het bezit 
te zijn gekomen van titels aan toonder doordat de erflater deze haar had 
overhandigd ter gelegenheid van een tijdelijk verblijf in een bejaardentehuis. 
Eiseres verzweeg echter tijdens het strafrechtelijk onderzoek de inhoud van 
een omslag die de erflater haar had overhandigd. Bovendien bleek bewezen 
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dat eiseres ter gelegenheid van een voorgenomen plaatsbezoek door de 
verschillende erfgenamen aan de woning van de erflater, kort na bet over
lijden van de erflater, zich op een zodanige wijze had gedragen dat een 
onmiddellijke vaststelling van de bezittingen van de erflater onmogelijk 
werd. Het bezit van appellante werd dan ook als heimelijk beschouwd. 
Tot eenzelfde besluit kwam bet Hof van Beroep te Antwerpen ten opzichte 
van een bezitter van waardepapieren die tijdens bet strafonderzoek niet 
alleen niets had vermeld omtrent de titels, maar zelfs had ontkend in bet 
bezit ervan te zijn (Antwerpen, 3 april 1989, Rev. Not. B., 1989, 578). Het 
Hof oordeelde dat dergelijk bezit heimelijk en dubbelzinnig is. 
De Rechtbank van eerste aanleg te Namen sluit aan bij deze tendens (Rb. 
Namen, 19 april1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. 
Gen. Enr. Not, 1990, 276). Na het overlijden van de decujus had de bezitter 
van een aantal kasbons de erfgenaam niet op de hoogte gebracht van het 
bestaan van deze waardepapieren. De Rechtbank oordeelde dat het bezit 
dubbelzinnig en heimelijk is. 
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat het bezit dubbelzinnig is 
wanneer de bezitter in zijn verklaringen voor het Hof zijn standpunt, zoals 
dit blijkt uit de briefwisseling tussen partijen, tegenspreekt (Brussel, 25 no
vember 1991, Pas., 1991, II, 209, in het bijzonder 211, kolom 2). 
W erd evenmin aanvaard als een deugdelijk bezit, de vermogenshandelingen 
g-esteld door een van beide partners in een concubinaatsverhouding wanneer 
blijkt dat deze ene partner in feite het gezamenlijk vermogen beheerde. Dat 
uitsluitend een van beide partners alle vermogenshandelingen stelde kon in 
deze zaak immers het gevolg zijn van het feit dat de andere partner analfa
beet was (Rb. Charleroi, 12 april 1988, T.B.B.R., 1989, tot driemaal (!) toe 
gepubliceerd in dezelfde jaargang van het geciteerde tijdschrift: 77 (verkort), 
266 en 403). 

198. BEZITSGEBREKEN EN WAARDEPAPIEREN: DEUGDELIJK BEZIT - Zijn de 
verklaringen echter oprecht, waarachtig en geloofwaardig, dan besluiten 
de rechtbanken veeleer dat het bezit deugdelijk is. Zo bijvoorbeeld weigerde 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik om een bezit heimelijk te verklaren 
om de enkele reden dat verweerders bij het openvallen van de erfenis geen 
melding hadden gemaakt van de waardepapieren die de erflater hen had 
overhandigd (Rb. Luik, 23 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 519, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1990, 272). Uit de gegevens van de zaak bleek immers dat 
verweerders binnen een redelijke termijn nadat de titels opeisbaar waren, 
deze ter inning hadden aangeboden. Het feit dat zij bij het openvallen van de 
nalatenschap geen melding maakten van de waardepapieren valt volgens de 
Rechtbank makkelijk te verklaren. Verweerders waren ervan overtuigd dat 
de titels geen deel uitmaakten van de erfenis daar zij deze bij handgift hadden 
ontvangen. Bovendien was bet bestaan van de titels aan eiser niet onbekend, 
daar deze verzet had aangetekend bij het Kantoor der roerende waarden. De 
Rechtbank weigert tevens bet bezit dubbelzinnig te verklaren. De erflater had 
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gedurende de twee Iaatste jaren van zijn Ieven ingewoond bij verweerders en 
aldus is het aannemelijk dat hij hen enigszins heeft willen bevoordelen. Ret 
argument dat waarschijnlijk de rechtbank overtuigde was het bewijs dat de 
erflater zich, vergezeld van verweerder, naar zijn koffer had begeven om 
aldaar de titels aan verweerder te overhandigen. Een handgift bleek de enig 
aanvaardbare verklaring voor het feit dat de erflater de titels niet in zijn 
bankkoffer had gelaten. Op het ogenblik van het verwijderen van de waar
depapieren waren zij immers niet opeisbaar en ook geen enkele van de 
coupons kon op die preciese datum ge1nd worden. Bovendien, besluit de 
Rechtbank, moet eiser niet zijn ,twijfel" bewijzen, maar wel dat het bezit in 
de feiten dubbelzinnig is. 

Ook de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren aanvaardde een bezit van 
waardepapieren als deugdelijk wanneer eiser op geen enkele wijze kan 
aantonen dat verweerder zich de kasbons op een bedrieglijke wijze had 
toegeeigend, noch dat het bezit slechts een precair karakter had (Rb. Ton
geren, 17 december 1993, TB.B.R., 1994, 152). 

Ret Rof van Beroep te Brussel oordeelde dat volgend bezit niet gebrekkig 
was. Op een dag vindt de ,A.S.B.L. Ligue Braille" in haar brievenbus een 
aantal titels aan toonder met een bijgevoegd schrijven. In dit schrijven staat 
dat de inmiddels overleden Reer Schalckens deze titels aan de , weldoener" 
had toevertrouwd met de bedoeling om deze over te maken aan de ,A.S.B.L. 
Ligue Braille" tot steun van hun initiatieven. De weldoener verontschuldigt 
zich omdat hij de titels niet vroeger heeft overgemaakt, doch stelt dat dit 
belet werd door een langdurige en zware ziekte. Voigt een onleesbare 
handtekening. De algemene Iegataris van de Reer Schalckens vordert deze 
titels terug. Ret Rof van Beroep acht evenwel de beschreven feiten waar
schi jnlijk en stelt dat het be zit niet onvoortdurend, gewelddadig of heimelijk 
is. De vordering van de algemene Iegataris wordt dan ook afgewezen 
(Brussel, 19 februari 1991, J.T, 1991, 457). Vermoedelijk zou het Rof 
strenger geweest zijn indien een particulier dergelijke feiten had ingeroepen 
en niet de ,A.S.B.L. Ligue Braille" die gewoonlijk giften ontvangt, zij het 
evenwel op een andere wijze (vgl. met Rb. Brussel, 4 januari 1991, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991, 106, besproken onder nr. 191, alwaar het bezit van 
titels gevonden in een brievenbus, gezien de omstandigheden, geacht wordt 
dubbelzinnig te zijn). 

199. BEZIT VAN W AARDEPAPIEREN BIJ HET EINDE VAN EEN CONCUBINAAT - Bij 
het beeindigen van een concubinaatsverhouding zal het vaak moeilijk zijn 
voor een van beide partners om zijn exclusieve rechten op titels aan toonder 
te bewijzen. Beroept men zich op het bezit (art. 2279 B.W.), dan zal dit bezit 
meestal door de rechtbanken afgedaan worden als dubbelzinnig (zo bijvoor
beeld: Rb. Charleroi, 12 april 1988, T.B.B.R., 1989, tot driemaal (!) toe 
gepubliceerd in het geciteerde tijdschrift: 77, 266 en 403). De titels worden 
dan geacht onverdeeld eigendom te zijn van beide concubinerenden (Rb. 
Charleroi, 12 april 1988, Gecit.). In een concubinaatsverhouding blijft het 
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vermogen van beide partijen afzonderlijk bestaan en bij de beeindiging ervan 
kunnen heiden aanspraak maken op de goederen waarvan zij de exclusieve 
eigendom hebben, ongeacht of een van beide partners deze bezat voor het 
ontstaan van het concubinaat, dan wel of deze tijdens het samenleven werden 
verworven. 

Beide concubinerenden zijn onverdeelde medeeigenaar van de goederen 
waarvan de exclusieve eigendom van een van heiden niet is bewezen (Rb. 
Brugge, 19 oktober 1992, T. V.B.R., 1992, 173; adde: Luik, 12 februari 1988, 
Ann. Dr. Liege, 1989, 36). Concubinerenden kunnen deze moeilijkheden 
echter op verschillende wijzen ontwijken, bijvoorbeeld door te beleggen in 
titels op naam (Zie: Rb. Brugge, 19 oktober 1992, Gecit.) of door de 
aankoopbewijzen van de titels aan toonder zorgvuldig bij te houden. 

200. BEZITSGEBREKEN EN W AARDEPAPillREN: DE ,BEDROGEN" MINNAAR- In de 
besproken peri ode mocht de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel over een 
wel heel bijzondere casus oordelen in verband met het bezit van waardepa
pieren (Rb. Brussel, 17 november 1987, Rev. Not. B., 1989, 287). Eiser en 
verweerster maken kennis in het restaurant ,le Castel" te Laken. Eiser wordt 
weduwnaar in maart 1985 en hij blijft zijn geliefde in het genoemde 
restaurant ontmoeten. Begin december 1985 beslissen eiser en verweerster 
om hun tot dan toe ,culinaire verhouding" uit te breiden en te bestendigen. 
Op 4 december sluit eiser een huurcontractv:oor _een appartement te Gause 
horen, alwaar hij vanaf 1 januari 1986 hoopt in te trekken met verweerster. 
Verheugd wegens deze rooskleurige toekomst schenkt eiser, in de loop van 
de maand december, aan zijn geliefde enkele kasbons met een totale waarde 
van 750.000 Bfr. Helaas doemen de onweerswolken open tijdens de laatste 
dagen van december, wanneer de meeste families feestvieren, loopt de relatie 
spaak. Eiser ziet af van het huurcontract dat door verweerster wordt over
genomen. De bedrogen minnaar zal trachten zijn kasbons terug te vorderen. 
Ook hier zal hij evenwel bot vangen. Verweerster beroept zich op het 
onherroepelijk karakter van de handgift en haar bezit overeenkomstig 
art. 2279 B.W. De rechtbank zal deze stelling bijtreden. Eiser blijft niet 
aileen achter met de restaurantrekeningen, tevens is hij enkele kasbons 
lichter. 

l 
201. BEZITVANWAARDEPAPillRENDOORDECURATOR-HetHofvanBeroepte 
Luik moest oordelen over volgende feiten. Een curator heeft qualitate qua 
een aantal titels in zijn bezit. Deze bevinden zich bij een bank, alwaar ze 
werden gedeponeerd als waarborg door de gefailleerde voor het uitvoeren 
van bepaalde werken. Deze titels worden evenwel teruggevorderd door 
appellante die kan aantonen dat zij vroeger in het bezit was van de titels. 
Er bleek dat de gefailleerde reeds herhaaldelijk een beroep gedaan had op 
geldschieters om te kunnen voldoen aan borgstellingen. Het bezit van de 
curator werd dan ook dubbelzinnig geacht (Luik, 4 juni 1992, J.T., 1993, 
445). 
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AFDELING2 

BEZIT VAN ONROERENDE GOEDEREN: DE BEZITSVORDERINGEN 
(art. 1370-1371 Ger. W.) 

202. INLEIDING: HERNIEUWDE AANDACHT VOOR DE BEZITSBESCHERMING? 

Gedurende vele jaren werden de bezitsvorderingen herleid tot rechtsfiguren 
die enkel ,ter volledigheid" vermeld werden in de syllabi van de docenten 
zakenrecht. Een Nederlands auteur noemde ze zelfs een ,zwerfsteen uit de 
oertijden". 

Tijdens de besproken periode werden evenwel twee doctorale proefschriften 
aan dit onderwerp gewijd: in 1993 door H. Vuye (Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Promotor: J. Kokelenberg 
en F. Van Neste (U.F.S.I.A.), waarvan een handelseditie verscheen in 1995 
bij Die Keure te Brugge) en in 1995 door P. Lecocq (Actions possessoires et 
refire, Promotor: J. Hansenne (Ulg.), waarvan voorlopig nog geen handels
editie beschikbaar is). Misschien zullen beide werken bijdragen tot een 
hernieuwde aandacht van de bezitsvorderingen. 

203. DE COMPLAINTE EN DE REINTEGRANDA- In art. 1370 Ger. W. vindt men 
twee verschillende bezitsvorderingen terug: de complainte (klachte) en de 
rei'ntegranda (zie uitgebreid: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 
nr. 219 e.v.; Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen 
en onroerende rechten, Brugge, 1995; Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven 
voor de bezitsbescherming van onroerende goederen", in Het zakenrecht. 
Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr Postuniversitaire cyclus Willy Delva), 
Antwerpen, 1992, 281 e.v.). 

Voor de complainte stelt de wet vier voorwaarden: 1° de vordering kan 
slechts ingesteld worden voor onroerende rechten of onroerende goederen 
die door verjaring kunnen verkregen worden (art. 1370, 1° Ger. W.); 2° men 
moet bewijzen gedurende rninstens een jaar in het bezit te zijn geweest van 
het goed of het recht (art. 1370, 2° Ger. W.); 3° het bezit moet voldoen aan 
aile voorwaarden die het B.W. stelt voor de verkrijgende verjaring (art. 2228-
2235 B.W.) (art. 1370, 3° Ger. W.); 4° de vordering moet ingesteld worden 
binnen het jaar na de stoornis of de ontzetting van het bezit (art. 1370, 4° 
Ger. W.). De complainte beschermt dus een verjaringsbezit, d.w.z. een bezit 
dat voldoet aan alle vereisten gesteld door het Burgerlijk Wetboek voor de 
verkrijgende verjaring (art. 1370, 3° Ger. W.). Diegene die de bezitsvorde
ring instelt draagt op dit punt de bewijslast (zie: Vred. Mol, 7 juni 1988, 
R. W., 1988-89, 1409). De complainte is de echte bezitsvordering in de strikte 
zin van het woord. Zij beschermt immers enkel het bezit dat aanleiding kan 
geven tot verkrijgende verjaring. 

Voor de rei'ntegranda stelt art. 1370 Ger. W. slechts twee voorwaarden: 1° de 
vordering kan slechts ingesteld worden voor onroerende rechten of onroe
rende goederen die door verjaring kunnen verkregen worden (art. 1370, 1° 
Ger. W.); 2° de vordering moet ingesteld worden binnen het jaar na de 
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stoornis of de ontzetting van het bezit (art. 1370, 4° Ger. W.) (Vred. Sint
Joost-ten-Node, 13 maart 1992, J.T., 1993, 271). Een verjaringsbezit wordt 
niet geeist. Niet enkel de bezitter, maar ook de detentor (huurder, bewaar
nemer, ... ) kan aldus de re!ntegranda instellen (Vred. Wervik, 27 april1993, 
R. W., 1993-94, 231; Vred. Sint-Joost-ten-Node, 13 maart 1992, Gecit.; Vred. 
Sint-Gillis, 29 december 1988, T. Vred., 1989, 141; Vred. Rochefort, 12juli 
1989, J.T., 1989, 625). Diegene die de re!ntegranda instelt zal echter wel 
moeten bewijzen dat hij werkelijk de macht uitoefende over het onroerend 
goed (Vred. Wervik, 27 april1993, Gecit.). Een louter gedogen of vermogen 
(art. 2232 B.W.) kan evenwel niet dienen als grondslag voor een bezits
vordering (Vred. Bmgge, 6 maart 1987, T. Not., 1987, 186). 

De re!ntegranda lijkt aldus veeleer een toepassing van het verbod op eigen
richting, dan wel een bezitsvordering in de strikte zin van het woord. De 
beslissing van de Vrederechter is veeleer een politiemaatregel die de open
bare orde moet handhaven (Vred. Wervik, 27 april1993, Gecit.; Vred. Sint
Joost-ten-Node, 13 maart 1992, Gecit.; Vred. Rochefort, 12 juli 1989, 
Gecit.). 

204. DE BEZITSVORDERINGEN MOETEN INGESTELD WORDEN BINNEN HET JAAR NA 

DE STOORNIS OF DE FEITELIJKHEID - Art. 1370, 4° Ger.W. bepaalt dat de 
bezitsvorderingen slechts ontvankelijk zijn mits er minder dan een jaar 
verlopenis sedert de stoornis of de ontzetting van bezit. Deze regel is zowel 
van toepassing op de complainte als op de re!ntegranda. Terecht werd aldus 
geoordeeld dat een bezitsvordering onontvankelijk is wanneer uit de con
clusie van eiser blijkt dat hij het bezit meer dan een jaar geleden verloren 
heeft (Vred. Mol, 7 juni 1988, R. W., 1988-89, 1409). 

205. TEGEN WIE WORDEN DE BEZITSVORDERINGEN INGESTELD? - In een vonnis 
van 29 december 1988 overweegt de Vrederechter van Sint-Gillis terecht dat 
, ... l'action possessoire peut etre intentee contre tout auteur du trouble quelle 
que soit sa qualite" (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, T. Vred., 1989, 
141). Een basisregel van de bezitsbescherming leert immers dat de bezits
vorderingen kunnen ingesteld worden tegen de dader van de stoornis, onge
acht diens hoedanigheid, en tevens tegen diegene die de stoornis of de 
feitelijkheid heeft bevolen (Vred. Rochefort, 12 juli 1989, J.T., 1989, 625; 
Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroe
rende rechten, Bmgge, 1995, nr. 221; R.P.D.B., ,V

0 Possession", nr. 296 
e.v.). De Vrederechter van Sint-Joost-ten-Node omschrijft de re!ntegranda 
dan ook als , ... une mesure d'ordre et de paix publique, destinee a reprimer 
les voies de fait, quels qu'en soient les auteurs ... " (Vred. Sint-Joost-ten
Node, 13 maart 1992, J.T., 1993, 271). 

In zijn vonnis gaat de Vrederechter van Sint-Gillis evenwel nog verder waar 
hij, o.i. terecht, overweegt: ,Qu'il importe done peu qu'en espece le prefet 
soit organe de l'Etat et qu'il est toujours loisible de faire intervenir celui-ci a 
la cause" (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, Gecit.). Ook tegen diegene 
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die handelt als orgaan van een overheid kan men de bezitsvorderingen 
instellen. Zelfs binnen zijn opdracht blijft de ambtenaar-orgaan immers 
persoonlijk aansprakelijk. 

Ook tegen de Staat zelf kan men de bezitsbescherrning vragen. Ook de 
overheid mag immers, onder het mom van de scheiding der machten, geen 
stoornissen of feitelijkheden plegen. Net als iedere burger moet de overheid 
zich tot de rechter wenden (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, Gecit.). In 
deze zin besliste de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat een 
bezitsvordering ontvankelijk is tegen een adrninistratieve overheid, wanneer 
een dreigende bezitsstoornis gebaseerd is op een besluit waarvan de rechts
geldigheid wordt betwist (Rb. Tongeren, 6 september 1993, R. W., 1994-95, 
196, noot Vuye, H., ,Bezitsvorderingen en rnilieurecht: over oude en nieuwe 
spoedprocedures"). 

206. DE BEZITSVORDERINGEN KUNNEN ENKEL INGESTELD WORDEN VOOR GOEDE

REN OF RECHTEN DIE KUNNEN VERKREGEN WORDEN DOOR VERKRIJGENDE VERJA

RING- Krachtens art. 1370, 1° Ger. W. zijn de bezitsvorderingen, d.w.z. 
zowel de rei"ntegranda als de complainte, slechts ontvankelijk rnits het gaat 
om onroerende goederen of onroerende rechten die door verjaring kunnen 
verkregen worden. Terecht besliste de Vrederechter van Sint-Gillis dat de 
bezitsbescherrning niet mogelijk is voor goederen die behoren tot het open
baar domein, maar wel voor goederen die deel uitmaken van het privaat 
domein (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, T. Vred., 1989, 141). Laatst
genoemde categorie goederen kan immers door verjaring verkregen worden. 

207. BEZITSSTOORNIS, GEWELD OF FEITELIJKHEDEN- Art. 1370 Ger. W. vereist 
voor de complainte een ,bezitsstoornis" en voor de rei"ntegranda ,geweld of 
feitelijkheden". Deze begrippen zijn juridisch technische begrippen. Niet 
elke ,stoomis" kan zomaar beschouwd worden als een ,bezitsstoomis". Een 
bezitsstoomis is een materiele daad of een rechtshandeling waaruit blijkt dat 
het bezit, in de zin van art. 2228 B.W., betwist wordt (Advies Procureur 
Generaal Hayoit de Terrnicourt bij Cass., 1 maart 1962, Pas., 1962, I, 737; 
Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 227; Vuye, H., Bezit en 
bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 683 e.v.; Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven voor de 
bezitsbescherrning van onroerende goederen", in Het zakenrecht. Absoluut 
niet een rustig bezit (XVIIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwer
pen, 1992, 293). Tijdens de besproken periode oordeelde de Rechtbank van 
eerste aanleg van Tongeren dat het aankondigen van ambtshalve sanerings
werken op een vervuild terrein een bezitsstoomis kan uitmaken (Rb. Ton
geren, 6 september 1993, R. W., 1994-95, 196, noot Vuye, H., ,Bezitsvor
deringen en rnilieurecht: over oude en nieuwe spoedprocedures"). 

Met verwijzing naar het belangrijke cassatiearrest van 24 september 1987 
(Cass., 24 september 1987, advies Advocaat Generaal Janssens de Bistho
ven, besproken in het vorige overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 186) om-
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schrijft de Vrederechter van Wervik het begrip feitelijkheid als ,agressieve 
daden gericht op eigenrichting" (Vred. Wervik, 27 april 1993, R. W., 1993-
94, 231; over het begrip feitelijkheid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 716 e.v.; 
Vuye, H., ,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroe
rende goederen", in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwerpen, 1992, 293). Werden 
tijdens de besproken periode aanvaard als feitelijkheid: het dreigen de sloten 
van de toegangspoort tot een parking te veranderen (Vred. Sint-Gillis, 
29 december 1988, T. Vred., 1989, 141); het veranderen van de sloten van 
een waning zodanig dat men geen toegang meer heeft tot de waning (Vred. 
Rochefort, 12 juli 1989, J.T., 1989, 625); het wegnemen van het naambord 
van een geneesheer en het verwijderen van de inboedel uit een gebouw 
(Vred. Rochefort, 12juli 1989, Gecit.); het afsluiten van een toegangsweg tot 
landbouwpercelen die moeten bewerkt en geoogst worden (Vred. Genk, 
19 juni 1990, Limb. Rechtsleven 1990, 225); de toegang tot een waning 
verhinderen en alle goederen van de huurder of de bezetter ter bede uit deze 
waning verwijderen (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 13 maart 1992, J.T., 1993, 
271). Een uitbater van een pizzeria die op reis vertrok werd bij zijn terugkeer 
met gelijkaardige feiten geconfronteerd. Niet alleen had men de sloten 
vervangen, zodat hij geen toegang meer kreeg tot het gebouw, maar tevens 
kon hij vaststellen dat de zaak als cafe werd geexploiteerd. Deze feiten 
werden terecht aanzien als een feitelijkheid (Vred. Wervik, 27 april 1993, 
Gecit.). 

De begrippen bezitsstoornis en feitelijkheid staan volkomen los van begrip
pen als goede en kwade trouw. Men kan zelfs volkomen te goeder trouw een 
bezitsstoornis of een feitelijkheid begaan (Vred. Wervik, 27 april 1993, 
Gecit). 

208. ZIJN DE BEZITSVORDERINGEN ZAKELIJKE, DAN WEL PERSOONLIJKE VORDE

RINGEN?- In een vonnis van 18 april 1989 overweegt de Vrederechter te 
Kortrijk dat de bezitsvorderingen zakelijke vorderingen zijn (Vred. Kortrijk, 
18 april 1989, T. Vred., 1994, 214, noot H., Vuye). Deze stelling is waar
schijnlijk te algemeen. Meestal wordt in de rechtsleer een onderscheid ge
maakt tussen de complainte en de re'integranda. De complainte zien de 
meeste auteurs als een zakelijke vordering, terwijl de re'integranda een 
persoonlijke vordering is (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 13 maart 1992, J.T., 
1993, 271; Advies Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt bij Cass., 
1 maart 1962, Pas., 1962, I, 741; De Page en Dekkers, Traite, V, nrs. 873 
en 884; adde: R.P.D.B., ,v0 Possession", nrs. 193, 144). Voor een uitvoerige 
bespreking van deze problematiek, die in de praktijk tot weinig betwisting 
aanleiding geeft, verwijzen we naar: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 223 e.v. 

209. BEZITSVORDERINGEN EN DE VERPLICHTING TOT KANTMELDING - Krach-
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tens art. 3 Hyp.W. moet elke eis strekkende tot vernietiging of herroeping 
van rechten voortvloeiende uit akten aan overschrijving onderworpen inge
schreven worden op de kant van de overschrijving. Men kan de vraag stellen 
of de kantmelding eveneens verplicht is wanneer een bezitsvordering wordt 
ingesteld. De Rechtbank te Charleroi stelt terecht dat de kantmelding niet 
vereist is (Rb. Charleroi, 27 oktober 1988, T. Vred., 1989, 37). Een bezits
vordering is immers geen eis strekkende tot. vernietiging of herroeping van 
rechten voortvloeiende uit akten die aan overschrijving zijn onderworpen 
(Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroe
rende rechten, Brugge, 1995, nr. 197). 

210. KAN DE HUURDER EEN REINTEGRANDA INSTELLEN TEGEN ZIJN VERHUURDER? 

- De huurder kan als detentor de re'integranda instellen. Hij b1ijft evenwel 
verstoken van de bezitsbescherrning door middel van de complainte. Deze 
principes, die rechtstreeks uit de wet volgen, worden unaniem aanvaard in 
rechtspraak en rechtsleer. 

Stelt men echter de vraag of de huurder eveneens de bezitsbescherrning 
(re'integranda) kan vragen tegen zijn verhuurder, dan botst men onverrnijde
lijk op een verdeelde rechtspraak. 

Sommige rechtspraak weigert de re'integranda aan de detentor wanneer hij 
deze instelt tegen diegene van wie hij zijn rechten houdt (Vred. Brugge, 
6 maart 1987, T. Not., 1987, 186; Vred. Andenne, 17 oktober 1974, Jur. 
Liege 1974-75, 87, n.; Rb. Kortrijk, 24 mei 1929, T. Vred., 1929, 243). De 
meerderheid van de Belgische rechtspraak aanvaardt evenwel deze mogelijk
heid (Vred. Wervik, 27 april 1993, R. W., 1993-94, 231; Vred. Namen, 
3 oktober 1985, Res Juralmm. 1985, 319; Vred. Genk, 24 juni 1980, T. Vred., 
1981, 182, Limb. Rechtsleven, 1980, 129; Vred. Kontich, 29 juni 1979, Res 
Juralmm., 1980, 143, nr. 5.791; Vred. Sint-Truiden, 7 december 1976, R. W., 
1976-77, 1706; Rb. Brugge, 7 april 1976, T. Not., 1982, 179, noot C.D.B.; 
Vred. Ronse, 16 oktober 1956, T. Vred., 1956, 54, n.; Vred. Menen, 9 mei 
1928, T. Vred., 1929, 243; Vred. Doornik, 20 april1925, T. Vred., 1925, 453; 
Vred. Doornik, 5 oktober 1923, T. Vred., 1924, 34; Vred. Lokeren, 11 mei 
1900, T. Vred., 1901, 206, noot Gesche). We hebben ons reeds herhaaldelijk 
bij deze laatste stelling aangesloten: er bestaat, naar Belgisch recht, geen 
enkele reden om de bezitsbescherrning te weigeren aan de huurder wanneer 
hij deze vordering instelt tegen zijn verhuurder (Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 797 e.v.; Vuye, H., ,Kan de huurder de bezitsbescherrning vorderen 
tegen zijn verhuurder?", noot bij Vred. Kortrijk, 18 april 1989, T. Vred., 
1994, 214 e.v.; Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 182; Vuye, H., 
,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherrning van onroerende goe
deren", in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr Postuni
versitaire cyclus Willy Delva), Antwerpen, 1992, 312-313; Vuye, H., ,Spoed 
voor de Vrederechter? Mogelijkheden en moeilijkheden", in Bevoegdheden 
van de Vrederechters en de politierechters. Eeuwfeestboek uitgegeven ter 
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gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de 
Vrederechters en Politierechters van Belgie, Brugge, 1992, 221). Dit in 
tegenstelling tot het Franse recht, waar art. 2282, alinea 2 C.C. (ingevoerd 
door de wet 75-596 van 9 juli 1975) uitdrukkelijk bepaalt dat de detentor de 
bezitsbescherrning niet kan vragen tegen diegene van wie hij zijn rechten 
houdt. 

In de besproken periode vinden we de gesignaleerde tweespalt in de recht
spraak terug. Somrnige rechtspraak weigert de bezitsbescherrning aan de 
huurder wanneer hij deze vordert tegen zijn verhuurder. In een vonnis van 
6maart 1987 (T. Not., 1987, 186) weigert de Vrederechter te Brugge de 
bezitsbescherrning aan de huurder met als motivering dat deze nooit kan 
voldoen aan de voorwaarde gesteld in art. 1370, 1° Ger. W. Deze laatste 
wetsbepaling stelt dat de bezitsvorderingen, en dus ook de relntegranda, 
enkel kunnen ingesteld worden voor goederen of rechten die door verjaring 
kunnen verkregen worden. Volgens de Vrederechter van Brugge kan de 
huurder, die enkel detentor is, nooit aan deze voorwaarde voldoen. 

Deze visie kan echter geenszins bijgetreden worden. Ret besproken vonnis 
verwart immers de voorwaarde gesteld in art. 1370, 1° Ger. W. met deze 
gesteld in art. 1370, 3° Ger. W.: het bezit moet voldoen aan alle vereisten 
gesteld door het Burgerlijk Wetboek voor de verkrijgende verjaring. Welk is 
het wezenlijke verschil tussen beide voorwaarden? Art. 1370, 3° Ger. W. 
slaat niet op-deaatd vanhet goedofh:et recht, maar wel op de aard van de 
feitelijke heerschappij die men over het goed uitoefent. De verhuurder zal 
aldus nooit kunnen voldoen aan de voorwaarde gesteld in art. 1370, 3° Ger. 
W. Dit betekent evenwel enkel dat hij nooit de complainte kan instellen: deze 
vordering moet, krachtens art. 1370 in fine Ger. W., voldoen aan art. 1370, 3° 
Ger. W. De huurder zal echter wel de relntegranda kunnen instellen daar 
deze vordering, krachtens art. 1370 in fine Ger. W., enkel moet voldoen aan 
de voorwaarden opgesomd in art. 1370, 1 o en art. 1370, 4° Ger. W. en dus 
niet aan de voorwaarde gesteld in art. 1370, 3° Ger. W. 

