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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

doel heeft het gemeenschappelijk onderzoek tussen beide instellingen te bevorderen. Dit

overzicht van rechtspraak is eÂeÂn van de resultaten van deze taalgrensoverschrijdende samen-

werking.

Het opzet van de vorige ,,overzichten van rechtspraak'' werd volledig behouden (J. KOKELEN-

BERG, Th. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1980-88)'', T.P.R.

1989, 1689 e.v. en ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-94)'', T.P.R. 1995, 503 e.v).

Regelmatig wordt terugverwezen naar deze vorige overzichten.

1. De bedoeling is de lezer een beeld te geven van de rechtspraak gepubliceerd tussen 30 juni

1994 en 30 juni 2000.

2. Net als in het vorige overzicht worden de verwijzingen naar klassieke rechtsleer en de

menigvuldige tijdschriftartikelen, hoe waardevol ook, tot een minimum beperkt. Doctri-

naire stellingenoorlog hebben we zoveel mogelijk willen vermijden.

3. Ere wie ere toekomt. J. Kokelenberg besprak de rechtspraak i.v.m. de roerende en on-

roerende goederen, de eigendom m.i.v. de natrekking, de medeeÈigendom, de appartements-

medeeÈigendom en, tot slot, de erfdienstbaarheden. Th. Van Sinay schreef het stuk over

vruchtgebruik en nam tevens opstal, erfpacht en medeeÈigendom voor zijn rekening. H. Vuye

nam de hoofdstukken over de domeingoederen, de burenhinderleer, de algemene bezitsleer,

de bezitsvorderingen, het bezit van roerende goederen, de buitenbezitstelling van titels aan

toonder, de goederen gevonden buiten particuliere eigendommen, de achtergelaten voor-

werpen en de verkrijgende verjaring voor zijn rekening.

4. In een overzicht van rechtspraak komen natuurlijk niet ,,alle'' problematieken aan bod. We

verwijzen de lezer dan ook graag naar de vorige overzichten van rechtspraak zakenrecht:

R. DERINE, periode 1961-1964, T.P.R. 1965, 53 e.v.; A. HEYVAERT, periode 1961-1964

(enkel bezitsleer), T.P.R. 1965, 107 e.v.; R. DERINE, periode 1965-1968, T.P.R. 1969, 681

e.v.; A. HEYVAERT, periode 1965-1968 (enkel bezitsleer), T.P.R. 1969, 753 e.v.; R. DERINE

en P. HAMELINK, periode 1969-1972, T.P.R. 1973, 781 e.v.; R. DERINE en P. HAMELINK,

periode 1973-1979, T.P.R. 1981, 135 e.v.; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE,

periode 1980-88, T.P.R. 1989, 1689 e.v.; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE,

periode 1989-94, T.P.R. 1995, 503 e.v.
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INHOUD

Deel I

ONDERSCHEID DER GOEDEREN

1. Roerend-onroerend. Algemeen. Be-

lang ± 2. Onroerend uit hun aard. Ge-

bouw. Incorporatievereiste ± 3. Gebouw.

Voorrecht onderaannemer (art. 20, 12
o

Hyp. W.) ± 4. Gebouw. Art. 1386 B.W.

± 5. Onroerend uit zijn aard. Fiscaliteit ±

6. Onroerend door bestemming; (a) Be-

slag, (b) Fiscaliteit; 7. Roerende goede-

ren van nature. Vaartuig ± 8. Roerend uit

zijn aard. Huisdieren ± 9. Lichamelijk

roerend goed. SIM-kaart ± 10. Ver-

vroegd roerende goederen ± 11. Gemene

goederen. Leefmilieu ± 12. Res nullius.

Ondergronds water ± 13. Onvervreemd-

bare goederen

Deel II

DOMEINGOEDEREN

14. Openbaar en privaat domein: onder-

scheid ± 15. Privatief gebruik van het

openbaar domein: stationeervergunning

en wegvergunning ± 16. Concessie, huur,

erfdienstbaarheden en openbaar domein ±

17. Openbaar domein en natrekking ± 18.

Wie is eigenaar van openbare domeingoe-

deren? ± 19. Desaffectatie van openbare

domeingoederen ± 20. Vervreemding van

onroerende domeingoederen ± 21. Open-

baar domein en leidingen ± 22. Buurtwe-

gen zijn geen loswegen ± 23. Buurtwegen:

de art. 10 en 12 van de wet van 10 april

1841 ± 24. Buurtwegen: inschrijving als

voetpad ± 25. Onderhoudsverplichting bij

buurtwegen: de gemeente gedagvaard ±

26. Vordering tot vrijmaken van een

buurtweg ± 27. Afschaffing van buurtwe-

gen ± 28. Het beginsel van de continuõÈteit

van de openbare dienst

Deel III

EIGENDOM, NATREKKING EN

BURENHINDER

I. Eigendom, Natrekking

29. Art. 552 B.W. Omvang eigendoms-

recht ± 30. Natrekking-Vruchttrekking.

Art. 547 B.W. ± 31. Natrekking. Art. 553

B.W. ± 32. Natrekking. Art. 555 B.W.