De huurder zal aldus nooit voldoen aan de voorwaarde gesteld in art. 1370, 3° 
Ger. W., maar betekent dit noodzakelijk dat de huurder nooit kan voldoen 
aan art. 1370, 1° Ger. W.? Geenszins, art. 1370, 1° Ger. W. vereist een 
bepaalde eigenschap van het goed of het recht waarvoor men de bezits
bescherrning vraagt, namelijk dat het goed of het recht van die aard is dat het 
onroerend is en door verjaring kan verkregen worden. Ret vervullen van deze 
eigenschap staat volledig los van de hoedanigheid van diegene die de feite
lijke heerschappij over het goed uitoefent (bezitter, detentor, eigenaar, e.d.). 
Men moet enkel nagaan of het goed of het recht van die aard is dat het in 
abstracto, d.w.z. los van de hoedanigheden van diegene die de feitelijke 
macht uitoefent, door verjaring kan -verkregen worden. Zo bijvoorbeeld 
voldoet de huurder van een woning aan art. 1370, 1° Ger. W., daar een 
woning een onroerend goed is dat door verjaring kan verkregen worden. De 
concessionaris van een openbaar domeingoed daarentegen voldoet niet aan 
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art. 1370, 1° Ger. W., daar een openbaar domeingoed niet door verjaring kan 
verkregen worden. 
Ook de Vrederechter te Kortrijk weigert de bezitsbescherming door middel 
van de re'integranda aan de huurder wanneer hij deze vordering instelt tegen 
zijn verhuurder (Vred. Kortrijk, 18 april 1989, T. Vred., 1994, 214, noot 
Vuye, H.). In de motivering van dit vonnis leest men: 1° dat de bezits
vorderingen slechts zijn toegelaten mits het gaat om een eigendomsrecht of 
een ander zakelijk recht op een onroerend goed. De huurder kan evenwel 
geen aanspraak maken op een ,zakelijk recht" dat hij door middel van de 
bezitsvorderingen kan laten beschermen; 2° dat de re'integranda niet kan 
ingesteld worden om de uitvoering te bekomen van een pachtovereenkomst. 
Bij het eerste deel van de motivering, namelijk dat de bezitsvorderingen 
slechts zijn toegelaten mits het gaat om ,een eigendomsrecht of een ander 
zakelijk recht op een onroerend goed" kunnen we ons niet aansluiten. De 
Vrederechter leidt dit af uit art. 1370, 1° Ger. W. en begaat aldus dezelfde 
font als de Vrederechter te Brugge in het zonet besproken vonnis. 
Het tweede deel van de motivering, namelijk dat de bezitsvorderingen niet 
kunnen ingesteld worden om de uitvoering van een overeenkomst te be
komen, is evenwel niet vatbaar voor enige kritiek. Het niet uitvoeren van een 
verbintenis of het niet naleven van een overeenkomst is op zich geen 
bezitsstoornis of een feitelijkheid (Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 765; 
Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 229). Dit betekent evenwel 
niet dat de bezitsbescherming tussen contractanten altijd uitgesloten is. Elke 
huurder die de bezitsbescherming vraagt tegen zijn verhuurder, vordert niet 
noodzakelijk het doen uitvoeren van een verbintenis of het doen naleven van 
een overeenkomst. 
Om dit laatste punt te vatten moet men duidelijk het verschil voor ogen 
houden tussen de contractuele vorderingen en de bezitsbescherming. Dit 
werd op uitmuntende wijze verwoord in een vonnis van de Rechtbank te 
Brugge van 7 april1976 (T. Not., 1982, 179, besproken in het vorige over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 182). De rechtbank wijst erop dat een pachter 
die, wegens feitelijkheden of geweld, een bezitsvordering instelt tegen de 
verpachter, zijn recht niet put uit de pachtovereenkomst als dusdanig. De 
vordering die hij instelt heeft evenmin tot doel om hersteld te worden in zijn 
persoonlijke rechten van pachter. De bezitsvordering is evenwel gesteund op 
de materiele detentie die de pachter heeft over het onroerend goed, ongeacht 
het gebeurlijk pachtrecht, en strekt tot een herstel in de toestand van voor de 
feitelijkheid of het geweld. Zeer terecht maakt de rechtbank een duidelijk 
onderscheid tussen de contractuele vorderingen en de bezitsvorderingen, 
zowel wat de grondslag als wat het resultaat betreft. De grondslag van een 
re'integranda is de feitelijke heerschappij over het goed; de grondslag van de 
contractuele vordering is de hoedanigheid van huurder. Het resultaatvan een 
re'integranda is een herstel in de feitelijke heerschappij; het resultaat van een 
contractuele vordering is een herstel in de huurrechten. 
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Tijdens de besproken periode aanvaardde de Vrederechter van Wervik 
terecht een re1ntegranda ingesteld door een huurder tegen zijn verhuurder 
(Vred. Wervik, 27 april 1993, R. W., 1993-94, 231). Ook hij oordeelt dat de 
re1ntegranda ingesteld door een huurder enkel gebaseerd is op diens mate
riele detentie over het onroerend goed, ongeacht het al dan niet geoorloofd 
huurrecht. 

211. WEGRUIMING VAN HINDERNISSEN OP EEN OPENBARE WEG- Een particulier 
kan de wegruiming vorderen van hindernissen die zich op een openbare weg 
bevinden (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 140 met verwijzingen 
naar rechtspraak en rechtsleer). De burger beschikt bier over een individueel 
vorderingsrecht (basisrechtspraak: Cass., 27 december 1866, Pas., 1867, I, 
101, advies Advocaat-Generaal Cloquette; Cass., 10 april 1884, Pas., 1884, 
I, 156, advies Procureur-Generaal Faider; Cass., 19 december 1895, Pas., 
1896, I, 48, advies Procureur-Generaal Mesdach deter Kiele; Cass., 23 mei 
1986, Pas., 1986, I, 1155, Arr. Cass., 1985-86, 1286; Cass., 31 mei 1990, 
Pas., 1990, I, 1115,Arr. Cass., 1989-90, 1252, R. W, 1990-91,749, J.L.M.B., 
1990, 69). 

Stelt zich evenwel de vraag of de burger eveneens de bezitsbescherming zou 
kunnen vorderen wanneer een hindernis op een openbare weg wordt aange
bracht. Sommige rechtspraak lijkt dit alvast te aanvaarden (Vred. Marchien
ne-au-Pont, 21 november 1986, T Vred., 1989, 35, en beroep: Rb. Charleroi, 
2 oktober 1987 eii-27 oktober 1988, T. Vred., 1989, 36): O.i. ten onrechte 
(zie: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en 
onroerende rechten, Brugge, 1995, nrs. 255-256). Een burger die een weg 
gebruikt oefent inuners geenszins een recht uit dat door verjaring kan 
verkregen worden (art. 1370, 1° Ger. W.). De bezitsvordering is dan ook 
noodzakelijk onontvankelijk. 

212. BEZITSVORDERINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN: SITUERING - Krachtens 
art. 1370, 1° Ger. W. zijn de bezitsvorderingen slechts ontvankelijk mits het 
gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die door verjaring 
kunnen verkregen worden. Krachtens art. 690 B.W. kunnen de voortdurende 
zichtbare erfdienstbaarheden door verjaring verkregen worden, zo bijvoor
beeld het recht van uitzicht vanop een terras (Cass., 25 mei 1990, Pas., 1990, 
I, 1085, Arr. Cass., 1989-90, 1214, Reset Jura Imm., 1990, 217, J.T., 1990, 
629, R. W, 1990-91, 1214). Deze erfdienstbaarheden voldoen aan art. 1370, 
1° Ger. W. en genie ten van de bezitsbescherming. 

Veel moeilijker ligt het met de niet voortdurende ofniet zichtbare erfdienst
baarheden. Krachtens art. 691 B.W. kunnen deze erfdienstbaarheden enkel 
door een titel gevestigd worden. Bezit, zelfs sinds onheuglijke tijden, is niet 
voldoende om deze erfdienstbaarheden te vestigen. De conclusie lijkt dus 
logisch: de niet voortdurende of niet zichtbare erfdienstbaarheden voldoen 
niet aan art. 1370, 1° Ger. W. en genieten dus niet van de bezitsbescherming. 
Waarschijnlijk is dit besluit al te eenvoudig, want geen enkele regel omtrent 
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de bezitsvorderingen heeft tot op heden meer inkt doen vloeien dan de 
bezitsbescherming van niet zichtbare of niet voortdurende erfdienstbaar
heden (zie uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende 
goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 274 e.v.). 

De voorwaarde vervat in art. 1370, 1° Ger. W. werd voor het eerst ingevoerd 
door de wet van 25 maart 1876. De bedoeling van de wetgever was duidelijk, 
men wou komaf maken met de bezitsbescherrning voor niet voortdurende of 
niet zichtbare erfdienstbaarheden (Vuye, H., o.c., nr. 289). Het Hof van 
Cassatie ontwikkelde evenwel een rechtspraak waarbij de bezitsvorderingen 
wel ontvankelijk geacht werden voor dergelijke erfdienstbaarheden wanneer 
deze gebaseerd zijn op een titel. Deze titel kan ofwel in de wet liggen, zo 
bijvoorbeeld voor de noodweg, ofwel gaat het om een conventionele titel, zo 
bijvoorbeeld voor de erfdienstbaarheid van doorgang. Wanneer de erfdienst
baarheid gebaseerd is op een titel, dan neemt het Hof van Cassatie aan dat, 
alhoewel de erfdienstbaarheid zelf niet door verjaring kan verkregen worden, 
de bedding en de modaliteiten van de erfdienstbaarheid wel door verjaring 
kunnen verkregen worden. Via deze omweg voldoet de erfdienstbaarheid 
toch aan art. 1370, 1° Ger. W. Deze rechtspraak kon gedurende lange tijd 
beschouwd worden als een vaste rechtspraak (Voor de wettelijke erfdienst
baarheid van noodweg: Cass., 23 juni 1881, Pas., 1884, I, 48, B.J., 1884, 
1079; Cass., 12 oktober 1893, Pas., 1894, I, 6, B.J., 1894, 257, P.P., 1894, 
194, nr. 364; Cass., 18 oktober 1894, Pas., 1894, I, 304, B.J., 1895, 5; Cass., 
19 december 1958, Pas., 1959, I, 411, Arr. Cass., 1959, 350 (impliciet); 
Cass., 17 november 1962, Pas., 1963, I, 343, Res Jura Imm., 1963, 61, 
nr. 3.918. Voor de conventionele erfdienstbaarheid van doorgang: Advies 
Advocaat-Generaal Melot bij Cass., 12 maart 1896, Pas., 1896, I, 129, B.J., 
1896, 762; Cass., 1 maart 1962, Pas., 1962, I, 737, advies Procureur
Generaal R.H. de Terrnicourt, R.C.J.B., 1965, 308, noot Heurterre, P., T. 
Vred., 1963, 196, Rev. Adm., 1963, 125, advies Procureur-Generaal R.H. de 
Terrnicourt, Res Juralmm., 1963,57 en 59, nrs. 3.916 en 3.917). Was de niet 
zichtbare of niet voortdurende erfdienstbaarheid evenwel niet op een titel 
gebaseerd, dan bleef de bezitsbescherrning uitgesloten (Cass., 12 maart 1896, 
Pas., 1896, I, 129, advies Eerste Advocaat-Generaal Melot, T. Vred., 1896, 
118, B.J., 1896, 762, advies Eerste Advocaat-Generaal Melot; Cass., 2 
november 1899, Pas., 1900, I, 24, B.J., 1900, 98, T. Vred., 1900, 55, P.P., 
1900, 444, nr. 670). 

Twee ontwikkelingen kwamen echter roet in het eten gooien. Vooreerst 
de Wet van 1 maart 1978 op de noodweg. Sedert deze wetswijziging be
paalt art. 684, 2 B.W. uitdrukkelijk dat men zich voor de noodweg niet op 
de verjaring kan beroepen, dus ook niet voor de bedding en de modalitei
ten. 

Ten tweede waren er de cassatiearresten van 18 november 1977 en 13 juni 
1980, i.v.m. conventionele erfdienstbaarheden, alwaar het Hof besliste dat 
gezien, enerzijds, de bezitsvorderingen slechts toegelaten zijn wanneer het 
gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen 
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worden door verjaring, en, anderzijds, de houder van een niet voortduren
de erfdienstbaarheid geen ruimer recht van overgang kan bekomen door 
verjaring dan datgene wat hem verleend is door de titel van vestiging, er 
geen bezitsbescherming mogelijk is voor een ruimer recht dan bepaald in 
de vestigingstitel van de erfdienstbaarheid (Cass., 18 november 1977, Pas., 
1978, I, 306, noot R.-A.D., Arr. Cass., 1978, 320, noot R.-A.D., Rec. Gen. 
Enr. Not, 1979, 269; Cass., 13 juni 1980, Pas., 1980, I, 1264, Arr. Cass., 
1979-80, 1280, J.T., 1981, 44; beide arresten werden besproken in het 
vorige overzicht: T.P.R., 1989, 1689, nr. 183. In dezelfde zin, maar 
i.v.m. verkrijgende verjaring: Cass., 3 februari 1978, Pas., 1978, I, 650, 
Arr. Cass., 1978, 665, R.W., 1978-79,795, T. Not., 1979, 17, Rev. Not. B., 
1979, 486; Rb. Mechelen, 10 januari 1984, Rec. Gen. Enr. Not, 1989, 248, 
nr. 23726). 

In de volgende nummers behandelen we de impact van beide eerder recente 
ontwikkelingen op de problematiek van de bezitsbescherming voor niet 
zichtbare en niet voortdurende erfdienstbaarheden. 

213. BEZITSVORDERINGEN EN DE ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG - De 
moeilijkste hypothese vormt ongetwijfeld de (conventionele) erfdienstbaar
heid van doorgang. Wil men enigszins een juiste oplossing benaderen dan 
moet men o.i. verschillende hypotheses onderscheiden. Toch lijkt het ons dat 
niemand kan beweren dat hij de waarheid in pacht heeft voor deze bijzonder 
ingewikkelde materie. Zelfs De Page en Dekkers spreken van ,un veritable 
casse-tete" (De Page H. en Dekkers R., Traite, V, nr. 624). Enkel het Hofvan 
Cassatie kan hier de definitieve beslissing nemen. In afwachting behoort het 
evenwel tot de taak van de rechtsleer om enige klaarheid te brengen. O.i. 
moet men een onderscheid maken tussen vier verschillende hypothesen (zie 
uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen 
en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 376 e.v.). 

Ten eerste de hypothese waar de erfdienstbaarheid van doorgang niet op een 
titel gebaseerd is. Op dit punt is de rechtspraak en de rechtsleer het eens: de 
bezitsbescherming is uitgesloten. 

Ten tweede de hypothese waarbij de erfdienstbaarheid op een ruimere of 
op een andere wijze wordt uitgeoefend dan vastgesteld in de titel van 
vestiging. Het antwoord vindt men in de cassatiearresten van 18 november 
1977 en 13 juni 1980 (Cass., 13 juni 1980, Pas., 1980, I, 1264, Arr. Cass., 
1979-80, 1280, J.T., 1981, 44; Cass., 18 november 1977, Pas., 1978, I, 306, 
noot R.-A.D., Arr. Cass., 1978, 320, noot R.-A.D., Rec. Gen. Enr. Not, 1979, 
269). Daar een erfdienstbaarheid van overgang een niet voortdurende erf
dienstbaarheid is die niet door verjaring kan verkregen worden en de titularis 
van een dergelijke erfdienstbaarheid ook geen ruimer recht van overgang kan 
verkrijgen door verjaring (art. 691 B.W.), is er niet voldaan aan art. 1370, 1° 
Ger. W. De bezitsbescherming is dan ook uitgesloten in de mate dat de 
erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend op een ruimere wijze dan bepaald in de 
titel van vestiging. 
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In een derde hypothese wordt de erfdienstbaarheid uitgeoefend als vastge
steld in de titel. Sommige auteurs aanvaarden de bezitsbescherming in deze 
hypothese (Hansenne, J., ,Examen de jurisprudence. Les biens (1976-81)", 
R.C.J.B., 1984, 152, nr. 822; Renard, C. en Hansenne, J., ,Possession", 
Rep. Not., T.XV-Matieres diverses-Livre XXII, Brussel, 1979, bijgewerkt in 
1987, nr. 83) en men zou mogelijks het cassatiearrest van 1 maart 1962 in 
deze zin kunnen lezen (Cass., 1 maart 1962, Pas., 1962, I, 737, advies 
Procureur-Generaal R.H. de Terrnicourt, R.C.J.B., 1965,308, noot Heurterre 
P., T. Vred., 1963, 196, Rev. Adm. 1963, 125, advies Procureur-Generaal 
R.H. de Terrnicourt, Res Jura Imm. 1963, 57 en 59, nrs. 3.916 en 3.917). 
Omwille van het feit dat de bedding en de modaliteiten van een dergelijke 
erfdienstbaarheid door verjaring kunnen verkregen worden zou de bezits
bescherrning mogelijk zijn. Toch zijn we zelf geenszins van deze stelling 
overtuigd. Beweren dat men de bedding en de modaliteiten kan verkrijgen 
door verjaring lijkt een bewering zonder voorwerp. Het recht en de moda
liteiten die de eigenaar van het heersend erf uitoefent zijn immers het recht 
en de modaliteiten zoals deze werden vastgelegd in de titel van vestiging van 
de erfdienstbaarheid. De modaliteiten en de bedding liggen reeds restloos 
vervat in de titel en er is dan ook geen sprake van verkrijgende verjaring. Dit 
betekent evenwel dat niet voldaan is aan art. 1370, 1° Ger. W. en de bezits
vorderingen dus uitgesloten zijn. 

De vierde hypothese is deze waarbij de titel van vestiging niets bepaalt 
omtrent de uitoefening van de erfdienstbaarheid. Ook hier zal sommige 
rechtspraak en rechtsleer voorhouden dat er sprake is van verkrijgende 
verjaring, althans voor de bedding en de modaliteiten. O.i. is hier geen 
sprake van verjaring. Wil men in deze hypothese de draagwijdte van de 
bedding en de modaliteiten kennen dan moet men de gemeenschappelijke 
bedoeling van partijen achterhalen ten tijde van de vestiging. De wijze 
waarop de erfdienstbaarheid in het verleden werd uitgeoefend zal toelaten 
om deze gemeenschappelijke bedoeling van partijen te kennen. Ook in deze 
vierde hypothese is er dus geen sprake van verjaring, maar wel van inter
pretatie van de titel die de erfdienstbaarheid vestigde. Ook hier is niet 
voldaan aan art. 1370, 1° Ger. W. en zijn de bezitsvorderingen onontvanke
lijk. 

W anneer een procespartij zich voor een niet voortdurende of niet zichtbare 
erfdienstbaarheid beroept op de verjaring van de bedding en de modaliteiten, 
om aldus te voldoen aan de voorwaarde vervat in art. 1370, 1° Ger. W., dan 
moet de tegenpartij eiser dwingen om nauwkeurig te omschrijven wat het 
voorwerp is van de verkrijgende verjaring waarop hij zich beroept. In dat 
geval zal blijken dat in geen van de door ons onderzochte hypotheses sprake 
is van verjaring en dat de bezitsbescherming aldus onmogelijk wordt. In geen 
van de onderzochte gevallen werd immers voldaan aan de voorwaarde vervat 
in art. 1370, 1° Ger.W. Dwingt men eiser echter niet tot een nauwkeurig 
omschrijven van het voorwerp van de verkrijgende verjaring, dan loopt men 
het risico dat de rechter zich kan beperken tot het formuleren van de 
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algemene regel dat de bedding en de modaliteiten van een erfdienstbaarheid 
door verjaring kunnen verkregen worden. Dit laatste was bijvoorbeeld het 
geval in het reeds geciteerde cassatiearrest van 1 maart 1962. 

214. BEZITSVORDERINGEN EN DE ERFDIENSTBAARHEID VAN NOODWEG- Voor 
de noodweg kan er weinig twijfel bestaan. Sedert de wetswijziging van 
1 maart 1978 stelt art. 684, 2 B.W. overduidelijk dat er geen sprake meer 
is van verkrijgende verjaring, zelfs niet voor de bedding en de modaliteiten. 
Sedert deze wetswijzinging kan er dan ook geen sprake meer zijn van 
bezitsbescherrning voor de wettelijke erfdienstbaarheid van noodweg (Vuye, 
H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende 
rechten, Brugge, 1995, nr. 329). 

Terecht weigerde de Vrederechter van Louveigne dan ook de bezitsbescher
rning voor een noodweg (Vred. Louveigne, 10 juli 1990, J.L.M.B., 1991, 51, 
noot Lecocq, P.). Hij verwijst hierbij expliciet naar art. 684, 2 B.W. dat werd 
ingevoerd door de wet van 1 maart 1978. 

In een arrest van 23 februari 1995 besliste het Hof van Cassatie dat de 
vordering tot herstel in het bezit, wanneer ze betrekking heeft op een wette
lijke erfdienstbaarheid van uitweg, niet ontvankelijk is (Cass., 23 februari 
1995, nog niet gepubliceerd: Perisco e.a. tl Schrobiltgen, A.R.: C.94.93.F). 
Op dit belangrijke arrest, waarvan wij voorlopig enkel beschikken over de 
samenvatting zoals deze zal gepubliceerd worden in R. Cass., zal uitgebreid 
worden teruggekomen in het volgende overzicht. 

215. BEZITSVORDERINGEN EN DE ERFDIENSTBAARHEID VAN NOODWEG: RECHT

SPRAAK VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN - In het vorige 
overzicht bespraken we reeds de heel eigen rechtspraak die werd ontwikkeld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven in verband met de ontvanke
lijkheid van de bezitsvorderingen voor een erfdienstbaarheid van noodweg 
(Rb. Leuven, 15 oktober 1986, R. W., 1987-88, 87). We hebben deze recht
spraak indertijd afgekeurd (Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 184; en 
uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen 
en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 331). 

De Rechtbank van eerste aanleg te Leuven bevestigde evenwel gedurende de 
besproken periode haar rechtspraak (Rb. Leuven, 12 december 1990, 
T.B.B.R., 1991, 393, motivering). De rechtbank oordeelt dat art. 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 
(Rb. Leuven, 5 september 1990, T.B.B.R., 1991, 79, Pas., 1991, III, 34, 
motivering). Maar, daar deze wet geen terugwerkende kracht heeft, mag deze 
geen rechtsverhoudingen aantasten die voor de inwerkingtreding definitief 
zijn ontstaan. Uit deze juiste principes leidt de rechtbank echter af dat, gezien 
men zich in casu beroept op een reeds voor 1 maart 1978 verkregen verja
ring, men in deze hypothese een zuiver declaratief vonnis uitlokt dat enkel de 
reeds door verjaring verkregen rechten moet vaststellen. De eigenaar van een 
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ingesloten erf zou zich, voor een bezitsvordering met betrekking tot de 
ligging van de uitweg, kunnen beroepen op een reeds voor 1 maart 1978 
verkregen verjaring. 

We kunnen ons geenszins bij deze rechtspraak aansluiten. O.i. worden de 
reeds verkregen rechtsverhoudingen en de wetgeving van toepassing op deze 
rechtsverhoudingen door elkaar gehaald. Bovendien gaat het geenszins om 
een declaratief vonnis dat een reeds verkregen verjaring moet vaststellen, 
maar wel om een vonnis dat eventueel een stoornis moet vaststellen en 
ongedaan maken. Een bezitsvonnis heeft immers altijd een dubbel karakter, 
enerzijds het vaststellen van het bezit (declaratief), anderzijds het herstel in 
de toestand van voor de stoornis (veroordelend) (Van Dievoet G., Gerechte
lijk privaatrecht, Leuven, 1986, 62). 

Een nieuwe wet kan geen reeds ontstane rechtsverhoudingen, zoals het 
verkrijgen van de modaliteiten van de noodweg, ongedaan maken (art. 2 
B.W.). De nieuwe wet zal echter wel van toepassing zijn op feiten die zich 
voordoen na de inwerkingtreding. Met andere woorden, wanneer de wetge
ving van toepassing op een reeds verkregen rechtsverhouding verandert, dan 
is deze onmiddellijk van toepassing. In casu waren de modaliteiten van de 
erfdienstbaarheid weliswaar door verjaring verkregen -en dit wordt niet 
ongedaan gemaakt door de nieuwe wet-, maar gezien het nieuwe art. 684, 
2 B.W. bepaalt dat men zich op geen verjaring meer kan beroepen (recht van 
toepassing op een reeds verkregen rechtsverhouding), voldoet de ingestelde 
bezitsvordering niet aan art. 1370, 1° Ger. W. Dit artikel bepaalt immers dat 
het goed, op het ogenblik dat men de bezitsvordering instelt, van die aard 
moet zijn dat het kan verkregen worden door verjaring. Dit laatste wordt nu 
net door art. 684, 2 B.W. uitgesloten. M.a.w., niet of men voor 1 maart 1978 
effectief de modaliteiten door verjaring heeft verkregen, maar wel de aard 
van het goed op het ogenblik van het instellen van de bezitsvordering is 
doorslaggevend. 

216. BEZITSVORDERINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN: DE STELLING VAN M. HA

NOTIAU - Voor vele auteurs lijken de conclusies ontwikkeld in de vorige 
nummers te radicaal. Men zoekt dan ook hopeloos naar allerlei uitwegen die 
het moeten mogelijk maken om de bezitsvorderingen toch ontvankelijk te 
verklaren. In het vorige overzicht hebben we reeds de stelling van Hanotiau 
besproken. Deze visie werd genadeloos door het Hof van Cassatie verworpen 
(Vorig overzicht, TP.R., 1989, 1689, nr. 183). Hanotiau deed een regelrechte 
oproep om art. 1370, 1° Ger. W. niet langer toe te passen op de re!ntegranda, 
daar deze wetsbepaling strijdig is met de ratio legis van de re!ntegranda 
(Hanotiau M., La reintegrande, ou la maxime 'spoliatus ante omnia resti
tuendus', noot bij Cass., 18 december 1975, R.C.J.B., 1979, 73, nrs. 8 en 17). 
Zoals men kon verwachten heeft het Hof van Cassatie deze denkpiste 
verworpen (Cass., 17 maart 1983, Pas., 1983, I, 785, Arr. Cass., 1982-83, 
881, J.T., 1984, 316). Toch vond deze gewaagde stelling van Hanotiau ook 
tijdens de besproken periode nog enige weerklank in de rechtspraak (zie 

745 

~r 



bijvoorbeeld de motivering van: Rb. Bergen, 24 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 
264, noot Lecocq, P.). 

217. BEZITSVORDERINGEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN: DE STELLING VAN J. HAN

SENNE - Ook J. Hansenne doet het onmogelijke om toch maar de bezits
vorderingen mogelijk te maken voor niet voortdurende en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden. Volgens deze auteur moeten de bezitsvorderingen voor 
dergelijke erfdienstbaarheden toegelaten worden vanaf het ogenblik dat elk 
vermoeden van gebrekkig bezit verdwijnt, namelijk wanneer de erfdienst
baarheid gesteund is op een wettelijke of een conventionele titel (Renard, C. 
en Hansenne, J., ,Possession", Rep. Not., T.XV-Matieres diverses-Livre 
XXII, Brussel, 1979, bijgewerkt in 1987, nrs. 100-101; Hansenne, J., ,Exa
men de jurisprudence. Les biens (1982-88)", R.C.J.B., 1990, 285 e.v. en 443 
e.v., nr. 100; Hansenne, J., ,Les biens", in Chronique de droit a !'usage du 
notariat, IV (28 maart 1985), 35-36, adde, XI (26 oktober 1989), 56; 
Hansenne, J., n. bij Vred. Aarlen 20 november 1981, fur. Liege 1982, 
232-236; Hansenne, J., ,Examen de jurisprudence. Les biens (1976-81)", 
R.C.J.B., 1984, 53, nr. 82 (een deel van dit overzicht van rechtspraak werd 
eveneens gepubliceerd als ,Le droit des servitudes dans la jurisprudence 
recente" in T. Agr. R. 1984, 105-129 en als ,Les biens" in Chroniques de 
droit a !'usage du Palais, Brussel, 1986); Hansenne, J., ,Les biens", in 
Chroniques de droit a Cusage des juges de paix et de police, Cah. nr. 6, 17 
oktober 1992, 51 e.v.). Deze stelling werd overgenomen door verschillende 
assistenten van J. Hansenne (Zie: Hubert, M.-F., ,Une servitude tres deman
dee", noot bij Vred. Herve, 15 juni 1982, 19 mei 1985 en Rb. Verviers, 
19 oktober 1983, Ann. Dr. Liege 1986, 371-383; Lecocq, P., ,La protection 
possessoire des servitudes discontinues ou l'eternel retour", noot bij Rb. 
Bergen, 24 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 264-271; Lecocq, P., ,Passage legal et 
passage conventionnel. Variations sur le possessoire et le petitoire", noot bij 
Rb. Luik, 4 september 1990 en Vred. Louveigne, 10 juli 1990, J.L.M.B., 
1991, 50-56; Van den Haselkamp-Hansenne, V., ,La protection posses
soire", in DIMM. Guide de droit immobilier, nr. 2.5). 

De denkpiste aangegeven door Hansenne was zeker boeiend geweest voor de 
wetswijziging van 25 maart 1876, maar ze rniskent het huidige art. 1370, 1° 
Ger. W. Het vroegere art. 23 C.P.C. eiste voor de bezitsbescherrning enkel 
een niet gebrekkig bezit. Sedert 1876 moet het bezit evenwel niet alleen niet 
gebrekkig zijn, de goederen of de rechten moeten tevens door verjaring 
kunnen verkregen worden. Op dit verschil in de wetgeving voor en na 1876 
wordt terecht gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (Rb. 
Bergen, 24 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 264, noot Lecocq, P.). Zo bijvoorbeeld 
kan een wettige titel voor de noodweg weliswaar aantonen dat het bezit niet 
gebrekkig is, maar art. 684, 2 B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat dergelijk bezit 
niet aan de basis kan liggen van een verkrijgende verjaring. M.a.w., ondanks 
de wettige titel blijft de bezitsvordering onontvankelijk. Wat art. 1370, 1 o 
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Ger. W. vereist is niet dat het bezit niet gebrekkig is, maar wel dat het gaat 
om goederen of rechten die door verjaring kunnen verkregen worden. 

Om hun stelling te schragen verwijzen Hansenne en zijn assistenten graag 
naar enkele cassatiearresten. Zo bijvoorbeeld zouden de arresten van 
6 december 1968, 18 november 1977 en 6 maart 1981 hun stelling kracht 
bij zetten (Cass., 6 december 1968, Pas., 1969, I, 333, Arr. Cass., 1969, 358; 
Cass., 18 november 1977, Pas., 1978, I, 306, n. R.-A.D., Arr. Cass., 1978, 
320, n. R.-A.D., Rec. Gen. Enr. Not, 1979, 269; Cass., 6 maart 1981, Pas., 
1981,I, 738,Arr. Cass., 1980-81, 754,J.T., 1982,42,R.W., 1981-82, 1988). 
Geen van deze cassatiearresten heeft evenwel ook maar iets te maken met de 
problematiek van de bezitsbescherming en de niet voortdurende of niet 
zichtbare erfdienstbaarheden. Het aiTest van 6 december 1968 handelt over 
het verschil tussen de eigendomsvordering en de bezitsvordering. De arres
ten van 6 maart 1981 en 18 november 1977 beantwoorden een middel over 
de regel vervat in art. 1371 Ger. W. betreffende het samen instellen van de 
eigendoms- en de bezitsvordering. 

Hoewel de stelling van Hansenne geen enkele juridische basis kent vindt ze 
enige weerklank in de lagere rechtspraak. Zo bijvoorbeeld aanvaardt de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de bezitsbescherming voor niet 
voortdurende of niet zichtbare erfdienstbaarheden met verwijzing naar de 
stellingen van Hanotiau en Hansenne (Rb. Bergen, 24 juni 1988, J.L.M.B., 
1989, 264, noot Lecocq, P.). In de motivering van dit vonnis leest men o.a. 
dat de rechter de wetten moet interpreteren , ... d' apres les necessites sociales 
... et d' apres les exigences de la justice et de 1' equite qui en constituent le 
but". En verder: ,Que le juge est autorise a rectifier les 'contre-verites 
scientifiques' qui se rencontrent parfois dans nos lois". Het zal elkeen wel 
duidelijk zijn dat het Hof van Cassatie er een andere mening op nahoudt 
i.v.m. de interpretatie van de wetgeving. Ook de Rechtbank van eerste aanleg 
te Leuven aanvaardt nog altijd de bezitsbescherming voor een erfdienstbaar
heid van doorgang wanneer deze op een titel is gebaseerd (Rb. Leuven, 
5 september 1990, T.B.B.R., 1991, 79, Pas., 1991, III, 34, motivering). Maar 
ook hier vinden we een gelijkaardige motivering terug: art. 1370, 1° Ger. W. 
is een anomalie en dient beperkend gei"nterpreteerd. Het is echter de vraag of 
het aan de rechterlijke macht toekomt om zich op een dergelijke wijze te 
verheffen tot wetgever. 

218. VERBOD OP HET SAMEN INSTELLEN VAN EEN BEZITSVORDERING EN EEN 

EIGENDOMSVORDERING- Art. 1371 Ger. W. formuleert verschillende regels: 
1° de bezitsvordering en de eigendomsvordering mogen niet samen worden 
ingesteld; 2° de eiser in het eigendomsproces wordt niet meer toegelaten tot 
het instellen van een bezitsvordering; 3° de verweerder in het bezitsproces 
kan geen eigendomsvordering instellen alvorens de beslissing van de rechter 
over de bezitsvordering in kracht van gewijsde is gegaan; 4° de verweerder 
uit het bezitsproces die in het ongelijk gesteld werd kan de eigendomsvorde
ring pas instellen wanneer hij voldaan heeft aan de tegen hem uitgesproken 
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veroordelingen. Evenwel, indien de partij die de veroordelingen heeft ver
kregen, deze te laat doet uitvoeren, kan de rechter over de eigendomsvorde
ring voor deze uitvoering een termijn stellen, waarna de eigendomsvordering 
toegelaten is. De rechter kan in dat geval zelfs machtiging verlenen om die 
rechtsvordering onmiddellijk in te stellen, ten einde een naderende verjaring 
te stuiten. 
Deze regels, eerder van procedurele aard, geven in de praktijk regelmatig 
aanleiding tot betwistingen (voor een uitvoerige behandeling: Michelet E., 
La regle du non-cumul du possessoire et du petitoire, Parijs, 1973; Vuye, H., 
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 820 e.v.). 
Terecht besliste de Vrederechter te Mol dat men niet tegelijk een bezits
vordering en een vordering tot afpaling ( d.i. een eigendomsvordering) kan 
instellen (Vred. Mol, 7 juni 1988, R. W, 1988, 1409). In casu had eiseres bij 
dagvaarding een bezitsvordering ingesteld en bij conclusie een eigendoms
vordering en een vordering tot opmeting en afpaling. 

219. BEZITSVORDERINGEN EN ,LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT" -De regel 
,Le criminel tient le civil en etat" geldt vanaf het ogenblik dat een geschil
punt een element kan opleveren voor de beslissing van de strafvordering en 
er kan gevreesd worden voor tegenstrijdigheid tussen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering en de beslissing op de strafvordering (Cass., 
1 februari 1951, Pas., 1951, I, 357; Cass., 13 mei 1983, ·Pas., 1983, I, 
1035, Arr. Cass., 1982-83, 1136; Cass., 23 maart 1992, Pas., 1992, I, 664, 
R. W., 1992-93, 202; zie verder over het adagium: Vuye, H., ,La maxime 'le 
criminel tient le civil en etat' et la juridiction du juge civil", noot bij Vred. 
Kortrijk, 9 oktober 1990, T. Vred., 1994, 245 e.v. en de verwijzingen aldaar). 
Deze regel is eveneens van toepassing op het bezitsgeding (zie: Vuye, H., 
Be zit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 282; Vuye, H., ,Bezitsvorderingen en milieurecht: over 
oude en nieuwe spoedprocedures", noot bij Rb. Tongeren, 6 september 1993, 
201). 
Wel wordt vereist dat de strafvordering reeds aanhanging is (Cass., 13 fe
bruari 1913, Pas., 1913, I, 106, advies Advocaat-Generaal Pholien). Terecht 
beslisten de Vrederechter van Kortrijk en de Vrederechter van Sint-Joost
ten-Node dat het bezitsgeding dan ook niet moet opgeschort worden wanneer 
er enkel een klacht, zonder burgerlijke partijstelling, werd ingediend daar de 
strafvordering in deze hypothese nog niet aanhangig is (Vred. Kortrijk, 
9 oktober 1990, T. Vred., 1994, 245, noot Vuye, H.; Vred. Sint-Joost-ten
Node, 13 maart 1992, J.T., 1993, 271). 

220. BEZITSVORDERINGEN ALS SPOEDPROCEDURE - In de negentiende eeuw 
vervulden de bezitsvorderingen de rol die op heden toekomt aan de rechter in 
kort geding. Ze waren de spoedprocedure bij uitstek. In de twintigste eeuw 
zijn de bezitsvorderingen die rol verloren aan de alomaanwezige kort geding-
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rechter. Toch kunnen de bezitsvorderingen, in welbepaalde omstandigheden, 
nog altijd deze rol vervullen (Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 1002 e.v.; 
Vuye, H., Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroe
rende goederen, in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIr 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva), Antwerpen, 1992, 311 e.v.; Vuye, H., 
,Spoed voor de Vrederechter? Mogelijkheden en moeilijkheden", in Be
voegdheden van de Vrederechters en de politierechters. Eeuwfeestboek uit
gegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Ver
bond van de Vrederechters en Politierechters van Belgie, Brugge, 1992,218 
e.v.). 
Een bewijs hiervan vindt men in een vonnis van 19 juni 1990 van de 
Vrederechter te Genk (Vred. Genk, 19 juni 1990, Limb. Rechtsleven, 1990, 
225). Verweerders hadden de toegangsweg afgesloten naar de percelen van 
eisers. Eisers vorderen dat de onderbroken doorgang opnieuw zou geopend 
worden. Hun vordering was dringend want zij moesten de gewassen op hun 
perceel kunnen bewerken en oogsten. In plaats van zich te wenden tot de 
rechter in kort geding stelden eisers een rei'ntegranda in bij de Vrederechter. 
Hierbij werden aile technieken eigen aan een spoedprocedure gecumuleerd: 
dagvaarding op verkorte termijn; behandeling op de inleidende zitting; een 
voorlopige maatregel door de rechter ten grande krachtens art. 19, 2 Ger. W. 
(zie hierover: Vuye, H., ,Spoed voor de Vrederechter?", o.c., 187-224; 
Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming ... , o.c., nr. 1003 e.v.). Het resultaat 
is overdonderend. De dagvaarding werd uitgebracht op 18 juni 1990 en reeds 
op 19 juni 1990 velt de Vrederechter zijn vonnis: verweerders worden 
verplicht om de doorgang vrij te maken. Kan het nog sneller? 
Ook de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren paste art. 19, 2 Ger. W. 
gepast toe in een bezitsgeding (Rb. Tongeren, 6 september 1993, R. W, 1994-
95, 196, noot Vuye, H., ,Bezitsvorderingen en milieurecht: over oude en 
nieuwe spoedprocedures"). In dit rechtsgeding werden de ambtshalve sane
ringswerken waartoe O.V.A.M. wou overgaan aanzien als een dreigende 
bezitsstoornis. 

AFDELING3 

BEZIT VAN ROERENDE GOEDEREN: BEZIT GELDT ALS TITEL 
(art. 2279-2281 B.W.) 

221-226. (A.) INLEIDING 

221. DUBBELE BETEKENIS VAN ART. 2279 B.W. - De Voorzitter in kort geding 
van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik herinnert aan de dubbele 
betekenis van art. 2279 B.W. (Kg. Luik, 6 mei 1993, J.T., 1994, 45; Zie 
tevens: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 265; Vorig overzicht, 
T.P.R., 1989, 1689, nr. 190). Art. 2279, 1 B.W. is zowel een regel van 
materieel recht als een regel van procesrecht. Als regel van materieel recht 
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houdt deze wetsbepaling in dat het bezit, te goeder trouw a non domino 
verkregen, geldt als eigendomsverwerving. Deze functie wordt door de 
Voorzitter omschreven als ,la possession vaut titre". De procesrechtelijke 
functie houdt in dat diegene die bezitter is van een roerende zaak geacht 
wordt eigenaar te zijn van deze zaak, of, naar de woorden van de Voorzitter 
in kort geding: ,la possession vaut seulement presomption de titre, qui peut 
etre renversee". 

De eerste hypothese (materieelrechtelijke functie) veronderstelt aldus ,la 
possession d'un acquereur a non domino, assigne par un soi-disant verus · 
dominus", terwijl de tweede hypothese (procesrechtelijke functie) veronder
stelt ,un conflit entre le possesseur actuel d'un bien meuble et le possesseur 
immediatement anterieur ( ou les heritiers de celui-ci), sans intermediaire" 
(zie tevens: Luik, 4 juni 1992, J.T., 1993, 445). Het lijkt ons dat de 
procesrechtelijke functie van art. 2279 B.W. alhier ten onrechte beperkt 
wordt. De bewijsrechtelijke functie speelt imrners in alle gevallen waarin 
roerende zaken worden teruggevorderd (Van Neste, F., o.c., nr. 297). 

222. GOEDEREN DIE ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VALLEN VAN ART. 2279 B.W. 

- Onder het toepassingsgebied van art. 2279 B.W. vallen de roerende 
goederen die door loutere levering worden overgedragen (Kg. Luik, 6 mei 
1993, J.T., 1994, 45; zie verder: De Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, 
nr. 1037 e.v.; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 266). Zo 
oijvoorbeeld een paard (Kg. Luik, 6 mei 1993, Gecit.) of een kasbon (Rb. 
Hasselt, 26 februari 1987, R. W, 1988-89, 162). 

Art. 2279 B.W. is evenwel niet van toepassing op universaliteiten (Vorig 
overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 203; Hansenne, J., ,Examen de jurispru
dence", R.C.J.B., 1990, 321) of op imrnateriele roerende goederen, zoals 
titels op naam (Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 224). Deze wets
bepaling is echter wel van toepassing op titels aan toonder daar de schuld
vordering aldaar geincorporeerd is in de titel (Zie bijvoorbeeld: Rb. Hasselt, 
26 februari 1987, Gecit.; Rb. Namen, 19 april 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 
485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276; Brussel, 19 fe
bruari 1991, J.T., 1991, 457). 

Art. 2279 B.W. is evenmin van toepassing op de overschrijving van gelden 
van de ene bankrekening naar de andere (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 224 en de aldaar geciteerde rechtspraak). Zo besliste het Hof van 
Beroep te Brussel ,Que ... I' article 2279 du Code civil ne s'applique pas ala 
remise d' especes monetaires non individualisees meme si elles peuvent faire 
l'objet d'un don manuel ... ; qu'afortiori, l'on ne peut se reclamer d'une 
presomption de propriete sur des meubles incorporels telles les creances que 
les titulaires de comptes bancaires possedent a l' egard de leurs banquiers 
respectifs lors d'un virement de compte a compte" (Brussel, 25 november 
1991, Pas., 1991, II, 209). 

223. EEN TOEPASSING: DE WELDOENER EN ZIJN ERFGENAMEN- In 1961 willen 
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de echtgenoten Van Bellinghen, verblijvende te Elisabethville, een apparte
ment kopen te Brussel. Zij doen daarvoor beroep op de vrijgevigheid 
van Jules Perrot, een kennis van de farnilie. Uit de briefwisseling blijkt 
dat er in hoofde van de beide echtgenoten sprake was van een lening. 
Perrot laat hen evenwel 300.000 Bfr. op hun rekening geworden zonder 
enige verdere commentaar. Perrot zal de brieven van de echtgenoten 
Van Bellinghen, waarin zij hun dankbaarheid betuigen en tevens informeren 
naar de modaliteiten van de lening, nooit beantwoorden. Dergelijke vrij
gevigheid was bij Perrot geen uitzondering. In de loop van 1966 overlijdt 
deze weldoener en zijn erfgename, Marie Perrot, neemt evenrnin contact 
op met de echtgenoten Van Bellinghen. Marie Perrot overlijdt op haar 
beurt in 1971 en stelt haar gezelschapsdame, Julia Wauthier, aan tot uni
versele legataris. In 1980 schrijft deze laatste naar de Beer Van Bel
linghen en herinnert zij hem aan de lening afgesloten in 1961. De echt
genoten Van Bellinghen zullen evenwel antwoorden dat er geen sprake was 
van een lening, maar wel van een gift. Julia Wauthier stelt de beide echtge
noten in gebreke. Zij overlijdt evenwel in de loop van 1984. Haar dochter, de 
enige erfgename, zal uiteindelijk in de loop van 1985 de echtgenoten Van 
Bellinghen dagvaarden. Hoe heeft het Hof van Beroep te Brussel deze 
gordiaanse knoop doorgehakt? (Brussel, 25 november 1991, Pas., 1991, II, 
209). 

De echtgenoten Van Bellinghen zullen zich vooreerst beroepen op art. 2279 
B.W. Het Hof zal evenwel terecht oordelen dat art. 2279 B.W. enkel de 
eigendomsvordering van de ware eigenaar belet, maar geenszins de persoon
lijke vordering tot teruggave die het gevolg is van de lening. Mocht er al 
sprake zijn van een bezit, dan is dit volgens het Hof zeker dubbelzinnig en 
bovendien vindt art. 2279 B.W. geen toepassing op de overschrijving van 
gelden van de ene bankrekening naar de andere. Verweerders die zich aldus 
niet kunnen beroepen op art. 2279 B.W. zullen vervolgens trachten een 
rechtmatige titel in te roepen. Zowel de handgift als de schenking worden 
evenwel niet aanvaard door het Hof. Vervolgens beroepen de echtgenoten 
Van Bellinghen zich op de rechtsverwerking. Door hun stilzitten gedurende 
vijfentwintig jaar zouden eisers hun rechten ,verwerkt" hebben (voor meer 
details over de rechtsverwerking: Stijns, S., ,La 'rechtsverwerking': fin 
d'une attente deraisonnable? Considerations a propos de l'arret de la Cour 
de cassation du 17 mai 1990", J.T., 1990, 685 e.v.). Ook de rechtsgrond 
wordt door het Hof, met verwijzing naar de overbekende cassatierechtspraak, 
niet aanvaard. Het Hof zal evenwel aanvaarden dat de passieve houding van 
Jules Perrot, en diens erfgename Marie Perrot, niet anders kunnen gei"nter
preteerd worden dan als een afstand van recht, of hoe een lening dan toch een 
schenking werd ... 

224. HET VOORRECHT VAN DE VERVOERDER- Krachtens art. 20, 7° Hyp.W. 
zijn de vrachtkosten en bijkomende kosten op het vervoerde goed bevoor
recht, zolang de vervoerder die onder zich heeft, en gedurende vierentwintig 
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uren die volgen op de aflevering aan de eigenaar of aan de geadresseerde, 
mits dezen in het bezit ervan zijn gebleven. 

Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat de vervoerder dit voorrecht 
slechts kan laten gelden voor zover hij de goederen onder zich heeft en 
dat dit bezit onderworpen is aan art. 2279 B.W. (Brussel, 6 februari 1991, 
T.B.H., 1991, 722; zie over dit arrest: Heurterre, P., ,Overzicht van recht
spraak (1977-1990). Voorrechten en hypotheken", T.P.R., 1992, 1403, 
nr. 159). 

225. BESLAG EN ART. 2279 B.W. - Krachtens de rege1 neergelegd in art. 2279 
B.W. mag de schuldeiser ervan uitgaan dat de roerende lichamelijke goe
deren in het bezit van zijn debiteur deze ook effectief toebehoren. Dit 
vermoeden kan evenwel ontkracht worden wanneer de ware eigenaar het 
bewijs levert van zijn eigendomsrecht over de roerende goederen (Rb. 
Tongeren, 17 december 1993, T.B.B.R., 1994, 152; Beslagr. Antwerpen, 
22 september 1992, Bull. Contr., 1993, 3413, Bull. Bel., 1993, 3487; zie 
verder: Dirix, E. en Broeckx, K., ,Overzicht van rechtspraak beslagrecht 
(1970-1990)", T.P.R., 1991, 180, nr. 194 e.v.). 

De Beslagrechter te Antwerpen oordeelde dat de verkoop van de gehele 
inboedel, terwijl de verkoper in het bezit blijft, een verdachte overeenkomst 
is die met de nodige omzichtigheid moet worden behandeld. In casu besluit 
hij dat eiseres niet naar recht bewijst dat zij eigenaar is van de goederen, 
zodat niet kan worden afgeweken van de regel vervat in art. 2279 B .W. Voor 
de tegenwerpelijkheid van dergelijke overeenkomsten eist de Beslagrechter 
de ,specificatie" van de verkochte voorwerpen en de betaling van de prijs. 
Een factuur waar de opsomming en de omschrijving van de goederen niet 
nader is ,gespecifieerd" volstaat niet (Beslagr. Antwerpen, 29 september 
1992, T.B.B.R., 1993, 494). 

In een andere zaak is dezelfde Beslagrechter nog strenger. Hoewel eiser zijn 
aanspraken staaft met een onderhandse verkoopovereenkomst die werd 
geregistreerd en hij bovenden een rekeninguitreksel voorlegt waaruit de 
overschrijving van dit bedrag blijkt, wordt zijn revindicatie afgewezen. 
V olgens deze uitspraak moeten onderhandse overeenkomsten waarbij een 
familielid de inboedel koopt, terwijl de ,verkoper" verder in het bezit blijft, 
met de nodige omzichtigheid behandeld worden. Dergelijke transacties 
bieden, volgens de Beslagrechter, weinig ,garanties" aan derden en alle 
twijfels omtrent de verkoopovereenkomst worden geenszins weggenomen 
door een betalingsbewijs (Beslagr. Antwerpen, 22 september 1992, Bull. 
Contr., 1993, 3413, Bull. Bel., 1993, 3487). De beoordeling van het aange
voerde bewijs wordt overgelaten aan ,het oordeel en beleid" van de Beslag
rechter (Dirix, E. en Broeckx, K., o.c., T.P.R., 1991, 182, nr. 196). Toch 
stellen we de vraag of dit ,beleid" noodzakelijk zo streng moet zijn als de 
rechtspraak van de Beslagrechter te Antwerpen. 

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat de moeder van de beslagene, die 
woont in het gebouw waar het beslag werd gelegd, het vermoeden vervat in 
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art. 2279 B.W. kan inroepen. Het Hof overweegt bovendien dat het geenszins 
abnormaal is dat de moeder van beslagene geen aankoopbewijzen kan 
voorleggen voor alles wat zich in haar huishouden bevindt. Men kan immers 
niet eisen dat een particulier, die bovendien nog gehuwd was onder het 
wettelijk stelsel, een aankoopbewijs bijhoudt van iedere aankoop (Luik, 
25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 261). 

De beslagrechter te Luik besliste dat het beslag bij een derde niet nietig is 
wanneer art. 1503 Ger. W. niet werd nageleefd. De derde kan dan echter wei 
handlichting vragen van het verzet en, zich beroepend op art. 2279 B.W., het 
goed terugvorderen (Beslagr., Luik 11 december 1991, J.L.M.B., 1992, 897). 

226. STRAFRECHTELIJKE VERBEURDVERKLARING EN ART. 2279 B.W. -De Voor
zitter in kort geding van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent moest 
oordelen over volgende merkwaardige feiten. Eiser kocht op 4 april 1989 een 
wagen bij een autohandelaar. Korte tijd later wordt deze wagen evenwel in 
een strafzaak ten laste van een derde, bij toepassing van de artikelen 42 en 43 
S.W., verbeurdverklaard. Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 
14 juli 1989, waarbij de verbeurdverklaring werd bevolen, was intussen in 
kracht van gewijsde getreden. Op 20 juni 1990 werd de wagen in beslag 
genomen en overgebracht naar de Ontvanger der Domeinen te Brussel. 

De Voorzitter wij st erop dat eiser te goeder trouw in het be zit is gekomen van 
de wagen op 4 april 1989, d.w.z. voordat de verbeurdverklaring ten gunste 
van de Staat werd uitgesproken bij arrest van 14 juli 1989. Het feit dat de 
strafrechter bij de toepassing van de art. 42 en 43 S.W. niet moest onder
zoeken of er sedert de datum van de feiten geen eigendomsoverdracht was 
gebeurd belet niet dat, eens de Staat eigenaar geworden is van de wagen en 
zij tot uitvoering overgaat, een derde zich mag beroepen op art. 2279 B.W. 
om voor de burgerlijke rechtbank zijn eigendomsrecht te laten erkennen. De 
beschikking in kort geding kent dan ook aan eiser het voorlopig gebruik van 
de wagen toe zolang de rechter ten gronde geen uitspraak heeft gedaan (Kg. 
Gent, 30 augustus 1990, T.G.R., 1991, 33, nr. 91/18). 

227-233. (B.) ART. 2279 B.W.: DE VEREISTEN 

227. DE DRAAGKRACHT VAN ART. 2279 B.W. - Beroept men zich op art. 2279 
B.W., dan hoeft men geen wettige titel te bewijzen (Rb. Tongeren, 17 de
cember 1993, T.B.B.R., 1994, 152). Het is slechts wanneer het vermoeden 
van art. 2279 B.W. ontkracht wordt dat het al dan niet hebben van een 
wettige titel zal ter sprake komen (Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 
1988, 166, Rec. Gen. Enr. Not, 1991, 231; Rb. Namen, 19 april 1990, Rev. 
Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276; 
Luik, 15 oktober 1991, 10 februari 1992 en 29 juni 1992, Rev. Not. B., 1993, 
106). 

228. HOE KAN MEN ART. 2279 B.W. ONTKRACHTEN? - ,Met betrekking tot 
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roerende goederen geldt het bezit als titel" lijkt een adagium, door de 
Napoleontische wetgever tot wetsartikel verheven, met diabolische propor
ties. Nochtans is dit geenszins het geval. Wil art. 2279 B.W. zijn volle 
slagkracht behouden, dan moet voldaan zijn aan een aantal vereisten. Deze 
vereisten bieden aan diegene die geconfronteerd wordt met een tegenpartij 
die zich op art. 2279 B.W. beroept evenveel mogelijlcheden om de werlcing 
van art. 2279 B.W. te ontkrachten (i.v.m. de revindicatie van roerende 
goederen, zie: Vanbelle, J., ,De revindicatie van onroerende en roerende 
goederen", Jura FaZe., 1994-95, 31 e.v.). 

Die gene die de zaak materieel onder zich heeft bevindt zich in een comforta
bele positie. Hij kan volstaan met te verwijzen naar art. 2279 B.W. en moet 
zijn bezit niet verder rechtvaardigen (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 191). De actieve rol in het geding berust bij de tegenpartij. We 
overlopen de vereisten waaraan het bezit moet voldoen en de mogelijkheden 
die dit aan de tegenpartij biedt om de werlcing van art. 2279 B.W. buiten spel 
te zetten. In de volgende nummers worden deze vereisten nader ontleed. 

1° het bezit moet werkelijk zijn; m.a.w. men kan trachten aan te tonen dat 
diegene die zich beroept op art. 2279 B.W. in feite geen bezitter is; 

2° het bezit moet deugdelijk zijn, m.a.w. men kan trachten aan te tonen dat 
het bezit behept is met bezitsgebreken; 

3° het bezit moet te goeder trouw zijn, m.a.w. men kan de kwade trouw van 
de fegenpaftij trachten te bewijzen. 

229. IS HETBEZITWERKELIJK?- Een werkelijlc bezit veronderstelt dat men de 
materiele heerschappij over de zaak uitoefent en dit voor zichzelf, ofwel als 
eigenaar, ofwel als titularis van een ander zakelijk recht (Zie: Vorig over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 202, alwaar beide categorieen vergelijkend 
werden toegepast op de pandhoudende schuldeiser en de pandhouder van de 
handelszaalc). Dit heeft tot gevolg dat de houders die geen titularis zijn van 
een zakelijk recht zich niet op art. 2279 B.W. kunnen beroepen, zo bijvoor
beeld de huurder, de lastnemer, de bruiklener en de bewaarnemer (zie de 
rechtspraalc besproken in het vorige overzicht: T.P.R., 1989, 1689, nr. 193). 
Zo kan de mandataris zich niet beroepen op art. 2279 B.W., behoudens 
wanneer hij een titelverandering (art. 2238 B.W.) kan aantonen (zie: Rb. 
Hoei, 12 februari 1987, Luik, 3 oktober 1989 en Luik, 11 september 1990, 
Rev. Not. B., 1991, 344, noot L., Raucent). 

Wil men art. 2279 B.W. ontkrachten, dan zal men trachten te bewijzen dat 
aan deze voorwaarde niet is voldaan, m.a.w. dater geen spralce is van bezit. 
De bewijslast berust evenwel op diegene die dit inroept (Rb. Hasselt, 
26 februari 1987, R. W., 1988-89, 162). 

Zo bijvoorbeeld beweerde eiseres, in een zaalc die werd voorgelegd aan de 
burgerlijke rechtbank te Hasselt (Rb. Hasselt, 26 februari 1987, Gecit.), dat 
verweerster slechts bewaarneemster is van een aantal kasbons. Eiseres tracht 
dit hard te malcen door in te roepen dat verweerster haar de vervallen 
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interesten overmaakte. De Rechtbank zal deze redenering evenwel niet 
volgen. Er was slechts een eenmalige overdracht van interesten geweest en 
dit houdt geen bewijs in van de beweerde bewaargeving. Tevens verwijst de 
Rechtbank naar art. 1923 B.W.: de vrijwillige bewaargeving moet door 
geschrift bewezen worden en het bewijs door getuigen wordt enkel toege
laten voor een waarde die de 15.000 Bfr. niet te boven gaat. 

230. IS HET BEZIT DEUGDELIJK?- Art. 2279, 1 B.W. vereist een deugdelijk 
bezit, d.w.z. een bezit vrij van bezitsgebreken (Cass., 9 maart 1992, Pas., 
1992, I, 609 (impliciet), Arr. Cass., 1991-92, 646, R. W, 1991-92, 1466; 
Luik, 15 oktober 1991, 10 februari 1992 en 29 juni 1992, Rev. Not. B., 1993, 
106; Luik, 4 juni 1992, J.T., 1993, 445; Brussel, 19 februari 1991, J.T., 1991, 
457; Antwerpen, 12 december 1990, R.W., 1991-92, 574; Rb. Namen, 
19 april 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1990, 276; Rb. Namen, 6 september 1990, J.L.M.B., 1991, 683; Rb. 
Luik, 23 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 519, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 272; 
impliciet: Rb. Brugge, 5 december 1988, R.W., 1989-90, 201). 

Wil men de werking van art. 2279 B.W. ontkrachten, dan kan men pogen aan 
te tonen dat het bezit behept is met bezitsgebreken. Diegene die inroept dat 
het bezit gebrekkig is draagt hiervan de voile bewijslast (Cass., 9 maart 1992, 
Pas., 1992, I, 609, Arr. Cass., 1991-92, 646, R. W., 1991-92, 1466; Cass., 
4december 1986,Pas., 1987,I,415,Arr. Cass., 1986-87,448,R.W., 1986-
87, 2147, T. Not., 1987, 128; Cass., 20 december 1974, Pas., 1975, I, 441, 
Arr. Cass., 1975, 478, R. W., 1974-75, 1835, noot C., J.T., 1975, 296, 
R.C.J.B., 1976, 269, noot Renard C.; Cass., 16 februari 1973, Pas., 1973, 
I, 577, Arr. Cass., 1973, 606, Rev. Not. B., 1976, 154; Cass., 2 december 
1971, Pas., 1972, I, 323, Arr. Cass., 1972, 326, Rev. Not. B., 1973, 557). 

231. IS DE BEZITTER TE KW ADER TROUW? - Enkel de bezitter te goeder trouw 
zal zich op art. 2279, 1 B.W. kunnen beroepen (Zie: Brussel, 19 februari 
1991, J.T., 1991, 457; Rb. Namen, 19 april1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, 
J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276; Rb. Namen, 6 septem
ber 1990, J.L.M.B., 1991, 683; Luik, 21 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 632, 
vonnis a quo dat bevestigd wordt: Rb. Luik, 17 september 1985, besproken in 
het vorige overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 209). De goede trouw wordt 
evenwel steeds vermoed, zodanig dat diegene die de kwade trouw inroept de 
voile bewijslast draagt (art. 2268 B.W.; Rb. Namen, 19 april 1990, Gecit.). 

232. HET BEGRIP ,GOEDE TROUW" - Die gene die zich op de kwade trouw van 
zijn tegenpartij beroept, draagt hiervan de bewijslast. Deze bewijslast is 
evenwel niet altijd loodzwaar. Het Belgische Hof van Cassatie hanteert 
een bijzonder strikt criterium i.v.m. de goede trouw in art. 2279 B.W.: 
, ... aucune circonstance n' a ete de nature a eveiller leurs soup~ons sur la 
legitimite ... " (Cass., 12 november 1925, Pas., 1926, I, 57) of ,Que tout 
doute .. . est exclusif de la bonne foi, de meme que tout indice ou toute 
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information ... " (Cass., 3 juni 1915, Pas., 1915-16, I, 300, advies Advocaat 
Generaal Pholien, noot; adde: Cass., 3 maart 1882, Pas., 1882, I, 59; Cass., 
8 september 1961, Pas., 1962, I, 41; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 
1990, nr. 185C, nr. 120 e.v.; Van Oevelen A., ,De zgn. 'subjectieve' goede 
trouw in bet Belgische materiele privaatrecht (in bet bijzonder in materies die 
bet notariaat aanbelangen)", T.P.R., 1990, 1093 e.v., in bet bijzonder 1105-
1107). 

Terecht besloot bet Hof van Beroep te Luik, met verwijzing naar deze 
cassatierechtspraak, dat de juwelier die een partij juwelen koopt van een 
verdacht persoon, zonder zijn identiteit te noteren of enige vraag te stellen 
omtrent de herkomst van de goederen, niet te goeder trouw is (Luik, 
21 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 632, vonnis a quo dat pevestigd wordt: 
Rb. Luik, 17 september 1985, besproken in bet vorige overzicht, T.P.R., 
1989, 1689, nr. 209). 

233. MOET DE TITEL DIE MEN INROEPT W AARSCHIJNLIJK ZIJN? - In bet vorige 
overzicht hebben we uitvoerig een arrest besproken van bet Hof van Beroep 
te Luik, waarin bet Hof de toepassing van art. 2279 B.W. afwijst, wanneer de 
titel die wordt ingeroepen onwaarschijnlijk is (Luik, 14 oktober 1982, be
sproken T.P.R., 1989, 1689, nr. 195). In de besproken periode werd deze 
zienswijze overgenomen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(Rb. Brussel, 4 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 106, overweging 
nr. 2.3.). Volgens de rechtbank is bet bijzonder onwaarschijnlijk dat een mide 
man, wetende dat hij zwaar ziek is en aldus waarschijnlijk nog bloot staat aan 
omvangrijke medische kosten, bet belangrijkste deel van zijn bezittingen 
(waardepapieren) wegschenkt. Ook de Rechtbank te leper stelt dat bet bezit 
waarschijnlijk moet zijn (Rb. leper, 17 december 1990, T.B.B.R., 1993, 274). 
Volgens de rechtbank is een bezit onwaarschijnlijk wanneer bet zijn oor
sprong vindt in een schenking vanwege een persoon die niet bepaald als een 
vrijgevig persoon bekend staat. 

In het vorige overzicht hebben we benadrukt dat, - hoewel we in principe 
kunnen aanvaarden dat wanneer men een titel inroept deze ook waarschijn
lijk moet zijn,- de toepassing van dit criterium enige voorzichtigheid vergt. 
O.i. moet de onwaarschijnlijkheid alleszins in concreto beoordeeld worden 
en bovendien moet de onwaarschijnlijkheid zeker zijn. We hebben zelfs 
gewag gemaakt van een ,aan de onwaarheid grenzende onwaarschijnlijk
heid" (Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 195). Het kan imrners geens
zins de bedoeling zijn om, door bet invoeren van een nieuwe voorwaarde, 
aan de feitenrechters een appreciatiemarge toe te kennen die de wet hen 
geenszins heeft willen toekennen. We handhaven ten volle dit standpunt en 
we betwijfelen of de korte motivering ingeroepen door de Rechtbank te 
Brussel wel aan de verrnelde criteria voldoet. Ook de motivering gehanteerd 
door de Rechtbank te leper is geen schoolvoorbeeld van duidelijkheid. Ter 
verdediging van de Rechtbank te Brussel moeten we evenwel vermelden dat 
de toepassing van de onwaarschijnlijkheid vervat zit in een overtollige 
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motivering en dat de Rechtbank zich even goed had kunnen beperken tot de 
vaststelling dat de ingeroepen handgift niet bewezen was (zie overweging 
nr. 3 van het besproken vonnis). 

234-235. (C.) GEVOLGEN VAN EEN WEERLEGD VERMOEDEN 

234. INROEPEN VAN EEN RECHTMATIGE TITEL - Eens het vermoeden van 
art. 2279 B.W. is weerlegd, beschikt diegene die de feitelijke heerschappij 
heeft over de zaak nog over een aantal verweerrniddelen (zie: Vorig over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 196; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 
1990, nr. 300). Het vermoeden van art. 2279 B.W. is slechts een eerste 
verweerrniddel. 

De bezitter kan nog aantonen dat zijn, weliswaar gebrekkig bezit, steunt op 
een rechtmatige titel, bijvoorbeeld een handgift, een schenking e.d. (Zie: Rb. 
Namen, 19 april1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 485, J.L.M.B., 1990, 1203, Rec. 
Gen. Enr. Not, 1990, 276; Rb. Brussel, 4 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 106; Brussel, 24 januari 1991, J.T., 1991, 540, Rec. Gen. Enr. Not, 
1993, 149; Luik, 15 oktober 1991, 10 februari 1992 en 29 juni 1992, Rev. 
Not. B., 1993, 106). Hij draagt de bewijslast van de ingeroepen titel (zie: 
Cass., 9 maart 1992, Pas., 1992, I, 609,Arr. Cass., 1991-92,646, R. W., 1991-
92, 1466). Wanneer evenwel bewezen werd dat de bezitter slechts een 
precaire titel had, of dat zijn bezit onregelmatig is van oorsprong, zal deze 
daar in de regel niets kunnen tegen inbrengen. 

235. HANDGIFf ALS RECHTMATIGE TITEL - De titel die meestal door de 
bezitter van roerende goederen wordt ingeroepen is de handgift. Een gron
dige studie van deze rechtsfiguur hoort thuis in het schenkingsrecht (Zie: 
Puelinckx-Coene, M., ,Overzicht van rechtspraak. Giften (1985-92)", 
T.P.R., 1994, 1708 e.v., nr. 177 e.v.; Dillemans, R., Puelinckx-Coene, M., 
Pintens, W. en Torfs, N., ,Overzicht van rechtspraak. Schenkingen en 
testamenten (1970-1984)", T.P.R., 1985, 559 e.v., nr. 26 e.v.). De handgift 
veronderstelt een animus donandi en een traditio. Wanneer men geenszins 
door de erflater zelf, d.w.z. tijdens zijn Ieven, maar wei na diens overlijden 
door de politiediensten in het bezit werd gesteld van een aantal juwelen, is er 
geen traditio gebeurd (Rb. Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 166, 
Rec. Gen. Enr. Not, 1991, 231). De traditio client evenwel niet al te mate
rialistisch opgevat. Zo bijvoorbeeld wordt het overhandigen van de sleutels 
van een bankkoffer aanvaard als een traditio van de kasbons die zich in deze 
koffer bevinden (Rb. Hoei, 12 februari 1987, Luik, 3 oktober 1989 en Luik, 
11 september 1990, Rev. Not. B., 1991, 344, noot L., Raucent; adde: Luik, 
3 december 1986, Rev. Not. B., 1988, 150). 

Een problematiek die in dit verband regelmatig voorkomt is de vraag of de 
overschrijving van gelden van de ene rekening naar de andere rekening kan 
aanvaard worden als een geldige traditio? Somrnige rechtspraak beant
woordt deze vraag positief (Zie bijvoorbeeld: Rb. Namen, 29 juni 1936, 
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Pas., 1936, III, 128; Bergen, 29 oktober 1979, Rec. Gen. Enr. Not, 1981, 217; 
Bergen, 20 november 1979, Pas., 1980, II, 12, Rec. Gen. Enr. Not, 1981,241, 
R.C.J.B., 1984, 192, nootDelnoy, P.; Bergen, 26 november 1980, Pas., 1981, 
II, 19, noot, Rec. Gen. Enr. Not, 1983, 12, noot A. C., Rev. Not. B., 1983, 288, 
noot Sace, J.; Bergen, 16 juni 1982, Pas., 1983, II, 5, noot, Rec. Gen. 
Enr. Not, 1983, 408, noot A.C.; Rb. Antwerpen, 30 juni 1988, T. Not., 
1989, 263, noot Du Faux, H., Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 263; Rb. Antwerpen, 
16 mei 1989, T. Not., 1993, 166, noot Facq, J.; adde: Brussel, 16 december 
1968, Pas., 1969, II, 61, Rec. Gen. Enr. Not, 1970, 260, noot). Men 
beschouwt de overschrijving als een traditio longa manu. Andere recht
spraak weigert, wegens gebrek aan traditio, de handgift als voltrokken te 
erkennen (Zie bijvoorbeeld: Brussel, 12 december 1962, Rec. Gen. Enr. Not, 
1964, 185, noot, J.T., 1963, 320, noot; Brussel, 30 juni 1965, Pas., 1966, II, 
204, T. Not., 1967, 141; Brussel, 28 juni 1967, J.T., 1968, 154; Bergen, 5 mei 
1987, Rec. Gen. Enr. Not, 1988,232, J.L.M.B., 1987, 1026; Luik, 4 december 
1988, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 270, noot en als 14 december 1988 in Rev. 
Not. B., 1990, 88; Brussel, 25 november 1991, Pas., 1991, II, 209). 

Ook de toepassing van de bewijsregels op de handgift geeft aanleiding tot 
tegenstrijdige rechtspraak. Volgens sommige uitspraken blijven de gemeen
rechtelijke regels, d.w.z. art. 1341 e.v. B.W., van toepassing (zie bijvoor
beeld: Brussel, 24 januari 1991, J.T., 1991, 540, Rec. Gen. Enr. Not, 1993, 
149; Rb. Antw~rpen, 16 meil989, T. Not., 1993, 166; Rb. Namen, 19 april 
1990, Rec. Gen. Enr. Not, 1990, 276, J.L.M.B., 1990, 1203, Rev. Reg. Dr., 
1991, 494). Ben geschrift is alsdan vereist, behoudens wanneer men kan 
aantonen dat men zich in de morele onmogelijkheid bevond om zich een 
geschrift te verschaffen (art. 1348 B.W.; een toepassing, waar de morele 
onmogelijkheid evenwel niet door het Hof wordt aanvaard: Luik, 29 juni 
1992, Rev. Not. B., 1993, 110; over het begrip morele onmogelijkheid, zie de 
mooie studie van Wery, P., ,L'impossibilite morale de la preuve ecrite, 
specialement dans les relations entre concubins", noot bij Luik, 14 maart 
1994, J.L.M.B., 1994, 892 e.v.). Andere rechtspraak laat evenwel het bewijs 
door getuigen toe (Zie verder over deze controverse: Vorig overzicht, T.P.R., 
1989, 1689, nr. 216; Dillemans, R., Puelinckx-Coene, M., Pintens, W. en 
Torfs, N., ,Overzicht van rechtspraak. Schenkingen en testamenten (1970-
1984)", T.P.R., 1985, 562, nrs. 32-34; Puelinckx-Coene, M., ,Overzicht van 
rechtspraak. Giften (1985-92)", T.P.R., 1994, 1711 e.v., nr. 182 e.v.; Ca
pelle, B., ,Preuve dans le proces civil relatif a un meuble corporel et don 
manuel", T.B.B.R., 1991, 19 e.v.; Verheyden-Jeanmart, N., Droit de la 
preuve, Brussel, 1991, nr. 271). 

236. (D.) BEWIJS VAN DE EIGENDOMSTITEL DOOR ElSER- Wanneer de eiser erin 
geslaagd is om het vermoeden van art. 2279 B.W. op te heffen en de 
verweerder geen rechtmatige titel kan voorleggen, dan moet de eiser evenwel 
nog altijd zijn eigendomstitel bewijzen om de zaak terug te krijgen (Rb. 
Brugge, 12 november 1987, T. Not., 1988, 166, Rec. Gen. Enr. Not, 1991, 
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231; Rb. Tongeren, 17 december 1993, T.B.B.R., 1994, 152; Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nrs. 274B en 300C). Tijdens de besproken 
periode herhaalde het Hof van Cassatie deze rege1 (Cass., 25 oktober 1991, 
Pas., 1992, I, 155, Arr. Cass., 1991-92, 189, R.W., 1991-92, 1363), die is 
uitgegroeid tot een vaste cassatierechtspraak (Cass., 26 april 1968, Pas., 
1968, I, 1015, Arr. Cass., 1968, 1080, R. W., 1968-69, 591, J.T., 1968, 363; 
Cass., 3 oktober 1975, Pas., 1976, I, 144, Arr. Cass., 1976, 153, R.C.J.B., 
1976, 271, noot Renard, C., T. Not., 1976, 6). In beginsel zal het evenwel 
volstaan dat de eiser zijn bezit voorafgaand aan dat van de tegenpartij bewijst 
(zie: Cass., 9 maart 1992, Pas., 1992, I, 609,Arr. Cass., 1991-92,646, R. W, 
1991-92, 1466). 

237. (E.) PERSOONLIJKE VORDERING TOT TERUGGAVE- Art. 2279 B.W. ver
hindert enkel de zakelijke vordering van de eigenaar. De materieelrechtelijke 
functie van art. 2279 B.W. houdt in dat diegene die een zaak, te goeder 
trouw, a non domino verkrijgt eigenaar wordt. Alle persoonlijke vorderings
rechten tot teruggave blijven evenwel bestaan (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 
1989, 1689, nr. 199 en de aldaar geciteerde rechtspraak; Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 300C). 

Zo besliste het Hof van Beroep te Brussel dat ge'intimeerden zich ten 
onrechte beroepen op art. 2279 B.W. daar de werking van deze wetsbepaling 
enke1 de zakelijke vordering van de eigenaar verhindert, maar geenszins de 
persoonlijke vorderingsrechten tot teruggave die voortkomen uit een lening 
(Brussel, 25 november 1991, Pas., 1991, II, 209). 

238-243. (F.) MOGELIJKHEDEN TOT TERUGVORDERING 

238. TEGEN WIE WORDT DE REVINDICATIEVORDERING INGESTELD?- Een revin
dicatie, emanatie van het volgrecht verbonden aan het eigendom, wordt 
ingesteld tegen diegene die actueel in het bezit is van de zaak (Kg. Luik, 
6 mei 1993, J.T., 1994, 45). Bij roerende goederen wordt het volgrecht van 
de eigenaar evenwel aanzienlijk beperkt door de werking van art. 2279 B.W. 
als regel van materieel recht: het bezit zelf maakt de eigendomstitel uit (zie: 
Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 198). 

Verweerder verkocht aan eiser een hengst, ,Dandy" genaamd, voor een prijs 
van 185.000 Bfr. Dit paard bevond zich in een manege, toebehorend aan de 
Heer Detroux. Deze laatste had evenwel van verweerder de opdracht gekre
gen om een koper voor het paard te vinden. Detroux had zich blijkbaar 
nauwgezet van zijn opdracht gekweten, want toen verweerder met hem 
contact opnam om hem op de hoogte te stellen dat hij zelf reeds het paard 
verkocht had, bleek dat de manegehouder het paard reeds eerder had ver
kocht en geleverd aan een ,Brusselse Dame". Eiser dagvaardt verweerder in 
kort geding en vordert de onmiddellijke levering van ,Dandy" en dit 
gekoppeld aan een dwangsom van 10.000 Bfr. per dag vertraging. De 
Voorzitter kan echter enke1 vaststellen dat noch de manegehouder, noch 
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de ,Brusselse Dame" in het geding betrokken zijn. Nochtans kan de revin
dicatie enkel geeist worden van diegene die actueel in het bezit is van de 
zaak. De Voorzitter kon dan ook enkel deze vordering ongegrond verklaren 
(Kg. Luik, 6 mei 1993, Gecit.). 

239. POUT VAN DE DERDE VERKRIJGER: DE JUWELIER EN DE GESMOLTEN JUWELEN 

- In het vorige overzicht bespraken we een vonnis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik in verband met een juwelier die een lot gestolen gouden 
juwelen kocht van een verkoper die bij hem zeker twijfels omtrent de 
herkomst van deze juwelen moest oproepen. Bovendien had de juwelier 
deze juwelen onmiddellijk laten smelten. De Rechtbank oordeelde dat de 
juwelier zich duidelijk aan de revindicatievordering van de eigenaar wilde 
onttrekken. Deze houding werd aanzien als een font, in de zin van art. 1382 
B.W., die schade veroorzaakt aan de eigenaars. De juwelier werd dan ook 
veroordeeld tot vergoeding van deze schade (Rb. Luik, 17 september 1985, 
besproken in het vorige overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 209). 

De juwelier ging in boger beroep tegen deze beslissing. Het Hof te Luik 
bevestigde evenwel de uitspraak van de eerste rechter (Luik, 21 februari 
1990, J.L.M.B., 1990, 632). O.i. volkomen terecht. Men oordele over de 
volgende feiten. Uit het strafdossier blijkt dat de juwelier de partij juwelen 
kocht van een verdacht persoon en dit in duistere omstandigheden. Hij 
noteerde geenszins de identiteit van deze persoon en evenmin stelde hij 
vragen omtrent de herkomst van de partij juwelen. Bovendien had hij nog 
dezelfde dag de juwelen overgemaakt aan de ,Fonderie Liegeoise", met 
verzoek om deze onmiddellijk te laten smelten. Tot slot was van deze 
transactie geen enkel spoor te bekennen in de boekhouding van de juwelier. 
De feiten kunnen moeilijk duidelijker zijn. 

240. REVINDICATIERECHT MITS VERGOEDING (art. 2280 B.W.) -In beginsel zal de 
huidige bezitter weinig kunnen inbrengen tegen de revindicerende eigenaar 
die ageert krachtens art. 2279, 2 B.W. Art. 2280 B.W. tempert echter het 
revindicatierecht van de eigenaar waar het stelt dat de eigenaar zich de zaak 
slechts kan doen teruggeven, mits hij de prijs die zij gekost heeft aan de 
huidige bezitter terugbetaalt, wanneer deze laatste de zaak gekocht heeft op 
een jaarmarkt of een andere markt, op een openbare verkoping, of van een 
koopman die dergelijke zaken verkoopt. Deze regel maakt de rechten van de 
eigenaar ondergeschikt aan de vereisten van de handel (Zie over de draag
wijdte van art. 2280 B.W.: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 
nr. 280). 

Van Neste benadrukt terecht dat de toepassing van art. 2280 B.W. veron
derstelt dat de huidige bezitter in ieder geval te goeder trouw moet zijn. De 
huidige bezitter verliest zijn recht op terugbetaling van de prijs wanneer hij 
weet of moest weten dat het om een gestolen zaak gaat, zelfs wanneer hij 
deze gekocht heeft in de omstandigheden omschreven door art. 2280 B.W. 
(Van Neste, F., o.c., nr. 280B; Rb. Charleroi, 21 februari 1989, J.L.M.B., 
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1991, 44, T.B.B.R., 1990, 246 (impliciet); enkele toepassingen: zie Vorig 
overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 211). 

Een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi illustreert 
treffend deze regels (Rb. Charleroi, 21 februari 1989, Gecit.). In 1986 werd 
eiser het slachtoffer van een diefstal waarbij hem een hoge druk reiniger 
wordt ontvreemd. Het strafrechtelijk onderzoek laat niet toe om de dader te 
identificeren. W el slaagt men erin de hoge druk reiniger terug te vinden bij 
verweerder die deze intussen heeft gekocht op de markt te Charleroi voor een 
prijs van 13.000 Bfr. De rechtbank stelt vast dat verweerder het apparaat in 
1986, te goeder trouw, heeft gekocht. De gestolen hoge druk reiniger was 
echter onvolledig, in die zin dat sommige benodigdheden, zoals het handvat 
en de verbindingsstukken, ontbraken. Deze had verweerder zich kort na de 
aankoop van het apparaat aangeschaft voor een prijs van 7.626 Bfr. 

De Rechtbank oordeelt evident dat de zonet beschreven feiten onder het 
toepassingsgebied vallen van art. 2280 B.W. De huidige bezitter, tevens 
koper, heeft aldus recht op terugbetaling van de prijs. Moeilijker is het 
evenwel om te bepalen wat onder het begrip ,prijs" in art. 2280 B.W. moet 
worden verstaan. Slaat dit enkel op de aankoopprijs sensu stricto, d.w.z. 
13.000 Bfr., of tevens op de aankoop van de ontbrekende onderdelen 
(7.626 Bfr.)? 

In de rechtsleer is men het er over eens dat het begrip ,prijs" in art. 2280 
B.W. niet alleen de betaalde prijs omvat, maar tevens de kosten van het 
contract en de noodzakelijke en nuttige uitgaven tot beloop van de meer
waarde die de zaak verkreeg (De Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, nr. 1083; 
Van Neste, F., o.c., nr. 280E). De Rechtbank zal oordelen dat de aankoop van 
sommige benodigdheden niet kan beschouwd worden als een noodzakelijke 
uitgave voor de instandhouding van de gestolen zaak. Bovendien hebben 
deze voor eiser, de eigenaar, geen enkel nut daar zij een dubbel gebruik 
uitmaken met de benodigdheden die nog in zijn bezit zijn. Verweerder zal 
dan ook enkel de aankoopprijs, d.w.z. 13.000 Bfr., terugbetaald krijgen en hij 
wordt veroordeeld tot de teruggave van de hoge drukreiniger. De koper van 
de hoge druk reiniger wordt aldus het kind van de rekening. Hij ontvangt 
13.000 Bfr. en blijft in het bezit van de aangeschafte benodigdheden, even
wei is hij niet langer in het bezit van het apparaat. Hij kan enkel hopen om 
voor 13.000 Bfr. een andere tweedehandse hoge druk reiniger te vinden 
waaraan de benodigdheden ontbreken ... 

241. ART. 2280 B.W.: DE HANDELAAR DIE DERGELIJKE ZAKEN VERKOOPT- Art. 
2280 B.W. wordt door de rechtspraak strikt gei'nterpreteerd (Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 280B). Waar de begrippen ,gekocht op een 
(jaar-)markt of op een openbare verkoping" tot weinig moeilijkheden aan
leiding geven, is dit niet het geval voor de ,handelaar die dergelijke zaken 
verkoopt". Men neemt aan dat laatstgenoemde werkelijk handel in derge
lijke zaken moet drijven en voornamelijk dergelijke zaken moet verkopen 
(Van Neste, F., o.c., nr. 280D). 
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De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel moest oordelen over de volgende 
zaak (Rb. Brussel, 14 juni 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 74). Biser beweert dat 
hij een vliegtuigmotor had gekocht bij een handelaar die gewoonlijk derge
lijke zaken verkoopt. Hij beweert dan ook recht te hebben op de terugbeta
ling van de prijs overeenkomstig art. 2280 B.W. De Rechtbank stelt evenwel 
vast dat hij de motor gekocht heeft bij een handelaar die goederen verkoopt 
afkomstig uit de vereffening van garages en hangars. Deze persoon dreef 
gewoonlijk geen handel in vliegtuigmotoren en valt aldus niet onder het 
be grip ,handelaar die dergelijke zaken verkoopt". 

De Rechtbank gaat evenwel nog verder. Zij omschrijft de handelaar als 
,brocanteur", d.w.z. iemand die in feite van alles verkoopt. De Page inter
preteert art. 2280 B.W. als volgt: ,Commenc;ons tout d'abord par dire que la 
loi precise qu'il doit s'agir d'un marchand ,vendant des choses pareilles" 
pour ecater les brocanteurs qui sont, trop souvent helas, des receleurs" (De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, nr. 1081). De Rechtbank volgt deze 
interpretatie en sluit de ,brocanteurs" uit het toepassingsgebied van art. 2280 
B.W. Deze interpretatie lijkt ons toch wel bijzonder streng (De Page nuan
ceert zijn visie trouwens enigszins in voetnoot 4 bij nr. 1081). Uiteindelijk 
oordeelt de feitenrechter soeverein of iemand bij wie een gestolen zaak werd 
gekocht een handelaar is in de zin van art. 2280 B.W. (Zie: Cass., 28 juni 
1950, Pas., 1950, I, 765, Arr. Cass., 1950, 672, R. W., 1950-51, 709). Het 
antwoord op de vraag of ,brocanteurs" aldan niet handelaars zijn in de zin 
van art. 2180-B.W. -lijkt -bnsilan ook enigszins genuanceerder dan voorge~ 
houden door de Rechtbank te Brussel in navolging van De Page. 

242. "BEPERKENDE" DAN WEL ,STRIKTE" INTERPRET A TIE VAN ART. 2280 B.W.? -

Het in het vorige nummer besproken vonnis van de Rechtbank te Brussel 
(Rb. Brussel, 14 juni 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 74) stelt tevens dat art. 2280 
B.W. ,doit etre interprete restrictivement", hetgeen men het best kan ver
talen door ,beperkend dient gelnterpreteerd te worden". Een strikte inter
pretatie (,interpretation stricte") is evenwel niet hetzelfde als een ,beper
kende interpretatie" van een wetsbepaling (,interpretation restrictive"). 

Michel Coipel heeft terecht, met de hem eigen nauwkeurigheid, op dit 
onderscheid gewezen (Coipel, M., ,Reflexions sur le 'portage' d'actions 
au regard de l'article 1855 du Code civil. Le porteur et le lion", R.C.J.B., 
1989, 566-567). Dit onderscheid is helaas nog niet doorgedrongen tot het 
dagdagelijks juridisch taalgebruik. Getuige hiervan is het geciteerde vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Art. 2280 B.W. moet zeker 
strikt gelnterpreteerd worden, maar er is geen enkele grond aanwezig om te 
pleiten voor een beperkende interpretatie. 

243. BANKBRIEFJES EN BEZIT VAN ROERENDE GOEDEREN- Art. 2279, 3 B.W., 
ingevoerd bij de wet van 22 juni 1953, sluit het terugvorderingsrecht 
(art. 2279, 2 B.W.) uit voor bankbriefjes wanneer de bezitter te goeder trouw 
is (Zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 210). Ook art. 2280 B.W. is 
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niet van toepassing op bankbiljetten (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 
1990, nrs. 280C en 281, in het bijzonder voetnoot 139; over het bezit van 
bankbiljetten en hun revindicatie: De Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, 
nr. 1041; Heyvaert, A., ,Bezit geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169, 
nrs. 23-26; Renard, C., noot bij Cass., 30 oktober 1947, R.C.J.B., 1950, 22). 
Art. 2279, 1 B.W. is echter wei van toepassing op bankbiljetten (i.v.m. de 
revindicatie van geld raadplege men: Vanbelle, J., ,De revindicatie van 
onroerende en roerende goederen", Jura FaZe., 1994-95, 47 e.v.). 

De Beslagrechter te Antwerpen moest oordelen over volgende zaak (Beslagr. 
Antwerpen, 23 januari 1990, R. W., 1989-90, 1268; adde: Brussel, 25 novem
ber 1991, Pas., 1991, II, 209). Door eerste verweerder werd uitvoerend 
beslag gelegd op de roerende goederen van zijn debiteur, tweede verweerder. 
Eiser komt in verzet tegen dit beslag en revindiceert de bankbiljetten. De 
beslagrechter zal, in een beknopte uitspraak, de revindicatie afwijzen daar 
chartaal geld zich in beginsel niet laat identificeren als afkomstig van een 
eigenaar en daar deze identificatie in casu geenszins wordt geleverd. Laten 
we hierbij evenwel opmerken dat art. 2279, 3 B.W. geenszins op absolute 
wijze het terugvorderingsrecht uitsluit. Deze wetsbepaling vereist immers 
dat de bezitter van de bankbiljetten te goeder trouw is. Toch zal ook de 
terugvordering van de bezitter te kwader trouw in de praktijk moeilijk 
verlopen. Zoals de Beslagrechter van Antwerpen terecht opmerkt veronder
stelt dit een identificatie, hetgeen voor soortgoederen geenszins evident is. 

AFDELING4 

BUITENBEZITSTELLING TITELS AAN TOONDER 
(Wet van 24 juli 1921) 

244. DE WET VAN 24 JULI 1921, ALS GEWlJZIGD DOOR DE WET VAN 22 JULI 1991 -

De wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan 
toonder werd ingrijpend gewijzigd tijdens de besproken periode door de wet 
van 22 juli 1991. De bedoeling van het wetgevend ingrijpen was tweevoudig, 
namelijk het vereenvoudigen van de procedures en het eenvormig maken van 
de bestaande regelingen (Voor meer details, zie de eerste commentaren op de 
wet: Vuye, H., ,Ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder. De wet 
van 24 juli 1921 als gewijzigd door de wet van 22 juli 1991 ", R. W., 1991-92, 
969 e.v.; Ameele, L., ,Vragen en antwoorden bij de modernisering van de 
procedure van verzet op titels in Belgie", De Gerechtsdeurwaarder, 1992, 1 
e.v.; Deome, A. en Poelmans, 0., ,La depossession involontaire des titres au 
porteur. La loi du 24 juillet 1921 comme modifiee par la loi du 22 juillet 
1991 ", Bank Fin., 1992, 257 e.v.; Lefebvre, P., ,La loi du 22 juillet 1991 
modifiant la loi du 24 juillet 1921 sur la depossession involontaire des titres 
au porteur: une simplification et une dejudiciarisation de la procedure 
d'opposition", noot bij Bergen, 3 februari 1992, T.B.H., 1993, 373 e.v.; 
Wyckaert, M., ,Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling 
van de titels aan toonder", in: Commentaar Handels, Economisch en Finan-
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cieel recht, Losbladig (afl. 1.09.1992); Wyckaert, M., ,De wet van 24 juni 
1921 in een nieuw kleedje: een overzicht", T.R. V., 1992, 333 e.v.; voor 
een portie 'taalpurisme' kan men steeds terecht bij de taalkroniek van Van 
Haver, J., ,Belgische toestanden. De wet van 22 juli 1991", T.R.V., 1993, 
182-183). 

De wet van 24 juli 1921 beoogt een dubbel doel. Enerzijds het terugvinden 
mogelijk maken van titels die men onvrijwillig is verloren, anderzijds, de 
mogelijkheid bieden aan diegene die onvrijwillig buiten het bezit van zijn 
titels is gesteld om op termijn zijn rechten te herwinnen. Deze wet regelt dus 
geenszins het lot van verloren gegane titels in afwachting van het ogenblik 
dat de ware eigenaar zich komt aanmelden (Rb. Brussel, 24 mei 1989, J.T., 
1989, 568 en als 25 mei 1989, Pas., 1990, III, 4, T.B.B.R., 1990, 244, zie de 
bespreking van deze merkwaardige casus onder nr. 179, 256). 

245. HET BEGRIP ONGEWILDE BUITENBEZITSTELLING - Het be grip ,ongewilde 
buitenbezitstelling" wordt ruim gei"nterpreteerd (zie: Van Neste, F., Zaken
recht, I, Brussel, 1990, nr. 284; Vuye, H., ,Ongewilde buitenbezitstelling 
van titels aan toonder. De wet van 24 juli 1921 als gewijzigd door de wet van 
22juli 1991", R. W., 1991-92,974 en de verwijzingen aldaar; adde: noot 1 bij 
Cass., 25 oktober 1991, Pas., 1992, I, 155). Tijdens de besproken periode 
definieerde het Hof van Beroep te Brussel de buitenbezitstelling als ,la 
depossession qui ne n!sulte ni du consentement de celui qui detenait le titre, 
ni de la loi" (Brussel, 19 februari 1991, J.T., 1991, 457). Het Hof sluit 
hiermee aan bij de omschrijving die men vindt in de parlementaire voorberei
ding: ,toute depossession involontaire, quel que soit l' evenement qui aurait 
pu en etre la cause" (Verslag Wauwermans, Pasin. 1921, 438). Diegene die 
de buitenbezitstelling inroept draagt hiervan de bewijslast (Brussel 19, 
februari 1991, Gecit.). 

In een andere zaak waren bestaande aandelen spoorloos verdwenen. De 
uitgevende vennootschap stelde dat ze waren overhandigd aan eiseres, 
terwijl deze laatste ontkende ooit de aandelen te hebben ontvangen. De 
Rechtbank van koophandel aanvaardde de onvrijwillige buitenbezitstelling 
daar er slechts twee mogelijkheden zijn: ofwel zijn de aandelen werkelijk aan 
de gevolmachtigde van eiseres afgeleverd, maar dan blijkt dat ze op een of 
andere marrier zijn zoek geraakt, ofwel zijn de aandelen nooit afgeleverd 
(Kh. Brussel, 9 mei 1989, R. W., 1989-90, 100, T.B.H., 1990, 42, noot 
Wyckaert, M., ,De problematiek van de buitenbezitstelling in het kader 
van de wet van 24 juli 1921"). 

246. AANTEKENEN VAN HET VERZET - V oor de wetswijziging van 1991 kon 
het verzet enkel aangetekend worden bij deurwaardersexploot, gericht aan 
het Nationaal Kantoor voor roerende waarden. Sedert de wetswijziging van 
22 juli 1991 kan het verzet niet langer enkel bij deurwaardersexploot, maar 
tevens bij aangetekende brief of bij een verklaring ter plaatse gebeuren 
(art. 2). 

764 



•--=------=--.o..=-=:.==----~-=-==::_---=-:-:-L--=- ~~__::_:::-_:_--=-=-=-==:::.-::_------

247. BEKRACHTIGING VAN HET VERZET- Onder het stelsel van de wet van 
24 juli 1921 moest het verzet bekrachtigd worden door de Voorzitter van de 
Rechtbank van koophandel. Verschillende gepubliceerde vonnissen tijdens 
de besproken periode handelen over deze bekrachtiging (Brussel, 15 decem
ber 1988, J.L.M.B., 1989, 1157; Kh. Brussel, 9 mei 1989, R. W., 1989-90, 
100, T.B.H., 1990, 42, noot Wyckaert, M.; Brussel, 19 februari 1991, J.T., 
1991, 457). De wet van 22 juli 1991 heeft deze procedure evenwel afge
schaft. 

248. DRAAGWIJDTE VAN ART. 16 VAN DE WET OP DE ONGEWILDE BUITENBEZIT

STELLING VAN TITELS AAN TOONDER - Art. 16 bepaalt dat elke daad van 
beschikking, uitgeoefend na de dag van de bekendmaking van het verzet in 
het Bulletin, nietig is ten opzichte van hem die verzet doet, behoudens 
verhaal van de derde-bezitter op die gene die hem de met verzet aangetekende 
waarden heeft afgeleverd. De art. 2279-2280 B.W. blijven evenwel van 
toepassing op de daden van beschikking verricht voor de bekendmaking 
van het verzet (Rb. Leuven, 27 september 1993, R. W., 1994-95, 577, noot 
Vuye, H. Zie: noot 1 bij Cass., 25 oktober 1991, Pas., 1992, I, 155). Deze 
bepaling, die dateert van 1921, geeft nog altijd aanleiding tot betwisting. 
Men kan enkel betreuren dat de wetgever in 1991 niet heeft gemeend deze 
oude controverse te moeten oplossen (Vuye, H., ,Ongewilde buitenbezit
stelling van titels aan toonder. De wet van 24 juli 1921 als gewijzigd door de 
wet van 22 juli 1991 ", R. W., 1991-92, 978-979). 

De controverse handelt voornamelijk over de wijze waarop men art. 16 moet 
samenlezen met de art. 2279-2280 B.W. (zie: Vuye, H., ,Enkele overwe
gingen omtrent art. 16 van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buiten
bezitstelling van titels aan toonder, gelezen als een aanvulling op de artt. 
2279-2280 B.W.", noot bij Rb. Leuven, 27 september 1993, R. W., 1994-95, 
577 e.v.). Krachtens art. 16 geldt de regeling van art. 2279-2280 B.W. voor 
alle verhandelingen van de titel die gebeuren voor de bekendmaking in het 
Bulletin. Nu is het niet ondenkbaar dat de rechtsvoorganger van de derde
verkrijger de titels verkregen heeft in een periode waarin de werking van de 
art. 2279-2280 B.W. voor gevolg heeft dater tegen deze rechtsvoorganger 
geen revindicatie meer kon worden ingesteld. M.a.w. de titels kunnen door 
de buitenbezitgestelde niet meer worden teruggevorderd. Kan men in deze 
hypothese stellen dat een daad van beschikking die gebeurt na de bekendma
king van het verzet nietig is ten opzichte van diegene die het verzet aan
tekende? 

Een meerderheid in de rechtspraak en rechtsleer verdedigen terecht de stel
ling dat art. 16 impliciet inhoudt dat de titels nog moeten terugvorderbaar 
zijn (Luik, 8 april1952, J.T., 1953, 154, noot Piret, J., Rev. Prat. Soc., 1953, 
19, noot P.D.; Rb. Luik, 29 november 1950, Jur. Liege, 1950-51, 99, J.T., 
1951, 135; Kh. Brussel, 7 november 1934, Jur. Comm. B., 1935, 46; Kh. 
Brussel, 12 maart 1932, P.P., 1933, 518, nr. 318; Kh. Brussel, 5 maart 1931, 
Jur. Comm. B., 1931, 30; Brussel, 29 april1930, Jur. Comm. B., 1930, 146 en 
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het vonnis a quo Kh. Brussel, 6 juni 1929, fur. Comm. B., 1929, 154; 
Dekkers, R. Handboek burgerlijk recht, I, Brussel, 1972, nr. 968; Deome, 
A. en Poelmans, 0., ,La depossession involontaire des titres au porteur. La 
loi du 24 juillet 1921 comme modifiee par la loi du 22 juillet 1991 ", Bank 
Fin., 1992, 265; De Page, H. en Dekkers, R., Traite, V, nr. 1107; Fredericq, 
L., Traite de droit commercial belge, II, Gent, 1947, nr. 354; Fredericq, L. en 
Fredericq, S., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, Brussel, 1976, nr. 355 
in fine; Hansenne, J., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1990, 324; P.D., 
noot onder Kh., Luik 5 maart 1948, Rev. Banque, 1948, 334 e.v.; P.D., noot 
onder Luik 8 april1952, Rev. Prat. Soc., 1953, 19 e.v.; Piret, R., ,Des effets 
de la nullite etablis par !'article 16 de la loi du 24 juillet 1921 sur la 
depossession involontaire des titres au porteur", noot onder Luik, 8 april 
1952, J.T., 1953, 154 e.v.; Piret, R., ,Des derogations apportees par la loi du 
24 juillet 1921, sur la depossession des titres au porteur, au droit commun des 
articles 2279 et 2280 du code civil", B.J., 1929, 569 e.v., in het bijzonder 573 
e.v.; Van Hille, J.-M. en Fran~ois, N., Aandelen en obligaties in het Belgisch 
recht, Brussel, 1977, nr. 1032; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 
nr. 292; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, III, 
Brussel, 1981, nr. 134; Vuye, H., ,Ongewilde buitenbezitstelling van titels 
aan toonder. De wet van 24 juli 1921 als gewijzigd door de wet van 22 juli 
1991", R. W., 1991-92, 978-979; Vuye, H., ,Enkele overwegingen omtrent 
art. 16 van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van 
titels aan toonder, gelezen ais-een-aanvulling op-de artt. 2279-2280-B~Wo"; 
noot bij Rb. Leuven, 27 september 1993, R. W., 1994-95,577 e.v.; Wyckaert, 
M., ,Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels 
aan toonder", in: Commentaar Handels, Economisch en Financieel recht, 
art. 16, nr. 2; Wyckaert, M., ,De wet van 24 juni 1921 in een nieuw kleedje: 
een overzicht", T.R. V., 1992, 335-336). 

Het verzet kan immers aan de opposant geen revindicatierecht teruggeven 
die hij reeds verloren was (Zie uitgebreid: Vuye, H., o.c., noot bij Rb. 
Leuven, 27 september 1993, R. W., 1994-95, 577 e.v.). 

Een minderheid van de rechtspraak en de rechtsleer verdedigen evenwel de 
stelling dat ook in de besproken hypothese de daad van beschikking niet 
tegenstelbaar is aan diegene die verzet aantekende (Kh. Luik, 5 maart 1948, 
Pas., 1948, III, 115, noot, Rev. Prat. Soc., 1948, 175, noot, Rev. Banque, 
1948, 334, noot P.D.; Daumont, F., Les oppositions sur titres au porteur 
perdus, voles, detruits, Brussel, 1925, nr. 98 e.v.; Daumont, F., ,De la nullite 
des negociations de titres frappes d'opposition. (Loi du 24 juillet 1921, 
art. 16)", Rev. Prat. Soc., 1928, 318 e.v.; De Harven, J.C., noot onder Rb. 
Brussel, 12 juni 1952, Rev. Prat. Soc., 1954, 136 e.v.; Marcotty, G., ,Loi 
relative ala depossession involontaire des titres au porteur", B.J., 1921, 617-
618; R.P.D.B., V

0 Titres au porteur, nr. 223 e.v.; Van Lennep R., Belgisch 
burgerlijk procesrecht, VII, Antwerpen, 1955, nr. 215 e.v.; Noot onder Kh. 
Luik, 5 maart 1948, Rev. Prat. Soc., 1948, 175 e.v.). 

Tijdens de besproken periode heeft het Hof van Beroep te Luik zich aange-
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sloten bij de meerderheidsstelling in de rechtspraak en de rechtsleer (Luik, 30 
juni 1988, J.L.M.B., 1989, 1150, J.T., 1989, 237). Het Hof verwijst hierbij 
uitvoerig naar de reeds geciteerde bijdrage van R. Piret: ,L'opposition et sa 
publication ne sont que des mesures de sauvegarde destinees a empecher que 
la position du depossede soit aggravee. Elles ne peuvent avoir pour effet 
d' ameliorer cette position, de faire renaitre au profit du depossede un droit de 
propriete eteint" . 

249. UITBETALING ONDANKS HET VERZET (ART. 13) -Art. 13 van de wet op de 
onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder bevat tevens, naast 
een algemeen beslag onder derden, voor de uitgevende instelling en iedere 
andere financiele instelling een betalingsverbod. W ordt dit betalingsverbod 
door de financiele instellingen of de uitgevende instelling genegeerd, dan 
lopen zij het risico om later een tweede maal te moeten betalen, ditmaal aan 
de ware eigenaar. 

V anzelfsprekend heeft de instelling alsdan een verhaal tegen die gene aan wie 
werd uitbetaald (art. 1242 B.W.; Vuye, H., ,Ongewilde buitenbezitstelling 
van titels aan toonder. De wet van 24 juli 1921 als gewijzigd door de wet van 
22 juli 1991 ", R. W., 1991-92, 978 en de verwijzingen aldaar; Van Neste, F., 
Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 291). In dit verband moest de Rechtbank 
van Turnhout oordelen over volgende casus (Rb. Turnhout, 10 maart 1987, 
R. W., 1988-89, 547). Een bank had de titels uitbetaald ondanks het beta
lingsverbod. Tegen haar vordering tot terugbetaling werpt verweerder op dat 
eiseres foutief handel de door uit te betalen ondanks het verzet. V erweerder 
stelt dan dat hij voor deze handelswijze niet kan worden aansprakelijk 
gesteld en dat de vordering tot terugbetaling ongegrond is. 

De Rechtbank te Turnhout zal evenwel, o.i. terecht, deze argumentatie van 
verweerder niet volgen. Vooreerst was verweerder op basis van zijn con
tractuele verplichtingen gehouden tot terugbetaling. Zowel het door hem 
ondertekende aanbiedingsborderel, als art. 50 van de algemene reglemente
ring, verplichten hem tot terugbetaling. Volgens de Rechtbank stond de bank 
aan verweerder een rechtstreeks krediet toe op de aangeboden effecten. De 
hele operatie wordt beschouwd als een incassomandaat, gekoppeld aan het 
verlenen van een voorschot onder voorbehoud van goede afloop, en met een 
ontbindende voorwaarde van 'niet betaling' door de schuldplichtige instel
ling van de zaak. 

250. UITBETALING IN HET BUITENLAND- Krachtens art. 14 zijn de Belgische 
uitgevende instellingen aansprakelijk, tegenover hem die verzet doet, voor 
alle betalingen, die voor hun rekening worden gedaan door hun agentschap
pen, filialen en tevens voor de inrichtingen die in het buitenland belast zijn 
met de dienst van de titels of de coupons. Deze aansprakelijkheid loopt 
evenwel vanaf de dag volgende op diegene waarop het Bulletin aan de 
buitenlandse inrichting kon besteld worden. 

Een mooie toepassing vindt men in een beslissing van de Rechtbank van 
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koophandel te Brussel. De Generale Bank Luxemburg had titels uitbetaald 
van de Generale Bank (Belgie). In casu werd de Generale Bank (Belgie) 
evenwel niet aansprakelijk gesteld: ,Dat inderdaad de publikatie van het 
verzet in het Bulletin gebeurde op vrijdag 21 april1984 en de vervallen titels 
werden uitbetaald op maandag 24 april 1984; dat gezien 22 en 23 april een 
weekend was het verzetsbulletin slechts op 25 april kon aankomen. .. . kan 
verweerster bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van 
de kasbons door de Generale Bank van Luxemburg" (Kh. Brussel, 28 juni 
1989, T.B.H., 1990, 52, noot J.H.). 

251. HANDLICHTING VAN HET VERZET - Het verzet ten opzichte van de titels 
kan op verschillende wijzen worden opgeheven (Vuye, H., ,Ongewilde 
buitenbezitstelling van titels aan toonder. De wet van 24 juli 1921 als 
gewijzigd door de wet van 22juli 1991 ", R. W., 1991-92, 981 e.v.). Vooreerst 
kan de opheffing het gevolg zijn van een regeling in der minne. De opheffing 
van het verzet door de opposant zal dan gebeuren hetzij bij deurwaarders
exploot, hetzij bij een verklaring op het kantoor, hetzij bij een aangetekende 
brief gericht aan het kantoor (art. 28). Ten tweede kan de opheffing in rechte 
gevorderd worden door elke betrokkene (art. 29; zie over het oud art. 29: Kh. 
Oudenaarde, 31 januari 1989, T.B.H., 1989, 545, noot Wyckaert, M., ,Bui
tenbezitstelling en bevoegde rechtbank"; Bergen, 3 februari 1992, T.B.H. 
1993, 373, noot Lefebvre, P., ,La loi du 22 juillet 1991 modifiant la loi du 24 
juillet 1921 sur la depossession involontaire des titres au· porteur: une 
simplification et une dejudiciarisation de la procedure d' opposition" (waarin 
de auteur het oude art. 29 vergelijkt met de nieuwe regeling); Brussel, 2 maart 
1993, J.T., 1993, 577). Een derde mogelijkheid, namelijk de ambtshalve 
opheffing, is een innovatie ingevoerd door de wetswijziging van 1991. 
Wanneer de opposant de termijnen voorzien in art. 27 niet respecteert, dan 
zal het verzet ambtshalve worden opgeheven. 

Het systeem van de ambtshalve opheffing van het verzet mage dan een 
innovatie zijn, een dergelijk systeem was reeds voorzien in art. 4 van het 
K.B. van 4 november 1921 betreffende de ongewilde buitenbezitstelling van 
titels aan toonder der rechtstreekse en onrechtstreekse openbare schuld en 
van de daarmede gelijkgestelde titels. De rechtspraak omtrent het K.B. van 
4 november 1921 is zeker richtinggevend voor de interpretatie van de 
ambtshalve opheffing van het verzet in de wet van 24 juli 1921 als gewijzigd 
door de wet van 22 juli 1991. Zo besliste het Hof van Beroep te Bergen dat de 
enige sanctie waartoe het niet naleven van de termijnen aanleiding geeft, de 
handlichting van het verzet is. De opposant behoudt aldus nog altijd de 
mogelijkheid tot terugvordering van de titels (Bergen, 4 april1989, Rev. Reg. 
Dr., 1989, 540 en samenvatting in J.L.M.B., 1989, 1110). 

252. ONRECHTMA TIG AANTEKENEN VAN VERZET - Het onrechtmatig aanteke
nen van verzet kan aanleiding geven tot schadeloosstelling. Zo bes1iste de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge dat het blokkeren van kasbons ten 
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gevolge van een onrechtmatig verzet, d.w.z. wanneer de opposant later niet 
slaagt in de revindicatie, schade berokkent. Uit dien hoofde werd dan ook aan 
eiseres een schadevergoeding toegekend (Rb. Brugge, 19 oktober 1992, 
T. V.B.R., 1992, 173). 

253. BEWIJS EN BEWIJSLAST BIJ BUITENBEZITSTELLING - Die gene die stelt dat 
hij ongewild buiten het bezit van de titels is geraakt (de opposant) draagt 
hiervan de bewijslast (Brussel, 19 februari 1991, J.T., 1991, 457; Van Neste, 
F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nrs. 294A en 294C; VanRyn, J. en Heenen, 
J., Principes de droit commercial, III, Brussel, 1981, nr. 242; Vuye, H., 
,Ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder. De wet van 24 juli 
1921 als gewijzigd door de wet van 22juli 1991", R.W., 1991-92, 982). 
Wie draagt evenwel de bewijslast wanneer de tegenpartij opwerpt, m.b.t. 
art. 16, dat zij reeds voor de bekendmaking in het Bulletin in het bezit was 
van de titels? Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen moet de bezitter 
bewijzen dat hij de betrokken waardepapieren rechtsgeldig verkreeg voor het 
tijdstip van bekendmaking van het verzet (Antwerpen, 12 december 1990, 
R. W., 1991-92, 574). Deze visie wordt eveneens verdedigd door een deel van 
de rechtsleer (Van Neste, F., o.c., nr. 294A en 294C; VanRyn, J. en Heenen, 
J., o.c., III, nr. 242; Vuye, H., o.c., R. W, 1991-92, 982). Anderen stellen 
evenwel dat de opposant moet bewijzen dat de bezitter de titels verkreeg na 
het bekendmaken van het verzet (Daumont, F., Les oppositions sur titres au 
porteur perdus, voles, detruits, Brussel, 1925, nr. 147; Fredericq, L. en 
Fredericq, S., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, Brussel, 1976, 
nr. 355; Fredericq, L., Traite de droit commercial beige, II, Gent, 1947, 
nr. 353; Lambrechts, M., ,Bewijsvoering bij revindicatie van roerende 
goederen", noot onder Gent, 22 oktober 1982, R. W, 1982-83, 2075; Brussel, 
28 januari 1953, Pas., 1954, II, 72). 
In het reeds geciteerde arrest besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat 
vage, niet gedetailleerde en op sommige punten niet-overeenstemmende 
verklaringen geen sluitend bewijs leveren over het tijdstip waarop men in 
het bezit kwam van de titels. De kasbons hadden in deze zaak een merk
waardig ,parcours" achter de rug. De verloofde van ge'intimeerde had deze 
gekocht van een totaal onbekende man die dringend geld nodig had. Nergens 
blijkt waarom die onbekende zich aldus had gedragen. Terecht overweegt het 
Hof dat deze transactie niet op zorgvuldige wijze gebeurde en zeker niet 
hoven alle twijfel verheven is. Nadien zou de verloofde van appellante deze 
titels hebben verkocht aan appellante (Antwerpen, 12 december 1990, Ge
cit.). 

AFDELING 5 

GOEDEREN BUITEN PARTICULIERE EIGENDOMMEN GEVONDEN 
(Wet van 30 december 1975) 

254. SITUERING- In het vorige overzicht zijn we reeds nader ingegaan op de 
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wet van 30 december 1975 betreffende goederen buiten particuliere eigen
dommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van 
vonnissen tot uitzetting. Deze wet bevat immers een belangrijke afwijking 
van art. 2279 B.W. (Zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 222). Over 
de toepassing van de wet van 30 december 1975 bestaat evenwel bijzonder 
weinig rechtspraak. Tijdens de besproken periode vinden we evenwel twee 
mooie toepassingen terug. 

255. GOB DEREN OP DE OPENBARE WEG GEPLAA TST TER UITVOERING VAN VONNIS

SEN TOT UITZETTING - Het Hof van Beroep te Brussel deed een belangrijke 
uitspraak in verband met de interpretatie van art. 5 van de wet van 30 decem
ber 1975 (Brussel, 1 december 1988, J.L.M.B., 1989, 151, J.T., 1989, 76). De 
Vrederechter van Vorst had het huurcontract van Lisette W. ontbonden 
verklaard en haar bevolen de woning te verlaten. Op basis van dit vonnis 
zal de verhuurder uitvoerend beslag leggen op de stofferende huisraad en 
overgaan tot de uitdrijving van Lisette W. Haar meubelen worden op de 
openbare weg geplaatst, vanwaar ze later worden overgebracht naar het 
gemeentelijk depot. Krachtens art. 2 van de wet van 30 december 1975 zijn 
de gemeentebesturen immers verplicht om de goederen die op de openbare 
weg worden geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting gedurende 
zes maanden te bewaren. De gemeente moet tevens de eigenaar of zijn 
rechthebbenden uitnodigen om de goederen af te halen voor het verstrijken 
van de zes maand. Inafwijking-van-art. 22'79,2-B.W. zullen de-goederen,die 
niet door de eigenaar of zijn rechthebbenden werden afgehaald, na het 
verstrijken van de termijn eigendom worden van de gemeente. 

De betwisting in het arrest van het Hof te Brussel handelde over art. 5 van de 
wet van 30 december 1975. Krachtens deze wetsbepaling mogen de gemeen
tebesturen de teruggave van de goederen afhankelijk stellen van de betaling 
van de kosten die zij gemaakt hebben voor het weghalen en het bewaren 
ervan. Wanneer Lisette W. zich bij de gemeente aanmeldt om een aantal 
persoonlijke goederen terug te krijgen beroept de gemeente zich op art. 5. In 
casu was dit beroep op art. 5 evenwel mensonwaardig. De goederen waar 
Lisette W. vroeg over te kunnen beschikken waren allen persoonsgebonden 
goederen: kledij, lakens, een checqueboekje, een som geld, haar identiteits
kaart, een adressenboekje, een kaft met documenten van een mutualiteit en 
een verzekeringsmaatschappij, een gaskachel, een medicijnenkistje en toilet
gerief. 

Terecht heeft het Hof van Beroep geoordeeld dat de gemeente verplicht was 
om deze goederen onmiddellijk ter beschikking te stellen. De meeste van 
deze goederen zijn trouwens niet vatbaar voor beslag en het behoorde tot de 
taak van de gerechtsdeurwaarder om Lisette W. behoorlijk uit te nodigen 
teneinde over deze goederen te kunnen beschikken. Dat dit gebeurd was 
bleek echter geenszins uit de stukken. Terecht stelt het Hof van Beroep te 
Brussel dat het retentierecht (art. 5 van de wet van 30 december 197 5) niet op 
dergelijke goederen kan uitgeoefend worden. Tot slot overweegt het Hof dat 
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de gemeente verplicht is haar depot zodanig te organiseren dat personen, 
zonder noemenswaardige moeilijkheden, de persoonlijke goederen kunnen 
ophalen. Waar we ons volledig aansluiten bij het arrest van het Hof te 
Brussel, betreuren we evenwel de houding die de gemeente V orst gedurende 
het geding heeft aangehouden. Sommige gemeentebesturen lijken helaas niet 
te beseffen dat de enige bestaansreden van de administratie de dienstbaarheid 
is ten overstaan van de burgers. 

256. GOEDEREN BUITEN PARTICULIERE EIGENDOMMEN GEVONDEN- De Recht
bank van eerste aanleg te Brussel moest een wel bijzonder eigenaardig 
rechtsgeschil beeindigen (Rb. Brussel, 24 mei 1989, J.T., 1989, 568 en als 
25 mei 1989, Pas., 1990, III, 4, T.B.B.R., 1990, 244). In de loop van 1983 
vindt eiser, in een bankagentschap, een krant waarin zich voor bijna 1 miljoen 
aan titels aan toonder bevinden. Onmiddellijk na deze verbijsterende ontdek
king overhandigt deze eerlijke vinder de titels aan de bankdirecteur. Ondanks 
het feit dat de bank gedurende lange tijd een bericht uithangt in haar lokalen, 
waarbij de eigenaar verzocht wordt de titels af te halen, zal de ware eigenaar 
van de titels nooit van zich laten horen. 

Eind 1983 zal de gemeente Schaarbeek, op wiens grondgebied het bank
filiaal zich bevindt, de afgifte eisen van de titels op basis van de wet van 
30 december 1975. Begin 1984 overhandigt de bank vrijwillig deze titels aan 
de gemeente. De eerlijke vinder wil zich daar echter niet bij neerleggen en 
richt, met verwijzing naar art. 716 B.W., een schrijven aan het college van 
burgemeester en schepenen waarbij hij zijn rechten op de titels inroept. De 
Rechtbank te Brussel wordt aldus gedwongen tot een Salomonsoordeel. Wie 
is de nieuwe ware eigenaar van de titels: de eerlijke vinder, de gemeente 
Schaarbeek of het bankfiliaal? 

De Rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van schatvinding, noch van een 
res nullius (art. 716 B.W.; zie i.v.m. deze aspect van het vonnis de bespre
king onder nr. 28). Ook de wet van 24 juli 1921 betreffende de onvrijwillige 
buitenbezitstelling van titels aan toonder vindt geen toepassing, evenmin als 
art. 2279 B.W. Ook de wet van 30 december 1975 biedt geen hulp. Het 
toepassingsgebied van deze wet blijft immers beperkt tot de goederen 
gevonden buiten de particuliere eigendommen. Het bankfiljaal is evenwel 
een particulier eigendom. De aanspraken van de gemeente Schaarbeek 
verdwijnen aldus als sneeuw voor de zon. 

De Rechtbank zal oordelen dat de titels moeten beschouwd worden als een 
landvond (,epave"). Krachtens art. 717, 2 B.W. worden de rechten op 
dergelijke verloren zaken, waarvan de eigenaar zich niet aanmeldt, door 
bijzondere wetten geregeld. Zijn er evenwel geen bijzondere wetten voor 
handen, dan behoort de landvond toe aan de vinder, maar de ware eigenaar 
kan deze gedurende dertig jaar terugvorderen (Van Neste, F., Zakenrecht, I, 
Brussel, 1990, nr. 162). De Rechtbank omschrijft deze dertigjarige perio
de als een ,voorkeurrecht" (,droit de preference"), dat de vinder heeft 
ten opzichte van derden. De titels worden toegekend aan de vinder, maar 
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deze moet ze gedurende dertig jaar bewaren, en eventueel zorgen voor 
herbelegging, met het oog op een mogelijke revindicatie van de ware 
eigenaar. 

AFDELING6 

ACHTERGELATEN VOORWERPEN 
(Wet van 21 februari 1983) 

In het vorige overzicht hebben we de wet van 21 februari 1983 betreffende de 
verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen toegelicht (Vorig overzicht, 
T.P.R., 1989, 1689, nr. 223). We hadden toen reeds gesignaleerd dat de wet 
o.i. op veel terechte kritiek werd onthaald in de rechtsleer. Het lijkt er 
alleszins op dat de wetgever aan zijn bedoeling om in een snelle en goedkope 
rechtspleging te voorzien is voorbijgeschoten. In de mate dat de gepubli
ceerde rechtspraak een criterium kan zijn om de bruikbaarheid van een 

· nieuwe wet te toetsen, kunnen we enkel vaststellen dat het ontbreken van 
(gepubliceerde) rechtspraak wijst in de richting van een wet die weinig 
nieuws heeft bijgebracht. 

HOOFDSTUKX 

VERKRIJGENDE VERJARING 

AFDELING 1 

ALGEMENE BEGINSELEN 

257. FACULTATIEFKARAKTER VANDE VERJARING- Krachtens art. 2223 B.W. 
mag de rechter het middel van de verjaring niet ambtshalve toepassen (zie: 
Cass., 25 september 1970, Pas., 1971, I, 65,Arr. Cass., 1971,78, adv. O.M., 
R. W, 1970-71,845, J.T., 1971,58 R.C.J.B., 1972,5, nootLinsmeau; Cass., 4 
mei 1883, Pas., 1883, I, 211. De rechter moet de verjaring wel ambtshalve 
toepassen in materies die de openbare orde raken: Cass., 19 maart 1891, Pas., 
1891, I, 94). 
Deze regel is zowel van toepassing op de verkrijgende alsop de bevrijdende 
verjaring. Wil men de verjaring inroepen, dan zal men dit moeten laten 
blijken voor de rechter (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 227; 
adde: Cass., 18 mei 1987, J.T.T., 1988, 141). 
Men kan zich op de verjaring beroepen in elke staat van het geding, ook in 
hager beroep (art. 2224 B.W.; zie vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, 
nr. 227). De verjaring kan evenwel niet voor het eerst in cassatie worden 
aangevoerd (Cass., 20 november 1989, Pas., 1990, I, 339, Arr. Cass., 1989-
90, 381, R. W., 1989-90, 787; Cass., 18 januari 1872, Pas., I, 1872, 332). 

258. BASISVOORW AARDE VOOR DE VERKRIJGENDE VERJARING: EEN DEUGDELIJK 

BEZIT- De basisvoorwaarde voor elke verkrijgende verjaring, d.w.z. zowel 
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de gemeenrechtelijke dertigjarige (art. 2262 B.W.) als de verkorte verjaring 
(art. 2265 B.W.), is het bezit. Er kan geen sprake zijn van verjaring zonder 
bezit (Noot J.S. onder Luik, 30 juni 1989, Pas., 1990, II, 58) en de verja
ringsterrnijn begint pas te lopen vanaf het ogenblik dater sprake is van bezit 
(Cass., 25 mei 1990, Pas., 1990, I, 1085, Arr. Cass., 1989-90, 1214, Reset 
Jura Imm., 1990, 217, J.T., 1990, 629, R. W., 1990-91, 1214; arrest besproken 
onder nr. 212 en nr. 259). 
Bovendien wordt vereist dat het bezit vrij is van bezitsgebreken (art. 2229 
B.W.). Het bezit moet voortdurend, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig 
zijn. 

259. AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN- De verjaringstermijn begint 
pas te lopen vanaf het ogenblik dat er sprake is van bezit (Zie: Luik, 30 juni 
1989, Pas., 1990, II, 59, noot J.S.), d.w.z. vanaf de dag van de bezitsverkrij
ging of de bezitsverschaffing (Zie: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 613 e.v.). 
M.a.w. met de bezitsuitoefening begint de verjaring te lopen (Van Neste, F., 
Zakenrecht, 1990, nr. 172). 
Krachtens art. 2232 B.W. brengen daden van gedogen en vermogen geen 
bezit teweeg. Dit betekent dat de verjaringsterrnijn niet loopt zolang de 
heerschappij over een goed zich beperkt tot een gedogen. Pas vanaf het 
ogenblik dat het gedogen eindigt, namelijk wanneer blijkt dat men wel 
degelijk de feitelijke heerschapij over het goed voor zichzelf uitoefent en 
men aldus aanspraak maakt op het bezit van het goed, loopt de verjaring 
(Vuye, H., o.c., nr. 63). 
In de besproken peri ode heeft het Hof van Cassatie deze regels toegepast in 
een arrest van 25 mei 1990 (Cass., 25 mei 1990, Pas., 1990, I, 1085, Arr. 
Cass., 1989-90, 1214, Reset Jura Imm., 1990, 217, J.T., 1990, 629, R. W., 
1990-91, 1214). Dit arrest handelt over een voortdurende en zichtbare erf
dienstbaarheid, namelijk een recht van uitzicht vanop een terras. Het Hof 
beslist dat de verkrijgende verjaring van een dergelijke erfdienstbaarheid in 
de regel loopt van de dag van de voltooiing van het werk waardoor de 
erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend. Toegepast op onderhavig geschil be
tekent dit dat de verjaring, in beginsel, loopt vanaf de dag dat het terras werd 
voltooid. Het Hof verfijnt evenwel deze stelling door eraan toe te voegen dat 
de verjaring niet loopt zolang de bezwarende toestand door de eigenaar van 
het lijdend erf enkel wordt gedoogd. In dit geval begint de verkrijgende 
verjaring pas te lopen vanaf het tijdstip dat het gedogen ophoudt. M.a.w., 
zolang het uitzicht slechts een gedogen is, kan er geen sprake zijn van 
verjaring. 
Deze rechtsregel geformuleerd in het cassatiearrest is vrij van elke kritiek 
(Vuye, H., ,Lichten en uitzichten, rechtsmisbruik en burenhinder. Op zoek 
naar de grenzen van de 'vordering tot dichten' en de regel dat door verjaring 
verkregen lichten en uitzichten op zich geen beperking meebrengen van het 
bouw- en plantrecht van de nabuur", T. Vred., 1993, 359 en voetnoot 37 
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aldaar). Een licht of een uitzicht dat enkel bij gedogen werd gevestigd zal 
aldus nooit door verkrijgende verjaring verkregen worden. 

De vaststelling in het cassatiearrest als zou het vonnis a quo toepassing 
gemaakt hebben van deze rechtsregel is echter wel voor kritiek vatbaar. Het 
Hof beslist immers dat de feitenrechter door de enkele overweging ,dat het 
uitgangspunt der verjaring te deze niet is het ogenblik waarop de eisers hun 
waning hebben gebouwd doch wel het ogenblik waarop de verweerders hun 
waning tegen deze van de eisers hebben aangebouwd", heeft vastgesteld dat 
verweerders het uitzicht hebben gedoogd totdat ze een waning bouwden op 
hun erf. De verkrijgende verjaring zou aldus pas beginnen lopen op het 
ogenblik dat het gedogen was geeindigd, in concreto vanaf het ogenblik van 
het aanbouwen van de waning van verweerders. 

Advocaat-Generaal D'Hoore had in zijn andersluidend advies, o.i. terecht, 
geoordeeld dat het vonnis dergelijke vaststelling niet inhoudt (voetnoot 
gepubliceerd in Pas. en Arr. Cass. bij het besproken arrest). Het lijkt erop 
dat het Hof van Cassatie in het vonnis a quo een argumentatie leest die het 
niet bevat. Uit het louter vaststellen door de feitenrechter van de aanvang van 
de verjaringstermijn, kan men toch moeilijk afleiden dat hij beslist heeft dat 
alle handelingen voorafgaand aan die datmp enkel van gedogen getuigen? De 
rechtsleer is op dit punt unaniem en alle auteurs sluiten zich aan bij de visie 
van Advocaat-Generaal D'Hoore (Vuye, H., o.c., T. Vred., 1993, 356; 
Hansenne, J., in_Chronique de droit a l'L!sage duJwtariat, XV, 25 maart 
1992, 55-59, nr. 34; Hansenne, J., ,Les biens. Examen de jurisprudence 
(1988-92)", in Chronique de droit a l'usage des juges de paix et de police, 
Cahier nr. 6, 17 oktober 1992, 57 e.v., nr. 61; Mastin, C., ,Les jours et les 
vues: quelques nouveautes", J.T., 1993, 304). 

260. BEREKENEN VAN DE VERJARINGSTERMIJN- De berekening van de verja
ringstermijnen kan men als volgt samenvatten (art. 2260-2261 B.W.). De dag 
waarop de verjaring begint (dies a quo) telt niet mee. De verjaring is 
voltrokken wanneer de laatste dag (dies ad quem) verlopen is (Basisarrest: 
Cass., 11 maart 1886, Pas., 1886, I, 105), zelfs indien deze laatste dag een 
zondag of een wettelijke feestdag is (zie: Arbeidshof, Bergen 18 maart 1991, 
J.L.M.B., 1991, 1299, noot, J.T.T., 1991, 327). 

Art. 53, 2 Ger. W. waar bepaald wordt dat wanneer de vervaldag een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, de vervaldag verplaatst 
wordt op de eerstvolgende werkdag, vindt geen toepassing op de berekening 
van de verjaringstermijnen (De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1160; 
Dekkers, R., Handboek burgerlijk recht, I, Brussel, 1971, nr. 1531, voetnoot 
1; Laurent, F., Principes de droit civil, XXXII, Brussel, 1878, nr. 355; 
R.P.D.B., V

0 Prescription en matiere civile, nr. 141; Van Neste, F., Zaken
recht, I, Brussel, 1990, nr. 172; Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van 
de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", 
T.P.R., 1987, 1786-1787; Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroe
rende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 548; Vuye, H. en 
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Wery, P., ,La prescription de l'action des prestataires de soins: !'article 
2277bis du Code civil", J.T., 1995,99, nr. 17). 

261. DERTIGJARIGE VERJARING: GOEDE TROUW NIET VEREIST - De gemeen
rechtelijke dertigjarige verjaringstermijn voorzien in art. 2262 B.W. veron
derstelt een deugdelijk bezit (art. 2228 e.v. B.W.) en het verloop van een 
termijn. Er wordt geenszins vereist dat de bezitter te goeder trouw is (Vred. 
Beveren, 6 februari 1990, T. Vred., 1991, 49). Dit was een bewuste keuze van 
de Napoleontische wetgever. Tijdens de parlementaire voorbereiding van het 
Burgerlijk Wetboek drukte Goupil-Prefeln deze keuze uit op een bijzonder 
gevatte wijze: "La morale est pour la vertu, la loi est pour la paix" (Locre, 
Legislation civile, commerciale et criminelle, VIII, Brussel, 1838, 358, nr. 1; 
Fenet, P.A., Recueil complet des travaux preparatoires du code civil, XV, 
Parijs, 1836, 604). 

In de besproken periode lijkt de Rechtbank te Aarlen, in een ongelukkige en 
zelfs overtollige motivering, wel belang te hechten aan de goede trouw (Rb. 
Aarlen, 22 november 1989, J.T., 1991, 480, noot Godding, P., T.B.B.R., 
1990, 360). Nochtans is de goede trouw geen vereiste voor de dertigjarige 
verjaring van onroerende goederen (Voetnoot 1 bij Cass., 24 december 1964, 
Pas., 1965, I, 423; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 124; Vuye, 
H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende 
rechten, Brugge, 1995, nr. 680). 

262. GOEDEREN VATBAAR VOOR VERJARING: OPENBAAREN PRIVAAT DOMEIN

De goederen die behoren tot het openbaar domein van een overheid kan men 
niet verkrijgen door verjaring. Goederen die behoren tot het privaat domein 
van de overheid kunnen echter wel door verjaring verkregen worden (Vred. 
Fexhe-Slins, 9 oktober 1989, J.T., 1990, 115; Vred. Sint-Gillis, 29 december 
1988, T. Vred., 1989, 141; over openbaar domein, privaat domein en verja
ring, zie: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en 
onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 396 e.v.). De Vrederechter van Sint
Gillis oordeelde dat een braak liggend terrein dat dient als parkeerplaats voor 
het personeel van een school behoort tot het privaat domein en aldus door 
verjaring kan verkregen worden (Vred. Sint-Gillis, 29 december 1988, 
Gecit.). 

Wordt de verkrijgende verjaring ingeroepen met betrekking tot een goed 
waarvan een overheid beweert eigenaar te zijn, dan zal de rechter ertoe 
gedwongen worden om te onderzoeken of het goed behoort tot het privaat, 
dan wel tot het openbaar domein. Is er nooit een beslissing tot affectatie 
geweest en is het goed bovendien niet bestemd tot het gebruik van allen, dan 
behoort het goed tot het privaat domein en kan het door verjaring worden 
verkregen (Vred. Fexhe-Slins, 9 oktober 1989, Gecit.). 

De Rechtbank te Brugge benadrukt in haar vonnis van 12 december 1990 dat 
een goed niet ophoudt tot het openbaar domein te behoren door het enkele 
feit dat het niet meer wordt gebruikt (Rb. Brugge, 12 december 1990, T. Not., 
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1990, 103). Een goed dat deel uitmaakt van het openbaar domein zal dit 
karakter slechts verliezen, en aldus vatbaar worden door verkrijgende verja
ring, door een uitdrukkelijke beslissing tot desaffectatie door de bevoegde 
overheid of door een rechtshandeling die in hoofde van de bevoegde over
heid noodzakelijkerwijze een dergelijke beslissing veronderstelt (Rb. 
Brugge, 12 december 1990, Gecit.; de rechtbank herhaalt de regel geformu
leerd door Cass., 3 mei 1968, Pas., 1968, I, 1033, Arr. Cass., 1968, 1100). De 
Rechtbank te Brugge aanvaardt het voorstel, geformuleerd in 1986 door de 
bevoegde overheid, om het goed te verkopen als een rechtshandeling die 
noodzakelijkerwijze een beslissing tot desaffectatie inhoudt. Dat de be
voegde overheid tevoren meer dan dertig jaar heeft stilgezeten houdt even
wei geen desaffectatie in. De Rechtbank kon dus enkel besluiten dat de 
verjaringsterrnijn slechts in 1986 was beginnen lopen en aldus geenszins 
voleindigd was. Verweerders worden dan ook veroordeeld om het goed ter 
vrije beschikking van eisers te stellen. 

263. ERFDIENSTBAARHEDEN EN BEVRIJDENDE VERJARING- Krachtens art. 706 
B.W. gaat een erfdienstbaarheid teniet door het niet uitoefenen daarvan 
gedurende dertig jaar. In art. 707 B.W. maakt de wetgever evenwel een 
onderscheid tussen de voortdurende en de niet voortdurende erfdienstbaar
heden (Zie: Kokelenberg, J., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", 
T.P.R., 1983, 159 e.v.). 

Bij voortdurende erfdienstbaarheden begint de terrnijn te lopen vanaf de dag 
dat een met de erfdienstbaarheid strijdige daad is verricht. W anneer de 
eigenaar van het heersend erf gedurende dertig jaar een situatie 1aat bestaan 
die de uitoefening van de erfdienstbaarheid belemmert, dan dooft het recht 
van erfdienstbaarheid uit. Zo bijvoorbeeld begint de uitdovende verjaring 
tegen een recht van Iicht of uitzicht te lopen vanaf het ogenblik dat er tegen 
het Iicht of uitzicht werd aangebouwd (Kokelenberg, J., o.c., T.P.R., 1983, 
160). 

Geheel anders is de regeling voorzien voor de niet voortdurende erfdienst
baarheden. De termijn loopt vanaf de dag dat men heeft opgehouden gebruik 
te maken van de erfdienstbaarheid. In het vorige overzicht werd reeds het 
cassatiearrest van 18 november 1983 besproken alwaar het Hof oordeelde dat 
wanneer de bevrijdende verjaring van een erfdienstbaarheid 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, moet 
bewijzen dat de erfdienstbaarheid sedert minder dan dertig jaar werd uit
geoefend en zo het verval door onbruik werd vermeden (Cass., 18 november 
1983, Pas., 1984, I, 305, n., Arr. Cass., 1983-84, 325, n., R. W., 1983-84, 
1980, J.T., 1985, 96, zie Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nrs. 145 en 
252). 

Tijdens de besproken peri ode was het Hof in de gelegenheid om deze visie te 
verfijnen in verband met het gedeeltelijk tenietgaan van een dergelijke 
erfdienstbaarheid. Diegene die zich beroept op het gedeeltelijk tenietgaan 
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van de erfdienstbaarheid, zal de gedeeltelijke niet uitoefening gedurende 
dertig jaar moeten bewijzen (Cass., 5 april 1990, Pas., 1990, I, 916, n., Arr. 
Cass., 1989-90, 1029, R. W., 1990-91, 184). M.a.w., de bewijslast berust op 
andere schouders naargelang het al dan niet gedeeltelijk tenietgaan van de 
erfdienstbaarheid wordt ingeroepen. 

264. ZAKELIJKE RECHTEN EN BEVRIJDENDE VERJARING - Zakelijke rechten 
kunnen tenietgaan door bevrijdende verjaring die het gevolg is van een 
non usus. Een uitzondering hierop vormt evenwel het eigendomsrecht. Dit 
zakelijk recht gaat niet teniet door non usus. Hieruit volgt dat de vordering 
tot revindicatie evenmin tenietgaat door non usus (Rb. Charleroi, 12 april 
1988, T.B.B.R., 1989, 409). 

265. ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERKRIJGENDE VERJARING - Deze problema
tiek wordt behandeld bij de bezitsbescherming, zie: nr. 212 e.v. 

266. GOEDEREN VATBAAR VOOR VERJARING: PASTORIE- De Rechtbank te 
Aarlen oordeelde dat een pastorie behoort tot het privaat domein en dus 
door verjaring kan verkregen worden (Rb. Aarlen, 22 november 1989, J.T., 
1991, 480, noot Godding, P., T.B.B.R., 1990, 360). De Rechtbank volgt 
hierbij de zienswijze die men terugvindt in de meerderheid van de hogere 
rechtspraak (Cass., 28 maart 1878, Pas., 1878, I, 149, advies Eerste Advocaat 
Generaal Mesdach deTer Kiele; Brussel, verenigde kamers, 28 juni 1948, 
Jur. Liege, 1948-49, 97; Luik, 6 april 1939, Pas., 1940, II, 6; Brussel, 
14 februari 1938, Pas., 1938, II, 113). Voor de volledigheid moeten we 
evenwel verwijzen naar een cassatiearrest van 9 januari 1951 waar het Hof, 
in een zaak over inkomstenbelastingen, besliste dat de feitenrechter uit de 
vaststellingen dat, enerzijds, de bedienaar van de eredienst op elk ogenblik 
van de dag en nacht zijn ambt dient te vervullen, waaruit de noodzakelijkheid 
voortvloeit hem in de nabijheid van de kerk te huisvesten en, anderzijds, de 
betrokken woning zich op negen meter van de kerk bevindt en er rechtstreeks 
mede is verbonden door een tuin, wettelijk heeft kunnen afleiden dat het 
goed voor de eredienst nodig was (Cass., 9 januari 1951, Pas., 1951, I, 292, 
Arr. Cass., 1951, 243). 

267. BUURTWEGEN EN VERKRIJGENDE VERJARING- De problematiek van de 
buurtwegen (wet van 10 april 1841), gecombineerd met de verkrijgende 
verjaring, geeft regelmatig aanleiding tot betwisting (Voor een uitvoerige 
bespreking van de buurtwegen: Vuye, H., ,Fundamentele regels omtrent 
buurtwegen", R. Cass., 1994, 93-99; Hansenne, J., ,Le cas des servitudes de 
passage acquises par le fait du public", Rev. Not. B., 1988, 122 e.v.; Paques, 
B., ,Creation et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescrip
tion", Amen., 1992 (bijzonder nummer: ,Agriculture"), 36 e.v.). De buurt
wegen behoren tot het openbaar domein. 

Krachtens art. 10 Buurtwegenwet geldt het besluit van de Bestendige Depu-
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tatie tijdens de erkenningsprocedure van een buurtweg als titel voor de 
verkorte verkrijgende verjaring (zie: Gent, 27 september 1988, R. W., 
1989-90, 53). Wanneer er geen inschrijving in de Atlas voor handen is, 
dan kan de gemeente nog altijd de weg verkrijgen door dertigjarige vetjaring 
(Gent, 27 september 1988, Gecit.; Vred. Marchienne-au-Pont, 21 november 
1986 en beroep Rb. Charleroi, 2 oktober 1987 en 27 oktober 1987, T. Vred., 
1989, 35), dit zelfs afgezien van enige formele administratieve handeling van 
de gemeente (Gent, 27 september 1988, Gecit., met verwijzing naar Cass., 
20 mei 1983, besproken in het vorige overzicht: Vorig overzicht, T.P.R., 
1989, 1689, nr. 142). De gemeente zal, in verhouding tot de omvang en de 
draagwijdte van haar bezit, ofwel bet eigendomsrecht van de bedding ver
werven, ofwel een openbare erfdienstbaarheid van overgang (zie: Gent, 
27 september 1988, Gecit.). 

Art. 12 Buurtwegenwet bepaalt dat deze wegen niet door verjaring kunnen 
verkregen worden door de aangelanden zolang ze dienen tot het openbaar 
gebruik. In een belangrijk arrest van 13 januari 1994 verduidelijkt het Hof 
van Cassatie voor het eerst wat moet verstaan worden onder ,openbaar 
gebruik". Zolang een buurtweg nog gebruikt wordt, zij het sporadisch of 
occasioned, blijft hij behoren tot het openbaar domein en kunnen de aange
landen hem niet door verjaring verkrijgen (Cass., 13 januari 1994, R. Cass., 
1994, 98, noot Vuye, H., R. W., 1994-95, 269, Rev. Dr. Communal, 1995, 60, 
noot Deom, D.). Er wordt dus geenszins vereist dat de weg regelmatig wordt 
gebruikt. 

268. BEZITSVOEGING: DRAAGWIJDTE- Art. 2235 B.W. bepaalt dat men, om 
de tot verjaring vereiste tijd te bereiken, bij zijn eigen bezit bet bezit kan 
voegen van zijn rechtsvoorganger (Zie uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 608 e.v.). Deze wetsbepaling is eigenlijk te ruim geformuleerd. 
In werkelijkheid heeft ze enkel betrekking op de rechtsopvolging ten bij
zonderen titel. De rechtsopvolger ten algemenen titel zet altijd het bezit voort 
van zijn rechtsvoorganger. In deze hypothese is het bezit van de opvolger 
geen 'nieuw bezit', maar wei het voortzetten van een bezit, wat impliceert 
dat er geen sprake is van bezitsvoeging. Enkel wanneer de rechtsopvolger 
een nieuw bezit begint, namelijk bij rechtsopvolging ten bijzonderen titel, 
kan er sprake zijn van echte bezitsvoeging. 

Bezitsvoeging veronderstelt echter niet aileen bet bestaan van een rechts
opvolger en van een rechtsvoorganger, maar tevens bet bestaan van een 
rechtsband tussen de rechtsopvolger en de rechtsvoorganger (Cass., 2 juni 
1989,Pas., 1989,I, 1051,Arr. Cass., 1988-89, ll66,R.W, 1989-90,227;De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, 1137-1138, nr. 1267; Hansenne, J., 
,Prescription. La prescription acquisitive", Rep. Not., XV-Matieres diver
ses-XXIII, nr. 46; Vuye, H., o.c., nr. 609). Er zal dus nooit sprake zijn van 
bezitsvoeging tussen de vroegere bezitter en diegene die hem uit zijn bezit 
heeft ontzet, daar er tussen heiden geen rechtsband bestaat. 
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269. BEZITSVOEGING: BEWIJS VAN DE RECHTSBAND TUSSEN RECHTSVOORGANGER 

EN RECHTSOPVOLGER - Wil men gebruik maken van de bezitsvoeging, dan 
zal men de rechtsband tussen rechtsvoorganger en rechtsopvolger moeten 
bewijzen (Cass., 2 juni 1989, Pas., 1989, I, 1051, Arr. Cass., 1988-89, 1166, 
R. W, 1989-90, 227; Zie uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 962). 
W anneer een partij zich, om de rechtsband te bewijzen, enkel beroept op het 
bestaan van een rechtshandeling, dan wordt zij verplicht om het bestaan van 
die rechtshandeling te bewijzen en dit overeenkomstig de regels bepaald in 
art. 1341 e.v. B.W. (Zie: Cass., 2 juni 1989, Gecit,). In het arrest van 2 juni 
1989 benadrukt het Hof van Cassatie terecht dat art. 1341 B.W. aldus niet 
wordt toegepast ,in verband met het bewijs van een feitelijke toestand van 
bezit of van elkaar opvolgende zodanige toestanden", maar wei in verband 
met het bewijs van ,rechtsopvolging onder bijzondere titel". In dezelfde zin 
had het Hof van Cassatie reeds eerder geoordeeld dat wanneer men zich, om 
de rechtsband te bewijzen, beroept op de verkoopovereenkomst van een 
onroerend goed, men tegen een derde slechts zal slagen wanneer men een 
tegenstelbare titel bezit als voorzien door art. 1 van de Hypotheekwet (Cass., 
11 februari 1915, Pas., 1915-16, I, 183, advies Procureur-Generaal Terlin
den, noot L.). 

270. VERKRIJGING IN VOLLE EIGENDOM VAN EEN GOED DOOR EEN MEDEEIGE

NAAR- In het arrest van 8 december 1988 bevestigt het Hof van Cassatie de 
regel dat een medeeigenaar, die gedurende dertig jaar een goed in bezit had 
als eigenaar, dit goed door verjaring in voile eigendom heeft verkregen 
(Cass., 8 december 1988, Pas., 1989, I, 386, Arr. Cass., 1988-89, 424, 
J.T., 1989, 144, Rev. Not. B., 1989, 193, R.W., 1988-89, 1189, wordt 
bevestigd: Brussel, 18 december 1986, o.a. besproken in het vorige overzicht 
(T.P.R., 1989) onder de nrs. 17, 170,229,247, 251). Het Hofhad deze regel 
reeds eerder geformuleerd in een arrest van 14 oktober 1926 (Pas., 1927, I, 
67). 

Dit veronderstelt natuurlijk dat de medeeigenaar gedurende dertig jaar een 
exclusief en niet gebrekkig bezit had als eigenaar (art. 2228 e.v.). In de 
praktijk zal het bezit als exclusief eigenaar van de oorspronkelijke mede
eigenaar meestal niet vrij zijn van bezitsgebreken. Vaak is het bezit immers 
dubbelzinnig (Zie hierover uitgebreid: Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming 
van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 677 
e.v.). 

271. VERKRIJGING VAN EEN MEDEEIGENDOMSRECHT- Heeft men een deugde
lijk bezit als eigenaar van een goed, dan zal men na dertig jaar eigenaar 
worden van het goed door verkrijgende verjaring. Op dezelfde wijze kan men 
door een dertigjarig bezit als medeeigenaar, door verkrijgende verjaring, een 
medeeigendomsrecht verwerven (Rb. Mechelen, 5 februari 1991, T.B.B.R., 
1992, 425 i.v.m. een gemene muur). 
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272. VERKRIJGEN DOOR VERJARING VAN EEN HANDELSFONDS? - Voor bet Hof 
van Beroep te Brussel beweerden appellanten dat zij een handelsfonds, met 
name een apotheek, door verjaring hadden verkregen (Brussel, 17 november 
1988, Pas., 1989, II, 116). Het Hof van Beroep zal deze argumentatie 
evenwel niet volgen. Er bleek dat de rechtsvoorganger bet handelsfonds in 
bezit had genomen hetzij als vruchtgebruiker, hetzij deels als vruchtgebrui
ker en deels als blote eigenaar. Het Hof wijst de verjaring af met verwijzing 
naar art. 2231 B.W., en impliciet naar de art. 2236-2237 B.W. Bovendien 
kon bet bezit van een van de rechtsopvolgers geen aanleiding geven tot 
verjaring daar bet dubbelzinnig was: bet was niet duidelijk of de aanstelling 
in de apotheek bet gevolg was van een louter gedogen door zijn echtgenote, 
dan wel van bet eigendomsrecht waarop hij aanspraak maakt. 

Dit arrest kunnen we enkel afwijzen, althans in de mate dat bet blijkbaar 
aanvaardt dat een handelsfonds, in beginsel, door verjaring kan verkregen 
worden. Zoals we reeds boger stelden is de verjaring altijd en noodzakelijk 
gebaseerd op een bezit. Dit betekent echter dat bet goed vatbaar moet zijn 
voor bezit. Een universaliteit, bijvoorbeeld een handelsfonds, kan men echter 
niet bezitten in de technische zin van bet woord (Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 267 met verwijzingen naar Franse rechtsleer; De Page, H. en 
Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1273, V, nr. 837; Renard, C. en Hansenne, J., 
,Possession", Rep. Not., T.XV-Matieres diverses-Livre XXII, nr. 14; 
R.P.D.B., V

0 ,Possession", nr. 64; Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 
1990, nr. 130 in fine; Wodon, L., Traite theorique et pratique de Ia posses
sion et des actions possessoires, I, Brussel, 1877, nr. 201). Wanneer er echter 
geen sprake kan zijn van bezit, dan kan er zeker nooit sprake zijn van 
verkrijgende vetjaring. Dit is bet Hof van Beroep te Brussel duidelijk uit 
bet oog verloren. Waar bet Hof de oorsprong van bet bezit en de deugdelijk
heid van bet bezit onderzoekt, gaat bet op zoek naar hoedanigheden en 
kwaliteiten van iets dat juridisch niet kan bestaan, namelijk bet bezit van 
een handelszaak. 

Nochtans is de toepassing van de bezitsleer op de universaliteiten betrek
kelijk eenvoudig. Daar er geen sprake is van bet ,bezit van een universali
teit" in de zin van art. 2228 B.W., kan er geen sprake zijn van verkrijgende 
verjaring. Evenmin kan men inroepen dat bet bezit geldt als titel. Art. 2279 
B.W. is imrners niet van toepassing op onlichamelijke roerende goederen 
(Cass., 16 mei 1885, Pas., 1885, I, 165: ,Qu'a l'egard des droits purement 
incorporels, les elements de la possession et par consequent la prescription 
acquisitive ne peuvent se concevoir") of universaliteiten (Zie Vorig over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 203 en de referenties aldaar, in bet bijzonder 
Cass., 11 oktober 1985, Pas., 1986, I, 150, Arr. Cass., 1985-86, 174, J.T., 
1986, 290, R. W, 1986-87, 453, noot, T. Not., 1986, 150, noot Bouckaert; 
Cass. fr., 26 januari 1914, D., 1914, 112, S., 1920, 27.). Maar art. 2279 B.W. 
zal wel van toepassing zijn op de afzonderlijke lichamelijke roerende goe
deren die tot de universaliteit behoren en evenzeer zal bet mogelijk zijn om 
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de afzonderlijke onroerende goederen die tot de universaliteit behoren door 
verkrijgende verjaring te verkrijgen. 

273. AFSTAND VAN VERJARING- De afstand van verjaring kan uitdrukkelijk 
of stilzwijgend zijn (art. 2221 B.W.; Arbeidshof Luik, 4 maart 1987, J.T.T., 
1988, 118). Met betrekking tot de stilzwijgende afstandkunnen we verwijzen 
naar het cassatiearrest van 23 september 1988: de afstand mag niet voor 
bewezen gehouden worden, wanneer de omstandigheden voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn (Cass., 23 september 1988, reeds besproken in het 
vorige overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 227, intussen tevens gepubliceerd in 
Pas., 1989, I, 85, Arr. Cass., 1988-89, 96; adde: Rb. Brussel, 8 september 
1989, Bull. Ass., 1990, 94). 

274. SCHULDEISERS EN AFSTAND VAN VERJARING- Krachtens art. 2225 B .W. 
kunnen schuldeisers, of aile andere personen die er belang bij hebben dat de 
verjaring verkregen is, zich op de verjaring beroepen, hoewel de schuldenaar 
of de eigenaar ervan afstand doet. Deze wetsbepaling kan men, ondanks 
enkele duidelijke verschillen, beschouwen als de actio pauliana van het 
,verjaringsrecht" (Zie: Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de be
vrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", 
T.P.R., 1987, 1806 e.v., nr. 14; De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, 
nrs. 1260-1261; Hansenne, J., ,La prescription acquisitive", Rep. Not., 
Tome XV - Matieres diverses - Livre XXIII, nr. 145; R.P.D.B., V

0 

,Prescription en matiere civile", nr. 345 e.v.). Art. 2225 B.W. is zowel 
van toepassing op de verkrijgende alsop de bevrijdende verjaring. Tijdens de 
besproken periode moest het Hof van Cassatie oordelen wie de belang
hebbende personen zijn die zich op art. 2225 B.W. kunnen beroepen. 

De feiten kan men als volgt samenvatten. De stad Hoei was door dertigjarige 
verjaring eigenaar geworden van de stadswallen. Er moesten evenwel her
stellingen aan deze stadswallen worden uitgevoerd. Dat deze herstellingen 
een nefaste invloed konden hebben op de stadsbegroting had men te Hoei 
snel begrepen. De stad betwist, enerzijds, dat zij door verjaring eigenaar zou 
zijn geworden en, anderzijds, roept zij de art. 2220-2221 B.W. in, namelijk 
dat zij gerechtigd is om afstand te doen van de verkregen verjaring. Dit zou 
betekenen dat de vroegere eigenaar, namelijk de Belgische staat, de herstel
lingskosten aan de stadswallen moet dragen. 

Maar blijkbaar is ook de staatskas niet meer wat ze ooit geweest is en wil de 
Belgische staat niet weten van soortgelijke vrijgevigheid. De Belgische staat 
beroept zich op art. 2225 B.W.: een belanghebbende kan de verjaring 
inroepen alhoewel de eigenaar er afstand van deed. Het standpunt van 
de Belgische staat werd gevolgd door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hoei. 

De stad Hoei voorziet zich evenwel in cassatie. Zij roept in dat het recht 
vervat in art. 2225 B.W. niet kan toekomen aan de eigenaar ten aanzien 
van de bezitter. Terecht oordeelt het Hof dat dit middel naar recht faalt. 

781 



De Belgische staat kan zich wel degelijk beroepen op art. 2225 B.W. 
Stellen dat de (vroegere) eigenaar dit niet kan tegen de bezitter is een 
voorwaarde toevoegen aan art. 2225 B.W. die daarin niet voorkomt (Cass., 
28 januari 1993, Pas., 1993, I, 114, Arr. Cass., 1993, 121, R. W., 1992-93, 
1445). 

AFDELING2 

VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING 

275. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING: DRAAGWIJDTE- Art. 2265 B.W. 
bepaalt dat hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een 
onroerend goed verkrijgt, daarvan de eigendom bekomt door verjaring na 
tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep waarin het onroerend goed gelegen is; en na twintig jaren, 
indien hij buiten dat rechtsgebied zijn woonplaats heeft. Deze wetsbepaling 
neemt diegene die te goeder trouw a non domino een onroerend goed 
verkreeg in bescherrning. 
De toepassing van de verkorte verkrijgende verjaring veronderstelt het 
samengaan van verschillende elementen: een bezit vrij van bezitsgebreken, 
het verloop van een terrnijn, goede trouw in hoofde van de bezitter en tot slot 
een wettige titel (Zie: Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 185 
e. v. ). Ontbreekt een van d~~e ekws:nten, d<!_n_lGln _men zi~hp.iet steu11en op de 
verkorte verkrijgende verjaring, maar mogelijks wel op de gemeenrechte
lijke dertigjarige verjaring (Vred. Beveren, 6 februari 1990, T. Vred., 1991, 
49). Deze laatste veronderstelt immers enkel een deugdelijk bezit (art. 2228 
e.v. B.W.) en het verloop van een terrnijn (art. 2262 B.W.). Een wettige titel 
en goede trouw in hoofde van de bezitter worden niet vereist. 

276. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING: WETTIGE TITEL- Terecht besliste 
de Vrederechter van Beveren dat voor de toepassing van art. 2265 B.W. het 
bezit op zichzelf niet voldoende is, maar de bezitter tevens het goed moet 
verkregen hebben uit kracht van een wettige titel (Vred. Beveren, 6 februari 
1990, T. Vred., 1991, 49). In het geschil dat hem werd voorgelegd beweerde 
verweerder een perceel, ten kadaster gekend als sectie C nr. 354/M, te 
hebben verkregen door verkorte verkrijgende verjaring. Bij onderzoek van 
de titel van aankoop van verweerder bleek echter dat deze enkel vermeldt dat 
hij een woon- en cafehuis had aangekocht, ten kadaster gekend als sectie C 
nr. 354/f. In de aankoopakte was aldus geen sprake van het perceel (sectie C 
nr. 354/M) dat verweerder beweerde door verkorte verjarihg te hebben 
verkregen. De Vrederechter kon dan ook beslissen dat niet de verkorte 
verjaring (art. 2265 B.W.), maar wel de gemeenrechtelijke dertigjarige 
verjaring (art. 2262 B.W.) moest toegepast worden. Volgens de gegevens 
waarover de Vrederechter beschikte had verweerder slechts sedert 1968 de 
feitelijke heerschappij over het goed. Er kon geen sprake zijn van dertig
jarige verjaring daar de vereiste terrnijn geenszins was verlopen. 
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In een gelijkaardige zaak besliste de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
eveneens dat een strook grond die in de beschrijving van de titel niet 
voorkomt, niet door korte verkrijgende verjaring kan verkregen worden. 
De verkoopakte van een welbepaald onroerend goed ten voordele van de 
verkrijger kan immers geen wettige titel, basis voor de verkorte verjaring, 
uitmaken ten opzichte van een aangrenzend goed (Rb. Leuven, 6 september 
1989, T.B.B.R., 1990, 163). 

277. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING: GOEDE TROUW- Om zich op de 
verkorte verkrijgende verjaring te kunnen beroepen moet de bezitter te 
goeder trouw zijn. Ret Hof van Beroep te Luik moest oordelen over volgende 
merkwaardige feiten (Luik, 30 juni 1989, Pas., 1990, II, 58, noot J.S.). In 
1956 kochten de consorten Henry verschillende percelen grond, gelegen te 
Herstal, van de consorten Snacken. De notariele akte wordt behoorlijk 
verleden en overgeschreven op het hypotheekkantoor. 
Vele jaren later, in 1968, beslist de gemeente Herstal tot de aanleg van een 
sportterrein. Hiervoor moeten een aantal percelen onteigend worden. De 
gemeente wint inlichtingen in op het kadaster en volgens de (foutieve) 
gegevens die haar aldaar verschaft worden zijn de percelen eigendom van 
de consorten Snacken (over de waarde van kadastergegevens: Vorig over
zicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 251). De gemeente schrijft de consorten 
Snacken aan en, na enig aandringen, verklaren dezen zich bereid om de 
goederen in de minne over te dragen. In november 1967 geeft de gemeente
raad toestemming tot het verwerven van de terreinen en dit aan de overeen
gekomen prijs. 
Pas in een bijzonder laattijdig stadium, namelijk in december 1969, wordt de 
hypothecaire staat van het goed opgevraagd. Volgens de gegevens verschaft 
door de hypotheekbewaarder zijn wel degelijk de consorten Henry, en niet de 
consorten Snacken, eigenaar. Ret volstaat natuurlijk niet om een hypothe
caire staat op te vragen, men wordt eigenlijk ook geacht om hem te lezen. Dit 
laatste is de gemeente Herstal blijkbaar uit het oog verloren. Niets of 
niemand kan haar nog tegenhouden. Op 28 mei 1970 verlijdt de Burgemees
ter, handelend in naam van de gemeente, de minnelijke overeenkomst 
(rechtsgrond: art. 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging 
van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen 
nutte). Deze akte wordt overgeschreven op 2 juni 1970. 
V anaf 1979 verkoopt de gemeente Herstal de percelen aan verschillende 
kopers. In 1980 zal een Notaris, geraadpleegd door de consorten Henry, de 
vergissing achterhalen. De consorten Henry revindiceren natuurlijk hun 
percelen. Als verweer beroept de gemeente Herstal zich op de verkorte 
verkrijgende verjaring. 
Ret Hof van Beroep te Luik zal vooreerst overwegen dat de verkorte 
verkrijgende verjaring veronderstelt dat de bezitter te goeder trouw is. 
Goede trouw in hoof de van de bezitter betekent dat hij er moet van overtuigd 
zijn dat zijn rechtsvoorganger de ware eigenaar was: ,que la bonne foi 
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consiste done a se tromper sur !'existence du droit de propriete en la 
personne de l'alienateur, quand on traite avec quelqu'un qui n'est pas 
proprietaire" (definitie goedgekeurd door J.S. in de noot bij het besproken 
arrest). 

Terecht voegt het Hof van Beroep eraan toe dat de minste twijfel terzake de 
goede trouw uitsluit (Van Neste, F., Zakenrecht, Brussel, 1990, nr. 185C, 
nr. 120 e.v.; over de goede trouw in het zakenrecht: Van Oevelen A., ,De 
zgn. 'subjectieve' goede trouw in het Belgische materiele privaatrecht (in het 
bijzonder in materies die bet notariaat aanbelangen)", T.P.R., 1990, 1093 
e.v., in het bijzonder 1105-1107). Het Belgische Hof van Cassatie hanteert 
immers een bijzonder strikt criterium i.v.m. de goede trouw in het zaken
recht: , ... aucune circonstance n' a ete de nature a eveiller leurs soup~ons 
sur la legitimite ... " (Cass., 12 november 1925, Pas., 1926, I, 57) of, Que 
tout doute . . . est exclusif de la bonne foi, de me me que tout indice ou 
toute information ... " (Cass., 3 juni 1915, Pas., 1915-16, I, 300, advies 
Advocaat Generaal Pholien, noot; adde: Cass., 3 maart 1882, Pas., 1882, 
I, 59; Cass., 8 september 1961, Pas., 1962, I, 41). Goede trouw veronderstelt 
aldus een vergissing, maar een verschoonbare vergissing (Luik, 30 juni 1989, 
Gecit.). 

In de besproken zaak kan het Hof van Beroep te Luik dan ook moeilijk 
anders dan beslissen dat de gemeente Herstal niet te goeder trouw was. De 
gemeente beschikte immers over een hypotheGaire staat waaruit duidelijk 
bleek dat de consorten Snacken geen eigenaar waren. De vergissing begaan 
door de gemeente is onverschoonbaar. Terecht voegt het Hof eraan toe dat de 
Burgemeester bij het verlijden van de akte, net als een Notaris, de verplich
ting heeft om na te gaan of de verkoper wel eigenaar is. 

278. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING: OGENBLIK W AAROP DE GOEDE 

TROUW MOET AANWEZIG ZIJN - De kernvraag van het geding, waarvan we 
de feiten hebben weergegeven in het vorige nummer, wordt echter de vraag 
wanneer de goede trouw moet aanwezig zijn (Luik, 30 juni 1989, Pas., 1990, 
II, 58, noot J.S.). Men kent de regel dat de goede trouw moet aanwezig zijn 
bij het begin van de verjaring: Mala fides superveniens non nocet. Die gene 
die tijdens de loop van de verjaring verneemt dat hij niet met de ware 
eigenaar heeft gehandeld, blijft niettemin te goeder trouw (Van Neste, F., 
Zakenrecht, Brussel, 1990, nr. 185C). 

279. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING: VERMOEDEN VAN GOEDE TROUW -

De goede trouw moet noodzakelijk aanwezig zijn wil men zich kunnen 
beroepen op de verkorte verkrijgende veljaring. Het Burgerlijk Wetboek 
komt hier echter enigszins de bezitter tegemoet. Art. 2268 B.W. voorziet 
immers in een vermoeden van goede trouw. Diegene die beweert dat het 
bezit te kwader trouw is, draagt hiervan de bewijslast (Luik, 30 juni 1989, 
Pas., 1990, II, 58, noot J.S.). 
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AFDELING 3 

STUITING EN SCHORSING 

280. GEVOLGEN VAN DE STUITING EN DE SCHORSING - W aar de schorsing 
enkel tot gevolg heeft dat de verjaring verlengd wordt met de duur van de 
schorsing, begint na de stuiting een nieuwe verjaringstennijn te lopen. 
M.a.w. in geval van stuiting verliest men het voordeel van de reeds ver
streken termijn voordat de stuiting intrad (over schorsing en stuiting: De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1161 e.v. (stuiting) en nr. 1215 e.v. 
(schorsing); Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 232 e.v.; R.P.D.B., V

0 

,Prescription en matiere civile", nr. 195 e.v.; Van Oevelen, A., ,Algemeen 
overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch 
privaatrecht", T.P.R., 1987, 1806 e.v.; Van Neste, Zakenrecht, I, Brussel, 
1990, nr. 174 e.v.) 

281. NATUURLIJKE EN BURGERLIJKE STUITING: LIMITATIEVE OPSOMMING- Art. 
2242 B.W. bepaalt dat de stuiting van de verjaring natuurlijk of burgerlijk 
kan zijn. Er is natuurlijke stuiting wanneer de bezitter gedurende meer dan 
een jaar van het genot over de zaak werd beroofd (art. 2243 B.W.). De 
burgerlijke stuiting is het gevolg van een dagvaarding voor het gerecht 
(art. 2244 B.W.), een bevel tot betaling (art. 2244 B.W.), een beslag 
(art. 2244 B.W.) of van een erkenning van het recht van hem tegen wie de 
verjaring loopt gedaan door de bezitter (verkrijgende verjaring) of de schul
denaar (bevrijdende verjaring) (art. 2248 B.W.). 

De stuitingsgronden worden evenwel limitatief in het Burgerlijk Wetboek 
opgesomd. Terecht werd dan ook geoordeeld dat de verjaring niet gestuit 
wordt door het schrijven van een brief (Rb. Mechelen, 2 februari 1987, Pas., 
1987, III, 51, R. W., 1987-89, 891). 

282. STUITENDE WERKING VAN HET BESLAG EN HET BEVEL TOT BETALING - In 
het vorige overzicht zijn we uitvoeriger ingegaan op de stuitende kracht van 
het beslag en het bevel tot betaling ten opzichte van de verkrijgende verjaring 
(Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nrs. 235 en 236 en de verwijzingen 
aldaar). Zoals we eertijds hebben aangetoond zijn beide stuitingsgronden in 
beginsel eveneens van toepassing op de verkrijgende verjaring. Voor het 
bevel tot betaling werd deze regel tijdens de besproken periode bevestigd 
door de beslagrechter te Brussel (Beslagr. Brussel, 8 oktober 1991, R. W., 
1993-94, 234, noot Laenens, J., ,De verjaring van de dwangsom"). 

283. DRAAGWIJDTE VAN DE STUITENDE WERKING VAN DE DAGV AARDING -

Tijdens de besproken peri ode bevestigde het Hof van Cassatie herhaaldelijk 
de regel dat een dagvaarding voor het gerecht niet aileen de verjaring stuit 
van de vordering die zij inleidt, maar tevens van de vorderingen die virtueel 
daarin zijn begrepen (Cass., 4 mei 1990, Pas., 1990, I, 1015, Arr. Cass., 
1989-90, 1138; Cass., 29 november 1990, Pas., 1991, I, 321, Arr. Cass., 
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1990-91, 356, R. W., 1990-91, 1201; Cass., 3 juni 1991, Pas., 1991, I, 866, 
advies Advocaat-Generaal J.F. Leclercq, Arr. Cass., 1990-91, 984, J.T.T., 
1991, 426, R. W., 1991-92, 412, J.L.M.B., 1991, 1298, T.S.R., 1991, 336; 
Cass., 10 januari 1992, Pas., 1992, I, 403, Arr. Cass., 1991-92, 415, R.W., 
1991-92, 1325; Cass., 24 april1992, Pas., 1992, I, 745, Arr. Cass., 1991-92, 
801, R. W., 1992-93, 236; Cass., 13 september 1993, Pas., 1993, I, 688, Arr. 
Cass., 1993, 693, J.T., 1993, 841, R. W., 1993-94, 751, T.S.R., 1993, 352). 
Reeds tevoren kon deze regel als een vaste cassatierechtspraak beschouwd 
worden (Cass., 29 december 1986, Pas., 1987, I, 523, Arr. Cass., 1986-87, 
586; Cass., 29 maart 1984, Pas., 1984, I, 908, Arr. Cass., 1983-84, 1016; 
Cass., 9 april1981, Pas., 1981, I, 894, Arr. Cass., 1980-81,912, R. W, 1981-
82, 2489, J.T., 1981, 720, R.H. Antw., 1981-82, 317), die door de feiten
rechters graag wordt gevolgd (Arbeidshof Antwerpen, 18 juni 1993, R. W., 
1993-94, 929; Antwerpen, 19 november 1991, R.H. Antwerpen, 1992, 182; 
Kh. Antwerpen, 16 april1991, R.H. Antwerpen, 1991, 134; ArbeidshofGent, 
5 januari 1990, J.T.T., 1990, 254; ArbeidshofBrussel, 12 april1988, J.T.T., 
1988, 359). Het Hof van Beroep te Antwerpen paste deze regel toe op de 
kosten van expertise en de kosten van verplaatsing niet begrepen in de 
dagvaarding en waarbij eiser zich enkel het recht had voorbehouden om 
de interesten te verhogen (Antwerpen, 19 november 1991, Gecit.). 

Is de vordering evenwel niet virtueel begrepen in de vordering die bij 
dagvam:ding werd ingeleid, dan werd de verjaring niet gestuit. De Advocaat 
die wenst zijn vordermg-u1Tteoreideri kracliteiis arl:-80TGer. W.;kan-a:ldus 
geconfronteerd worden met de verjaring (Zie: Arbeidshof Luik, 4 november 
1992, J.T.T., 1993, 381; Arbeidshof Bergen, 25 oktober 1991, J.J.T., 1992, 
52; Arbrb. Brussel, 28 september 1988, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1988, 
379). In principe strekt de stuiting zich immers geenszins uit van de ene 
vordering naar de nadere vordering. De nieuwe vordering werd aldus niet 
gestuit door de dagvaarding. De stuiting die het gevolg is van de dagvaarding 
strekt zich enkel uit tot de vorderingen die virtueel begrepen zijn in de 
vordering die bij dagvaarding werd ihgeleid. Sommige auteurs (Wilms, W., 
Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. B.W.), Antwerpen, 1990, 
nr. 133), hierin gevolgd door een deel van de rechtspraak (Kh. Antwerpen, 
16 april 1991, R.H. Antwerpen, 1991, 134), leggen evenwel een verband 
tussen de ,virtuele vorderingen" en art. 807 Ger. W. In de mate dat de 
wijziging van de eis in het geding wordt toegelaten krachtens art. 807 Ger. 
W. zou het noodzakelijk een vordering zijn die virtueel begrepen was in de 
oorspronkelijke vordering. 

284. DE VORDERINGEN VIRTUEEL BEGREPEN IN DE VORDERING DIE WERD. INGE

LEID -In zijn advies bij een cassatiearrest van 3 juni 1991 had Advocaat 
Generaal J.F. Leclercq de gelegenheid om nader in te gaan op het begrip 
,virtuele vorderingen" (Advies Advocaat-Generaal J.F. Leclercq bij Cass., 
3 juni 1991, Pas., 1991, I, 866). De Advocaat-generaal vertrekt hierbij van de 
klassieke opvatting dat de wil van de schuldeiser om de loop van de verjaring 
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te onderbreken de bestaansreden is van de stuitende werking die aan de 
dagvaarding wordt toegekend (Zie bijvoorbeeld: De Page, H. en Dekkers, R., 
Traite, VII, nr. 1172 e.v.; Kh. Antwerpen, 22 november 1989, R.H. Ant
werpen, 1991, 65). De stuiting is aldus het gevolg van een wilsuiting. Wilms 
merkt echter terecht op dat niet zozeer de wilsuiting op zich, maar wel het 
effectief inleiden van het geding doorslaggevend is (Wilms, W., Dagvaar
ding en verjaring ( artikelen 2244 e. v. B. W.), Antwerpen, 1990, nrs. 42-43 en 
155-156). M.a.w. de wilsuiting moet een vorm aannemen die door de wet 
geacht wordt een stuitende werking te hebben. 

Het begrip ,virtuele vorderingen" verbindt Advocaat-Generaal Leclercq 
aldus terecht met het begrip ,wilsuiting": ,En effet, poser la question de 
savoir queUes sont les 'demandes virtuellement comprises dans la demande 
introduite par la citation' equivaut alors a poser la question de savoir quels 
sont les droits menaces de prescription que le demandeur a eu implicitement 
!'intention de faire reconnaitre en justice" (Advies Advocaat-Generaal J.F. 
Leclercq bij Cass., 3 juni 1991, Pas., 1991, I, 867, kolom 2). Defeitenrechter 
zal dus dienen te achterhalen welke de ware ,bedoeling" (wilsuiting) is 
geweest van de vordering die werd ingeleid bij dagvaarding. Hierbij beschikt 
hij over een zekere appreciatieruimte, zonder dat hij evenwel de draagwijdte 
van de dagvaarding mag miskennen. 

285. DOUR VAN DE STUITENDE WERKING VAN DE DAGVAARDING - De stuiting, 
die het gevolg is van de dagvaarding, zal haar effect behouden tijdens de hele 
duur vanhet proces (Cass., 13 september 1993, Pas., 1993, I, 688,Arr. Cass., 
1993, 693, J.T., 1993, 841, R. W., 1993-94, 751, T.S.R., 1993, 352; Cass., 
24 april 1992, Pas., 1992, I, 745, Arr. Cass., 1991-92, 801, R. W, 1992-93, 
236; bevestiging van een vaste cassatierechtspraak, zie bijvoorbeeld: Cass., 
2 oktober 1981, Pas., 1982, I, 177, Arr. Cass., 1981-82, 175; Cass., 19 juni 
1969, Pas., 1969, I, 965, Arr. Cass., 1969, 1042, J.T., 1969, 710; Cass., 
24 januari 1964, Pas., 1964, I, 552, R. W, 1964-65, 580, J.T., 1964, 330; 
Cass., 11 januari 1957, Pas., 1957, I, 523, Arr. Cass., 1957, 326). Ook in de 
lagere rechtspraak vindt men vele toepassingen van deze regel (Zie bijvoor
beeld: Arbeidshof Gent, 12 januari 1988, R. W., 1987-88, 1064; adde: 
Arbeidshof Luik, 27 maart 1992, J.T.T., 1993, 80). 

Volgens het Arbeidshof te Brussel begint een nieuwe verjaringstermijn te 
lopen na het beeindigen van de aanleg, hetzij op de datum waarop de rechter 
zijn vonnis uitspreekt (Arbeidshof Brussel, 20 november 1987, Rechtspraak 
Arb g. Brussel, 1988, 115, Soc. Kron., 1988, 134, R. W., 1987-88, 887; 
Arbeidshof Brussel, 11 februari 1991, J.T.T., 1991, 284; adde: Arbeidshof 
Brussel, 6 januari 1989, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1989, 230). Het is 
evenwel nauwkeuriger om te stellen dat de stuitende werking van de dag
vaarding haar effect behoudt zolang de betwisting duurt, d.w.z. totdat er een 
definitieve uitspraak werd gewezen (Wilms, W., Dagvaarding en verjaring 
( artikelen 2244 e. v. B. W.), Antwerpen, 1990, nrs. 72-76). Het Arbeidshof te 
Gent gebruikt dan ook een nauwkeuriger formulering waar het stelt dat de 
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stuiting voortduurt tijdens de rechtspleging tot de uitspraak van de eind
beslissing (Arbeidshof Gent, 5 januari 1990, J.T.T., 1990, 254). 

286. HETBEGRIPDAGVAARDING- Het begrip dagvaarding in art. 2244 B.W. 
wordt ruim geinterpreteerd (zie de voorbeelden geciteerd door: Van Oevelen, 
A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen 
in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1806 e.v., nr. 48; Wilms, W., 
Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. B. W.), Antwerpen, 1990, nr. 2 
e.v.). Zo bijvoorbeeld wordt de verjaring eveneens gestuit door een vordering 
die bij conclusie wordt ingesteld (Advies Advocaat-Generaal J.F. Leclercq 
bij Cass., 3 juni 1991, Pas., 1991, I, 868, kolom 1; Gent, 18 april1989, Bull. 
Contr., 1991, 2843; Arbeidshof, 16juni 1987, Soc. Kron., 1988, 17), wanneer 
de vordering wordt aanhangig gemaakt bij verzoekschrift (Arbeidshof Brus
sel, 20 november 1987, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1988, 115, Soc. Kron., 
1988, 134, R. W., 1987-88, 887) of door een verzoekschrift strekkende tot het 
instellen van hoger beroep (Gent, 18 april 1989, Bull. Contr., 1991, 2843). 
Men kan stellen dat elke akte waardoor een persoon voor het gerecht ver
schijnt om uitspraak te doen over een tegen hem gerichte vordering de 
verjaring stuit. 

287. DAGV AARDING VOOR BEN BUITENLANDSE RECHTBANK - In de besproken 
periode oordeelde de Rechtbank van koophandel te Antwerpen dat ook een 
dagvaarding voor een buitenlandse rechtbank de verjaring stuit (Kh. Ant
werpen, 27 maart 1990, R.H. Antwerpen, 1992, 59, Eur. Vervoerr., 1991, 
783; in deze zin: R.P.D.B., v0 ,Prescription en matiere civile", nr. 261). 
Deze visie wordt evenwel niet door eenieder gedeeld. Sommige auteurs 
kennen aan een dagvaarding in het buitenland geen stuitende waarde toe 
(zo bijvoorbeeld: Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende 
verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 
1808, voetnoot 232; in deze zin: Arbrb. Brussel, 27 juni 1975, Pas., 1976, III, 
8). Zie de overzichtelijke bespreking bij: Wilms, W., Dagvaarding en verja
ring (artikelen 2244 e.v. B. W.), Antwerpen, 1990, nr. 6. 

288. FORMULEREN VAN VOORBEHOUD IN DE DAGVAARDING - Het enkele feit 
dat een partij, zelfs in de dagvaarding, verklaart zich het recht voor te 
behouden om later een andere vordering in te stellen stuit evenwel geenszins 
de verjaring (Cass., 3 juni 1991, Pas., 1991, I, 866, in het bijzonder: advies 
Advocaat-Generaal J.F. Leclercq, Arr. Cass., 1990-91, 984, J.T.T., 1991, 
426, R. W., 1991-92, 412, J.L.M.B., 1991, 1298, T.S.R., 1991, 336). Advo
caat -Generaal Leclercq merkt hierbij terecht op dat het formuleren van een 
voorbehoud geenszins strekt tot het doen erkennen van een door verjaring 
bedreigd recht. Er kan dan ook geen sprake zijn van stuiting (Cass., 5 april 
1957, Pas., 1957, I, 959,Arr. Cass., 1957, 661; Van Oevelen, A., ,Algemeen 
overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch 
privaatrecht", T.P.R., 1987, 1809). 
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289. DAGV AARDING IN KORT GEDING - De vraag of een dagvaarding in kart 
geding al dan niet de verjaring stuit beeft nag altijd geen sluitend antwoord 
gekregen. Voorzichtig overweegt bet Hof van Beroep te Luik , ... que la 
citation en refere n'est generalement pas retenue comme valant a elle seule 
cause d'interruption du delai utile" (Luik, 8 mei 1992, J.L.M.B., 1993, 85). 

In bet vorige overzicht bebben we de stelling verdedigd dat de dagvaarding 
in kort geding de verjaring zal stuiten in de mate dat ze tevens een eis inboudt 
strekkende tot erkenning van het recht dat door verjaring wordt bedreigd 
(Vorig overzicbt, T.P.R., 1989, 1689, nr. 233; in deze zin: Van Oevelen, A., 
,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervalterrnijnen in 
het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1808-1809, voetnoot 239; Dekkers, 
R., Handboek burgerlijk recht, I, Brussel, 1971, nr. 1540, voetnoot 1; 
Fettweis, A., Manuel de procedure civile, Luik, 1987, nr. 446; Lindemans, 
D., Kart geding, Antwerpen, 1985, 115-116, nr. 164; Van Neste, F., Zaken
recht, I, Brussel, 1990, nr. 174C, voetnoot 136; Vuye, H., Bezit en bezits
bescherming van onroerende gaederen en anroerende rechten, Brugge, 
1995, nr. 599. Contra: De Glas, J. en Rodenbacb, A., Traite des referes, 
Brussel, 1935, nrs. 212-213; Rouard, P., Traite etementaire du droit judici
aire prive, II, Brussel, 1975, nr. 873; Servaes, A., ,De verjaring van de 
scbuldvorderingen in de relatie patient - zorgenverstrekker", Zander 
Winstaagmerk, 1988, 90. Vgl. De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, 
nr. 1173, volgens wie de dagvaarding in kort geding in beginsel geen 
stuitende werking heeft, maar wanneer zij de grand van de zaak raakt zou 
zij evenwel stuitende kracbt bebben als dagvaarding voor een onbevoegde 
recbter. Voor een overzicbt van deze problematiek, zie: Wilms, W., Dag
vaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. B.W), Antwerpen, 1990, nr. 36). 

In een arrest van 17 februari 1989 heeft het Hof van Cassatie beslist dat het 
instellen van een vordering in kart geding tot het aanstellen van een des
kundige, zelfs onder vermelding van de tienjarige aansprakelijkheid, niet 
gelijkstaat met het instellen van de vordering tot beslissing op het bodemge
schil betreffende de terrnijn van art. 2270 B.W. (Cass., 17 februari 1989, 
Pas., 1989, I, 621, Arr. Cass., 1988-89, 691, R. W, 1988-89, 1267, noot 
Baert, G.). Kan men uit dit arrest afleiden dat de dagvaarding in kart geding 
nooit stuitende werking heeft? O.i. is dit niet bet geval. Vooreerst is art. 2270 
B.W. een vervalterrnijn en geen verjaringsterrnijn. Ten tweede is een vorde
ring tot aanstelling van een deskundige geen eis strekkende tot erkenning van 
een recbt dat door verjaring bedreigd wordt. Dit laatste is een wezenlijke 
voorwaarde wil de dagvaarding in kart geding een stuitend effect hebben. Uit 
bet cassatiearrest kan men geenszins afleiden dat de dagvaarding in kart 
geding naait de verjaring kan stuiten. 

In Frankrijk beeft men een gelijkaardige situatie gekend (zie uitgebreid: 
Vuye, H., a.c., nr. 599). In een arrest van 5 juni 1883 besliste bet Franse Hof 
van Cassatie eveneens dat de tienjarige terrnijn voor de aansprakelijkheid 
van de architekt niet gestuit wordt door een vordering in kart geding tot 
aanstelling van een deskundige (Cass., Fr., 5 juni 1883, D., 1883, 373, S., 
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1884, 49, noot Labbe, J.-E.). Dit heeft ditzelfde Hof geenszins belet om te 
beslissen dat de verjaring in bepaalde gevallen kan gestuit worden door een 
dagvaarding in kort geding (Cass., Fr., 2 december 1975, D., 1976, 243, noot 
Frank, E., J.C.P., 1975, IV, 112, nr. 6590, noot J.A.; zie tevens: advies van 
Advocaat-Generaal Desjardins bij Cass., Fr., 5 augustus 1879, S., 1879, 405). 
In 1985 is de wetgever deze visie bijgetreden en werd art. 2244 C.C. in deze 
zin aangepast (Wet nr. 85-677 van 5 juli 1985). 

Blijft de stuitende kracht van de dagvaarding in kort geding evenwel be
houden wanneer de rechter in kort geding de vordering afwijst? Sommige 
auteurs willen hier art. 2247 B.W. toepassen, namelijk dat de stuiting voor 
niet bestaande wordt gehouden wanneer de eis wordt afgewezen (Van 
Compernolle, J. en De Leval, G., ,Le refere en droit judiciaire prive", in 
Procedures d'urgence. Colloque du 24 mars 1992, s.d., s.l., 10 en voetnoot 
28 aldaar). Deze bepaling vindt evenwel geen toepassing wanneer de afwij
zing gebeurde wegens onbevoegdheid (De Page, H. en Dekkers, R., Traite, 
VII, nr. 1182, voetnoot 6; Vuye, H., o.c., nr. 599) of omdat de rechter 
oordeelde dat de vordering voorbarig was (Cass., 23 mei 1969, Pas., 1969, 
I, 872, Arr. Cass., 1969, 936, R. W., 1969-70, 1086). Belangrijk is evenwel 
dat de spoedvereiste voor het kort geding de grond van de zaak raakt 
(basisarrest: Cass., 11 mei 1990, Pas., 1990, I, 1050, Arr. Cass., 1989-90, 
1175, R.W., 1990-91,987, noot Laenens, J., T.B.H., 1990,774, noot Linde
marrs, D., J.T., 1991, 725). Wanneer er geen hoogdringendheid aanwezig is 
dient de rechter in kort geding aldus de vordering ongegrond te verklaren. In 
deze hypothese vindt art. 2247 B.W. wel zijn voile toepassing en wordt de 
stuiting voor niet bestaande gehouden. 

290. DAGV AARDING EN ROLZETTING: EEN KNOOP DOORGEHAKT - In het vorige 
overzicht hebben we verwezen naar een beslissing van het Arbeidshof te 
Antwerpen waarin werd geoordeeld dat indien de zaak niet op de algemene 
rol is ingeschreven voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze 
laatste niet aileen geen gevolgen heeft op het vlak van de rechtspleging, doch 
tevens haar stuitende werking verliest (Arbeidshof Antwerpen, 20 september 
1983, besproken door Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 233 in fine). 
Met een verwijzing naar andersluidende rechtsleer hebben we er toen op 
gewezen dat deze stelling niet door iedereen wordt gedeeld (voor een 
situering van deze problematiek: De Corte, R., ,Zaak aanhangig voor de 
rechter. Het anest van het Hof van Cassatie van 4 maart 1994", R. Cass., 
1994, 149 e.v.; Wilms, W., Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. 
B. W.), Antwerpen, 1990, nr. 59 e.v.). 

Tijdens de besproken periode oordeelde de Arbeidsrechtbank van Charleroi, 
in een sterk gemotiveerd vonnis, dat de dagvaarding, zelfs bij gebrek aan 
rolzetting, de verjaring stuit (Arbrb. Charleroi, 14 december 1992, J.T.T., 
1993, 397; in dezelfde zin: ArbeidshofBrussel, 14 maart 1989, J.T.T. Brux., 
1990, 5, R. W., 1990-91, 858). Ook sommige gezaghebbende auteurs verde
digen deze visie (Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 174C; De 
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Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1176; adde: Van Oevelen, A., 
,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in 
het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1810, voetnoot 250). 

In haar vonnis schetst de Arbeidsrechtbank te Charleroi (Arbrb. Charleroi, 
14 december 1992, Gecit.) de kern van deze problematiek die aanleiding 
geeft tot een verdeelde rechtspraak en rechtsleer. Art. 717 Ger. W. bepaalt 
dat indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene rol voor de zitting die 
aangegeven is in de dagvaarding, de dagvaarding van gener waarde is. 
Volgens Koninklijk Commissaris Van Reepinghen is de algemene rol een 
essentieel element. Het is immers door de inschrijving op de algemene rol dat 
de vordering ter kennis van de rechter wordt gebracht (Verslag Van Ree
pinghen, Part. St., Senaat, 1963-64, nr. 60, 179). In voetnoot voegt hij eraan 
toe: ,De dagvaarding heeft geen uitwerking, noch op het plan van de 
rechtspleging, noch ten aanzien van de burgerlijke gevolgen van die akte 
(art. 2247 B.W.)" (Verslag Van Reepinghen, Pari. St., Senaat, 1963-64, 
nr. 60, 179, voetnoot 73). Zich baserend op deze passage uit de parlementaire 
voorbereiding van het Gerechtelijk W etboek zal een deel van de rechtspraak 
(Arbeidshof Antwerpen 20 september 1983, Gecit.) deze stelling overnemen. 
Ook enkele gezaghebbende processualisten verdedigen deze visie (Fettweis, 
A., Manuel de procedure civile, Luik, 1987, nr. 258, adde nr. 96 die deze 
sanctie evenwel buitensporig vindt; Rouard, P., Traite elementaire du droit 
judiciaire prive, II, Brussel, 1975, nr. 533). 

De kern van deze betwisting vindt men in art. 717 Ger. W., namelijk in welke 
mate heeft het invoeren van deze bepaling de regels omtrent de stuitende 
werking van de dagvaarding, als vervat in het B.W., kunnen wijzigen? Ben 
tweede vraag is eerder van methodologische aard: welke waarde moet men 
hechten aan de geciteerde passage uit het verslag Van Reepinghen? De 
Arbeidsrechtbank te Charleroi (Arbrb. Charleroi, 14 december 1992, Gecit.) 
geeft volgend antwoord op deze vragen. Had de wetgever bij het invoeren 
van art. 717 Ger. W. de principes vervat in art. 2247 B.W. willen veranderen, 
dan had hij ofwel art. 2247 B.W. moeten aanpassen, ofwel art. 717 Ger. W. 
zodanig formuleren dat men zonder enige twijfel kon stellen dat deze wets
bepaling niet alleen slaat op de rechtspleging, maar tevens op de burgerlijke 
gevolgen van de dagvaarding. Daar de wetgever geen van beide opties heeft 
gevolgd kan men aannemen dat art. 717 Ger. W. enkel slaat op de rechts
pleging en dus niets veranderd heeft aan de burgerlijke gevolgen van de 
dagvaarding. M.a.w., zelfs bij gebrek aan rolzetting blijft de dagvaarding 
haar stuitende kracht behouden. Ook het Arbeidshof te Brussel volgt deze 
redenering waar het beslist dat de inschrijving op de algemene rol geen 
intrinsieke vormvereiste van de dagvaarding is en het Gerechtelijk Wetboek 
geenszins art. 2247 B.W. heeft gewijzigd (Arbeidshof Brussel, 14 maart 
1989, Gecit., vonnis a quo dat wordt hervormd: Arbrb. Brussel, 29 februari 
1988, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1988, 155, R. W., 1990-91, 130). 

Voor een definitieve oplossing van deze problematiek bleef het wachten op 
een duidelijke uitspraak van het Hof van Cassatie. Intussen heeft het Hof van 
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Cassatie de knoop doorgehakt. In verschillende arresten besliste het Hof dat, 
wanneer de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, de zaak bij de rechter 
aanhangig wordt gemaakt door de betekening, voor zover de zaak op de 
algemene rol is ingeschreven voor de zitting die in de dagvaarding is 
aangegeven (Cass., 4 maart 1994, R. Cass., 1994, 149, noot De Corte, R., 
R. W., 1994-95, 93, J.T., 1994, 354; Cass., 20 december 1991, Pas., 1992, I, 
369; Cass., 1 oktober 1990, Pas., 1991, I, 102). Wanneer de dagvaarding niet 
is gevolgd door een inschrijving van de zaak op de algemene rol, dan is de 
zaak niet aanhangig gemaakt zodat aan de dagvaarding geen stuitende wer
king toekomt. Deze oplossing wordt evenwel reeds door somrnige auteurs 
betreurd (De Corte, R., o.c., R. Cass., 1994, 149-150). 

291. STUITENDE WERKING VAN EEN VERSTEKVONNIS OAT NIET BINNEN HET JAAR 

WERD BETEKEND- Art. 806 Ger. W. bepaalt dat een verstekvonnis binnen het 
jaar moet betekend worden, anders wordt het als niet bestaande beschouwd. 
In een vorig nummer hebben we er reeds op gewezen dat de stuiting, die het 
gevolg is van de dagvaarding, effect zal sorteren tijdens de hele duur van het 
proces. W at gebeurt er echter wanneer het vonnis komt te vervallen krach
tens art. 806 Ger. W.? In een arrest van 13 september 1993 beslist het Hof 
van Cassatie terecht dat wanneer het vonnis komt te vervallen het rechtsge
ding nog altijd hangende is. Dit betekent dat er geen nieuwe dagvaarding 
nodig is, maar de zaak opnieuw kan behandeld worden na eenvoudige vraag 
tot vaststelling. Met betrekking tot de verjaring heeft dit voor gevolg dat de 
stuitende werking, die het gevolg is van de dagvaarding, geen einde heeft 
genomen de dag dat het verstekvonnis werd uitgesproken (Cass., 13 septem
ber 1993, Pas., 1993, I, 688, Arr. Cass., 1993, 693, J.T., 1993, 841, R. W., 
1993-94,751, T.S.R., 1993, 352; Arbrb. Brussel, 28 november 1989, Recht
spraak Arbg. Brussel, 1990, 71). 

292. STUITENDE KRACHT VAN DE DAGV AARDING EN TEGENVORDERINGEN - In 
beginsel werkt het instellen van de hoofdvordering niet stuitend ten aanzien 
van de tegenvordering (Wilms, W., Dagvaarding en verjaring (artikelen 
2244 e.v. B. W.), Antwerpen, 1990, nrs. 41 en 127, met uitvoerige verwijzin
gen naar rechtspraak en rechtsleer). In een arrest van 24 september 1964 
oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer de tegenvordering geen louter 
verweer is tegen de hoofdvordering, het feit dat deze laatste vordering tijdig 
werd ingesteld en aldus de verjaring gestuit heeft, geen invloed heeft op de 
verjaring van de tegenvordering (Cass., 24 september 1964, Pas., 1965, I, 
80). Tijdens de besproken peri ode heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak 
bevestigd (Cass., 17 september 1990, Pas., 1991, I, 54, Arr. Cass., 1990-91, 
58, T.S.R., 1990, 435; idem: Arbrb. Bergen, 10 januari 1992, J.T.T., 1992, 
418). 

Algemeen wordt echter aangenomen dat de tegenvordering die een louter 
verweer vormt op de hoofdvordering wel geniet van de stuiting van de 
verjaring die het gevolg is van het instellen van de hoofdvordering (zie: 
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Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 234; Arbrb. Bergen, 10 januari 1992, 
Gee it., motivering). 

293. DAGV AARDING vOOR EEN ONBEVOEGDE RECHTER - Krachtens art. 2246 
B.W. stuit de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring. Deze 
regel geldt zowel voor de onbevoegdheid ratione materiae als voor de 
onbevoegdheid ratione loci en ongeacht de wijze waarop de onbevoegdheid 
is komen vast te staan (Van Oevelen A., ,Algemeen overzicht van de 
bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", 
T.P.R., 1987, 1809-1810; De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1177; 
Van Neste, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 174C; Vuye, H., Bezit en 
bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 906; Wilms, W., Dagvaarding en verjaring (artikelen 
2244 e.v. B.W.), Antwerpen, 1990, nr. 111 e.v.). 

In de rechtspraak van de Raad van State krijgt art. 2246 B.W. een eigen 
betekenis. Zonder zich uit te spreken of deze bepaling al dan niet rechtstreeks 
op de Raad van State van toepassing is, brengt art. 2246 B.W., in deze 
interpretatie, een algemeen beginsel tot uitdrukking dat van toepassing is in 
alle gevallen waarin iemands burgerlijke rechten in het geding zijn. De Raad 
aanvaardt dan ook dat de vordering ingesteld voor een onbevoegde rechter de 
termijn om een beroep in te stellen bij de Raad van State stuit op voorwaarde 
dat de vordering werd ingesteld bij een rechter die niet kennelijk onbevoegd 
was en dat de vordering die voor de onbevoegde rechter werd ingesteld 
binnen de wettelijk bepaalde termijn (R.v.St., 2 oktober 1990, Arr. R.v.St., 
1990, nr. 35.619, R. W., 1991-92, 20; R.v.St., 26 september 1984,Arr. R.v.St., 
1984, nr. 24.689, R. W., 1984-85, 1582, noot Y., Vanden Bosch). 

294. DAGVAARDING VOOR EEN ONBEVOEGDE RECHTER EN BURGERLIJKE PARTIJ

STELLING- Krachtens art. 2246 B.W. stuit ook de dagvaarding voor een 
onbevoegde rechter de verjaring. Is deze wetsbepaling eveneens van toepas
sing op de burgerlijke partijstelling voor een strafgerecht? 

Het Hof van Cassatie moest oordelen over volgende zaak. Eiser had zich 
burgerlijke partij gesteld tegen verweersters verzekerde op de terechtzitting 
van 28 mei 1992 van de Correctionele Rechtbank te Namen. Deze burger
lijke partijstelling was evenwel gebeurd na de verjaring van de strafvordering 
volgend uit de feiten waarop eisers burgerlijke rechtsvordering was gegrond. 
De burgerlijke partijstelling werd dan ook onontvankelijk verklaard door de 
Correctionele Rechtbank. Eiser beriep zich evenwel op art. 2246 B.W., 
namelijk dat de burgerlijke partijstelling moet gelijkgesteld worden met 
een dagvaarding voor een onbevoegde rechter. Het Hof van Cassatie besliste 
evenwel dat art. 2246 B.W. niet van toepassing is op de burgerlijke partij
stelling (Cass., 21 januari 1993, Pas., 1993, I, 78, Arr. Cass., 1993, 85, R. W., 
1992-93, 1197, J.L.M.B., 1993, 794). 

295. DAGVAARDING EN RET BELGISCH-DUITS VERDRAG VAN 1959 - Het Bel-
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gisch-Duits verdrag van 25 april 1959, tot het vergemakkelijken van de 
rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's Graven
hage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtvordering, geeft regel
matig aanleiding tot interpretatiemoeilijkheden. 

In het vorige overzicht hebben we verwezen naar een vonnis van de Recht
bank van koophandel te Brussel waarbij werd beslist dat ofschoon de beteke
ning 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, de verjaring gestuit is 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; zie 
Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 233). Deze visie wordt gedeeld door 
de Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen, 22 november 
1989, R.H. Antwerpen 1991, 65). 

Tijdens de besproken periode besliste het Hof van Beroep te Antwerpen 
evenwel dat de dagvaarding slechts stuitend effect heeft op het ogenblik van 
de ontvangst ervan door de Voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht 
van het rechtsgebied van geadresseerde (Antwerpen, 15 september 1992, 
Proces & Bewijs, 1993, 20). 

296. DE STUITENDE KRACHT VAN HET BESLAG- In het vorige overzicht hebben 
we reeds benadrukt dat elke vorm van beslag de verjaring stuit (Vorig 
overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr~ 236; Zie tevens: Van Oevelen, A., ,Alge
meen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 
Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1812). Het Hof van Beroep te Luik 
benadrukt dan ook terecht dat niet aileen het uitvoerend beslag, maar tevens 
het bewarend beslag de verjaring stuit (Luik, 4 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 
1379). 

297. STUITING: ERKENNING- Krachtens art. 2248 B.W. stuit de erkenning 
van het recht van hem tegen wie de verjarings loopt, door de schuldenaar of 
de bezitter gedaan, de verjaring (zie: Cass., 10 januari 1992, Pas., 1992, I, 
401, Arr. Cass., 1991-92,412, R. W., 1991-92, 1093). Uit de formulering van 
deze regel blijkt reeds duidelijk dat hij zowel op de bevrijdende als op de 
verkrijgende verjaring van toepassing is. De erkenning kan expliciet of 
impliciet (Zie: Cass., 29 oktober 1990, Pas., 1991, I, 226, Arr. Cass., 
1990-91, 254, T.S.R., 1990, 444, R. W., 1990-91, 917) gebeuren. Loutere 
onderhandelingen tussen partijen kan men echter niet vereenzelvigen met 
een erkenning van andermans rechten (Rb. Mechelen, 2 februari 1987, Pas., 
1987, III, 51, R.W, 1987-89, 891). 

In de praktijk zal de erkenning van andermans rechten slechts een geringe rol 
spelen als stuitingsgrond voor de verkrijgende verjaring (zie: Vuye, H., Bezit 
en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, 
Brugge, 1995, nr. 601). Erkent men immers voor een ander te bezitten, 
dan zal niet aileen de verjaring gestuit zijn, maar zal men bovendien zijn 
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bezit verliezen. Diegene die erkent voor een ander te bezitten is iinmers niet 
langer bezitter, maar wel detentor. M.a.w., meestal zal de erkenning neer
komen op een verliezen van de animus rem sibi habendi. De detentor blijft 
echter verstoken van elke verkrijgende verjaring (art. 2236 B.W.). 

298. BEVOEGDHEID TOT ERKENNEN - Er bestaat enige onduidelijkheid om
trent de vraag wie er de bevoegdheid heeft om te ,erkennen" in de zin van 
art. 2248 B.W. en aldus de verjaring te stuiten. Laurent vereist dat de 
erkenning gebeurt door een persoon die beschikkingsbevoegd is en dit zowel 
voor de bevrijdende als voor de verkrijgende verjaring (Laurent, F., Princi
pes de droit civil, XXXII, Brussel, 1877, nrs. 124-125). De Page daarentegen 
vereist voor de bevrijdende verjaring slechts een beheersbevoegdheid. In de 
hypothese van de verkrijgende verjaring daarentegen kan volgens dezelfde 
auteur de erkenning slechts gebeuren door een bezitter die beschikkingsbe
voegd is (De Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1197). 

Tijdens de besproken periode is het Hof van Cassatie de visie van De Page 
bijgetreden i.v.m. een bevrijdende verjaring. Volgens het Hof is het voor de 
stuiting van de verjaring die tegen een schuldeiser loopt voldoende dat de 
erkenning van het recht gedaan wordt door die gene die terzake van de schuld 
beheersbevoegdheid heeft, nu die bevoegdheid volstaat om een schuld te 
kunnen betalen (Cass., 10 januari 1992, Pas., 1992, I, 401, Arr. Cass., 1991-
92,412, R.W., 1991-92, 1093). 

299. VERVAL VAN DE STUITING WEGENS NIETIGHEID VAN DE DAGVAARDING

Krachtens art. 2247, 1 B.W. wordt de stuiting voor onbestaande gehouden 
wanneer de dagvaarding wordt afgewezen uit hoofde van een gebrek in de 
vorm. Wilms citeert in dit verband het adagium: ,Quod nullum est, nullum 
producit effectum" (Wilms, W., Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 
e.v. B.W.), Antwerpen, 1990, nr. 100). 

De interpretatie van dit artikel in rechtspraak en rechtsleer is evenwel niet 
eenduidig. Volgens het Arbeidshof te Brussel zijn twee voorwaarden vereist 
voor de toepassing van art. 2247, 1 B.W.: een nietigheid en een vormgebrek 
(Arbeidshof Brussel, 14 maart 1989, Rechtspraak Arbg. Brussel 1990, 5, 
R. W., 1990-91, 858; vonnis a quo dat wordt hervormd: Arbrb. Brussel, 
29 februari 1988, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1988, 155, R. W., 1990-91, 
130). Art. 43 Ger. W. vermeldt de op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvereisten van elk gerechtsdeurwaardersexploot en art. 702 Ger. W. vult 
dit aan met betrekking tot de vermeldingen die een dagvaardingsexploot 
moet bevatten. De niet naleving van deze vormvereisten wordt door het 
Arbeidshof beschouwd als een vormgebrek in de zin van art. 2247 B.W. 
Hoewel het Arbeidshof toegeeft dat een geldige procedure meer vereist 
dan een intrinsiek geldige dagvaarding (bijvoorbeeld: de dagvaarding moet 
op de algemene rol worden gezet, de dagvaardingsterrnijn moet worden 
nageleefd, ... ) beslist het Arbeidshof dat het hier niet gaat om intrinsieke 
vormvereisten in de zin van art. 2247 B.W. 

795 



Wilms daarentegen legt een verband tussen art. 2247, 1 B.W. en art. 2247,4 
B.W. Volgens deze auteur is het feit dat de stuiting voor onbestaande wordt 
gehouden wanneer de dagvaarding nietig is, een bijzondere toepassing van 
de regel dat de stuiting onbestaande is wanneer de eis wordt afgewezen. Art. 
2247, 1 B.W. is aldus een precisering van art. 2247,4 B.W. Wilms hecht dan 
ook weinig belang aan de bewoordingen van art. 2247, 1 B.W. (,uit hoofde 
van een gebrek in de vorm"). Ook een dagvaarding die nietig is omwille van 
een andere reden dan een gebrek in de vorm heeft voor gevolg dat de stuiting 
voor onbestaande wordt gehouden (Wilms, W., o.c., nr. 99). 

Laten we tot slot opmerken dat slechts wanneer de nietigheid van de dag
vaarding door de rechter wordt vastgesteld de stuitende werking voor onbe
staande wordt gehouden (Wilms, W., o.c., nr. 102). Men zal alhier dienen 
rekening te houden met de art. 860 e.v. Ger. W., als gewijzigd door de wet 
Wathelet van 31 augustus 1992. Onrechtstreeks heeft het recent ingevoerde 
art. 867 Ger. W. aanzienlijk de slagkracht van art. 2247 B.W. ingeperkt: het 
verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling kan 
immers niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel 
dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die 
niet-vermelde vorm werkelijk in acht werd genomen. 

300. NIETIGE DAGVAARDING EN DE WET OP HET TAALGEBRUIK IN GERECHTSZA

KEN- Art. 40 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen 
in gerechtszaken voert een nietigheid in die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. Art. 40, 3 stelt echter uitdrukkelijk dat de akten, nietig 
verklaard wegens overtreding van deze wet, de verjaring stuiten (Zie: Wilms, 
W., Dagvaarding en verjaring ( artikelen 2244 e. v. B. W), Antwerpen, 1990, 
nr. 102). 

In dit verband oordeelde het Arbeidshof te Brussel (Arbeidshof Brussel, 
6 januari 1989, Rechtspraak Arbg. Brussel, 1989, 230) dat art. 2244 B.W., 
waar het stelt dat een dagvaarding voor het gerecht burgerlijke stuiting 
vormt, een algemeen geldende rechtsregel is waarvan enkel kan worden 
afgeweken bij een andersluidende wetsbepaling. W aar art. 40, 3 van de wet 
van 15 juni 1935 uitdrukkelijk stelt dat de dagvaarding nietig verklaard 
wegens overtreding van deze wet toch de verjaring stuit, wijkt deze bepaling 
uitdrukkelijk af van art. 2247 B.W. M.a.w., de algemene regel vervat in 
art. 2244 B.W. blijft van toepassing, terwijl de uitzonderingsbepaling vervat 
in art. 2247 B.W. geen toepassing vindt. 

Hiermee verwerpt het Arbeidshof de stelling van appellante die voorhield dat 
de regel die inhoudt dat na een dagvaarding de verjaring slechts opnieuw 
begint te lopen vanaf het vonnis dat aan het geding een einde stelt, enkel en 
aileen geldt voor rechtsgeldige dagvaardingen en niet voor dagvaardingen 
die nietig zijn krachtens art. 40 van de wet van 15 juni 1935. Volgens 
appellante zou aldus een nieuwe termijn beginnen te lopen vanaf de stui
tingsdaad, d.w.z. de nietige dagvaarding. 
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301. VERVALVANDESTUITINGWEGENSAFSTANDVANDEEIS -Art. 2247 B.W. 
voorziet verschillende hypothesen waarin de stuiting, die het gevolg is van de 
dagvaarding, voor niet bestaande wordt gehouden. Krach tens art. 224 7, 2 
B.W. wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden wanneer eiser afstand 
doet van zijn eis. In een vaste cassatierechtspraak stelt het Hof evenwel dat 
wanneer de afstand gebeurt omwille van een vermoede onbevoegdheid en 
waarbij duidelijk het voornemen wordt te kennen gegeven om de eis voor een 
ander rechtscollege te hernemen, de stuiting, die het gevolg was van de 
dagvaarding, blijft bestaan (Cass., 14 februari 1952, Pas., 1952, I, 349, Arr. 
Cass., 1952, 302, J.T., 1952, 299, Rec. Gen. Enr. Not, 1955, 198, R.G.A.R., 
1953, 5105; Cass., 9 maart 1961, Pas., 1961, I, 741, J.T., 1961, 444; Cass., 
4 oktober 1963, Pas., 1964, I, 114, R. W., 1963-64, 765, advies Advocaat 
Generaal Dumon, J.T., 1963, 691; Cass., 27 februari 1970, Pas., 1970, I, 564, 
Arr. Cass., 1970, 603; Cass., 23 mei 1979, R. W., 1980-81, 1463). Tijdens 
de besproken periode werd deze rechtspraak overgenomen in een arrest 
van het Hof van Beroep te Luik (Luik, 4 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 
1379). Aldus wordt een ,brug" gelegd tussen art. 2247, 2 B.W. en art. 2246 
B.W. krachtens hetwelk ook een dagvaarding voor een onbevoegde rech
ter de dagvaarding stuit. Een afstand van geding wegens onbevoegdheid 
kan dan ook niet meer gevolgen hebben dan een vonnis dat de onbevoegd
heid vaststelt (Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goe
deren en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 908 en de verwijzingen 
aldaar). 

302. VERY ALVAN DE STUITING INDIEN DE EIS WORDT AFGEWEZEN - Art. 224 7, 
4 B.W. (art. 2247, 3 werd opgeheven) bepaalt tenslotte dat de stuiting voor 
onbestaande wordt gehouden wanneer de eis wordt afgewezen. Deze regel 
vindt praktisch bekeken geen toepassing op de verkrijgende verjaring (De 
Page, H. en Dekkers, R., Traite, VII, nr. 1182; Hansenne, J., ,Prescription 
acquisitive", Rep. Not., Tome XV -Matieres Diverses-Livre XIII, nr. 109; 
Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nr. 232 in fine; Van Neste, F., Zaken
recht, I, Brussel, 1990, nr. 174C). Hoewel art. 2247, 4 B.W. absoluut is 
geformuleerd en geen onderscheid maakt naargelang de grond van afwijzing 
van de eis (Arbrb. Brussel, 29 februari 1988, Rechtspraak Arbg. Brussel, 
1988, 155, R. W., 1990-91, 130; zie: Cass., 14 februari 1952, Pas., 1952, I, 
349, Arr. Cass., 1952, 302, J.T., 1952, 299, Rec. Gen. Enr. Not, 1955, 198, 
R.G.A.R., 1953, 5105; Cass., 9 maart 1961, Pas., 1961, I, 741, J.T., 1961, 
444; Cass., 23 mei 1969, Pas., 1969, I, 872, Arr. Cass., 1969, 936, R. W., 
1969-70, 1086; Cass., 23 mei 1979, R.W., 1980-81, 1463) kan deze wets
bepaling enkel tussenkomen wanneer de vordering nog kan hernomen wor
den (Arbrb. Brussel 29 februari 1988, Gecit.). Wanneer de vordering niet 
meer kan hernomen worden, dan wordt de vraag naar het al dan niet gestuit 
zijn van de verjaring zinloos (Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, nr. 914). Zo 
bijvoorbeeld in de hypothese waar de ingegroepen verjaring ongegrond 
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wordt verklaard. De vraag naar de stuiting heeft geen voorwerp meer, de 
tegenpartij kan imrners het gezag van gewijsde inroepen. 

W ordt de vordering evenwel onontvankelijk verklaard, dan kan deze in 
beginsel nog hernomen worden. Ten titel van voorbeeld kunnen we citeren: 
wanneer de afwijzing gebeurde wegens een gebrek aan machtiging van de 
eiser, wanneer de vordering werd afgewezen omwille van een door de rechter 
aangenomen exceptie van onbevoegdheid of van nietigheid, wanneer de 
rechter vaststelde dat de vordering voorbarig was (Cass., 23 mei 1969, 
Pas., 1969, I, 872, Arr. Cass., 1969, 936, R.W., 1969-70, 1086). In deze 
hypothesen kan art. 2247, 4 B.W. tevens van belang zijn voor de verkrij
gende verjaring. Men kan dan de vordering hernemen, maar de eerste 
procedure heeft evenwel niet stuitend gewerkt (Wilms, W., Dagvaarding 
en verjaring (artikelen 2244 e.v. B. W.), Antwerpen, 1990, nr. 98). De verja
ring is dus gewoon blijven doorlopen. 

303. SCHORSING- Krachtens art. 2251 B.W. loopt de verjaring tegen alle 
personen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt. Zo 
bijvoorbeeld bepaalt art. 2252 B.W. dat de verjaring niet loopt tegen min
derjarigen en onbekwaamverklaarden (Zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 
1689, nr. 240 e.v.). 

304. SCHORSING VAN DE VERJARING TUSSEN ECHTGENOTEN - Krachtens 
art. 2253 B.W. loopt de verjaring niet tussen echtgenoten. Deze regeTb1ijff 
gelden zelfs indien de echtgenoten van tafel en bed gescheiden zijn (Beslagr. 
Brussel, 4 december 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 348; Beslagr. Brussel, 
23 oktober 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 239 (hoedje)). Afortiori geldt 
deze regel tussen feitelijk gescheiden echtgenoten (Zie: Beslagr. Luik, 
30 januari 1989, J.L.M.B., 1989) die nog geen procedure tot echtscheiding 
hebben aanhangig gemaakt (Beslagr. Brussel, 4 december 1986, Gecit.; Van 
Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de 
vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1820; 
R.P.D.B., v0 ,Prescription en matiere civile", nr. 210). 

Bij de interpretatie van deze wetsbepaling gaat sommige rechtspraak heel 
ver, miS'schien zelfs te ver. Zo besliste de Beslagrechter te Brussel dat 
art. 2253 B.W. een dwingende bepaling is die de openbare orde raakt, 
zodanig dat de rechter ambtshalve de schorsing kan inroepen (Beslagr. 
Brussel, 4 december 1986, Gecit.). 

305. SCHORSING KRACHTENS EEN UIT DE WET VOORTVLOEIEND BELETSEL -

Volgens het Hof van Cassatie beoogt art. 2251 B.W. enkel de oorzaken 
van schorsing die gegrond zijn op de persoon tegen wie de verjaring loopt. 
Andere schorsingsgronden worden aldus geenszins door art. 2251 B.W. 
uitgesloten. Zo bijvoorbeeld wordt de verjaring geschorst wanneer men zich 
in de onmogelijkheid bevindt om een rechtsvordering in te stellen tengevolge 
van een uit de wet vomtvloeiend beletsel (Zie: Cass., 2 januari 1969, Pas., 
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1969, I, 386, advies Advocaat-Generaal Colard, Arr. Cass., 1969,409, R. W, 
1968-69, 1375, J.T., 1969, 480, R.C.J.B., 1969, 91, noot Dabin, J.; Cass., 
16 juni 1972, Pas., 1972, I, 951, Arr. Cass., 1972, 969, J.T., 1973, 40, Rev. 
Not. B., 1974, 219). Een feitelijke onmogelijkheid tot het instellen van een 
rechtsvordering wordt evenwel niet aanvaard (Rb. Mechelen, 2 februari 
1987, Pas., 1987, III, 51, R. W., 1987-89, 891), evenmin als het niet instellen 
van een vordering wegens onwetendheid over het feit dat een recht door 
verjaring bedreigd wordt (Antwerpen, 16 september 1991, R. W., 1991-92, 
543). 

306. CONVENTIONELE SCHORSING VAN DE VERJARING- Partijen kunnen een 
overeenkomst sluiten waarbij de verjaring gedurende een bepaalde termijn 
geschorst wordt (zie: Vorig overzicht, T.P.R., 1989, 1689, nrs. 241-242). 
Art. 2220 B.W. bepaalt evenwel dat men vooraf (d.w.z. vooraleer de verja
ring een aanvang heeft genomen) geen afstand kan doen van de verjaring. 
Volgens het Hof van Beroep te Bergen belet deze wetsbepaling dat partijen 
een overeenkomst met betrekking tot de schorsing van de verjaring sluiten 
vooraleer deze verjaring een aanvang heeft genomen (Bergen, 22 januari 
1990, Pas., 1990, II, 145, noot). Het Hof sluit zich hierniee aan bij het 
standpunt van het Hofvan Cassatie (Cass., 14 november 1968, Pas., 1969, I, 
270, Arr. Cass., 1969, 290). 
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