Voorwaarden ± 33. Art. 555 B.W. Wer-

ken door huurder ± 34. Art. 555 B.W.

Derde te kwader trouw ± 35. Verzaking

aan natrekking tussen echtgenoten ±

36. Verzaking aan natrekking. Regis-

tratierechten ± 37. Verzaking aan na-

trekking. Opstalrecht. Inkomstenbelas-

ting ± 38. Gemeenschappelijke woning

deels gebouwd op eigen grond van eÂeÂn

echtgenoot. Vereffening-verdeling huw-

gemeenschap. Kort geding ± 39. Con-

cubinaat. Woning op grond van eÂeÂn

partner ± 40. Natrekking. Openbaar do-

mein

II. Burenhinder

41. Het eigendomsrecht: een absoluut

recht? ± 42. Omvang van het eigendoms-

recht en recht op afbeelding van onroe-

rende goederen ± 43. Burenhinder is niet

van openbare orde, noch van dwingend

recht ± 44. Afbakening tussen art. 544

B.W. en art. 1382 e.v. B.W. ± 45. Het

niet vermijden van vermijdbare hinder is

een fout ± 46. Preventieve rol van de

Raad van State en de Voorzitter van de

rechtbank ± 47. Hinder en art. 8

E.V.R.M. ± 48. Burenhinder en contrac-

tuele verhoudingen ± 49. Burenhinder en

verbreken van het evenwicht ± 50. Be-

voegdheidsperikelen aangaande buren-

hinder ± 51. Buren op afstand ± 52.

Burenhinderleer blijft beperkt tot ge-

notsrechten uitgeoefend op naburige on-

roerende goederen: over planschade, bo-

mauto's en verdwaalde kogels ± 53. Bu-

renhinder en roerende goederen ± 54.

Tegen wie kan de vordering worden in-

gesteld en wie kan de vordering instel-
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len? ± 55. Aannemers en architecten:

niet aansprakelijk wegens burenhinder?

± 56. Bedingen die de aansprakelijkheid

afwentelen op de aannemer ± 57. Buren-

hinder: aansprakelijkheid van de bouw-

heer en de tussenkomende fout van de

aannemer en/of de architect ± 58. Ook

een omissie kan aanleiding zijn tot bu-

renhinder ± 59. Eerste en latere eigenaar

± 60. Vereist burenhinder het schenden

van een recht of volstaat het ontnemen

van een voordeel? ± 61. Oorzakelijk ver-

band tussen hinder en schade ± 62. De

burenhinder moet toerekenbaar zijn aan

de compensatieplichtige ± 63. Toereken-

baarheid en schade te wijten aan een

vreemde oorzaak of een daad van een

derde ± 64. Zakelijke gevoeligheid ± 65.

Factor eerstaanwezigheid: geen vrijbrief

± 66. Bovenmatige hinder: begrip en be-

wijslast ± 67. Bestaat er een onderscheid

tussen ,,overlast'' en last die ,,volledig

dient vermeden'' ± 68. Tijdelijke hinder

kan ook, een ,,continuõÈteit'' wordt niet

vereist ± 69. Overlast; (a) waterschade,

(b) afwateringsproblemen, (c) bouw- en

afbraakwerken, (d) verstikte schoorste-

nen, (e) hoogspanningslijnen en g.s.m.-

masten Ð Burenhinder en voorzorgs-

beginsel, (f) lekkende mazouttanks, (g)

lawaaihinder, (h) de beiaard van Tielt,

(i) ontnemen van licht, lucht of uitzicht,

(j) bomen en beplantingen, (k) Afstand

van beplantingen en afstanden voor lich-

ten en uitzichten, (l) honden, varkens,

kippen, hanen, (m) veeteelt, (n) restau-

rants, herbergen e.d., (o) campings en

caravans, (p) over vallende takken en

beschadigde electriciteitsleidingen, (q)

stofhinder e.d., (r) mag ik een vuurtje

stoken in mijn tuin?, (s) afval, vuilnis-

belten, opstapelen materiaal, (t) ontne-

men uitzicht vanaf oprit op openbare

weg en verkeersveiligheid, (u) uitzicht

op andermans erf, (v) konijnenschade;

70. Brand en burenhinder: situering ±

71. Brand met onbekende oorzaak: bu-

renhinder, volgens sommige rechtspraak

± 72. Brand met onbekende oorzaak:

geen burenhinder, volgens andere recht-

spraak ± 73. Brand: bluswerken als over-

last ± 74. Brand, de cassatiearresten van

3 april 1998 en 12 maart 1999: het ver-

eiste van de toerekenbaarheid ± 75. Bu-

renhinder veroorzaakt door openbare

werken: eensgezinde rechtspraak, maar

verdeeldheid in de rechtsleer ± 76. Bu-

renhinder veroorzaakt door openbare

werken: toepassingen ± 77. Hinder ver-

oorzaakt door de nieuwe aanleg van een

wijk, bushokjes e.d. ± 78. Overlast en

openbare overheden: vliegvelden, lucht-

havens, nachtvluchten, koerierdiensten ±

79. Administratieve vergunningen ± 80.

Sanctie: compensatie is geen integrale

schadeloosstelling ± 81. Heeft herstel

in natura voorrang op het herstel bij

equivalent? ± 82. De invloed van latere

gebeurtenissen op de te vergoeden scha-

de ± 83. Rekening houden met de meer-

waarde die de hinderverwekkende acti-

viteit biedt? ± 84. Compensatie in geval

van burenhinder veroorzaakt door open-

bare overheden

Deel IV

MEDE-EIGENDOM

I. Mede-eigendom in het algemeen

85. Algemeen: notarieÈle aansprakelijk-

heid ± 86. Bevoegdheid t.a.v. het eigen

aandeel ± 87. Bevoegdheid t.a.v. gemene

zaak. Daden van behoud ± 88. Bevoegd-

heid t.a.v. gemene zaak. Huur en pacht ±

91. Mede-eigendom en pachtoverdracht

± 92. Gemene zaak. Diefstal ± 93. Con-

cubinaat. Mede-eigendom of exclusieve

eigendom? ± 94. Einde van de mede-

eigendom

II. Appartementsmede-eigendom

95. Toepassingsgebied ± 96. Algemene

vergadering; (a) Oproeping. Stemmin-

gen. Quorumvereisten. Bevoegdheden,

(b) Aanwezigheid van derden, (c) Dis-

functioneren. Art. 19 Ger. W.; 97. Syn-
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dicus; (a) Algemeen. Wie komt in aan-

merking?, (b) Aanstelling, (c) Aanstel-

ling. Kort geding, (d) Duur van man-

daat, (e) Einde van mandaat. Ontslag,

(f) Einde van mandaat. Ontslag. Be-

voegde rechtbank, (g) Einde van man-

daat. Retentierecht, (h) Boekhouding.

Bijhouden van stukken, (i) Behoud en

voorlopig beheer (art. 577-8 § 4, 4
o

B.W.), (j) Beheer van vermogen (art.

577-8 § 4, 5
o
B.W.), (k) Aansprakelijk-

heid van syndicus, (l) Bijeenroepen

van algemene vergadering, (m) Voor-

lopig syndicus (art. 577-8, § 7 B.W.),

(n) Voorlopig syndicus. In zake roepen

van syndicus, (o) Voorlopig syndicus.

Art. 19 Ger. W., (p) Meerdere gebouwen.

EeÂn rechtspersoonlijkheid; 98. Private

en gemene delen; (a) Private delen,

(b) Gemene delen; 99. Reglement van

mede-eigendom. Gebruik privaat deel.

Tegenstelbaarheid ± 100. Rechtsvorde-

ringen; (a) Namens de mede-eigendom,

(b) Namens de individuele mede-eige-

naars, 1. Met betrekking tot de eigen

kavel (art. 577-9 §1 B.W.), 2. Vernieti-

ging of wijziging van beslissing van

algemene vergadering (art. 577-9 § 2

B.W.), Onregelmatig, bedrieglijk, on-

rechtmatig. Toepassingen, a) Onrecht-

matig, b) Onregelmatig, 3. Blokkering

door minderheid (art. 577-9 § 7 B.W.),

4. Dringende en noodzakelijke werken,

nuttige werken (art. 577-9 § 4 B.W.),

5. Arbitrageclausules, 6. Bevoegdheid

Vrederechter; 101. Bijdragen; (a) Huur-

ders, (b) Mede-eigenaars; 102. Faillisse-

ment van mede-eigenaar ± 103. Waar-

borgmechanismen voor betaling van

bijdragen ± 104. Wijziging aandelen en

bijdrageplicht (art. 577-9 § 6 B.W.) ±

105. Wijziging aandelen en bijdrage.

Hypothecaire publiciteit ± 106. Wijzi-

ging aandelen-bijdrage. Processuele as-

pecten. Voorafgaande voorlegging aan

algemene vergadering ± 107. Vervreem-

ding. Aanvraag kostenstaat. Betalings-

plicht van notaris (art. 577-11 B.W.) ±

108. Vermogen. Werk-en reservekapi-

taal

III. Mandeligheid

109; (a) Bewijs gemeenheid, (b) Verhou-

ding art. 656 en 663 B.W., (c) Bijdrage

herstel. Subsidies, (d) Verplichte ge-

meenmaking, (e) Verplichte gemeenma-

king. Intentie, (f) Gemene muur. Appar-

tementsmede-eigendom, (g) Verhoging.

Herstellingskosten aan verhoogde deel;

110. Overnamevordering. Bevoegde rech-

ter

IV. Losweg

111. Bezitsvordering

Deel V

VRUCHTGEBRUIK

112. Algemeen ± 113. Het ontstaan van

het vruchtgebruik ± 114. Vestiging van

het vruchtgebruik door de wet ± 115. Ves-

tiging van het vruchtgebruik door de wil

van de mens ± 116. Vestiging van vrucht-

gebruik door contractuele erfstelling ±

117. Vestiging van vruchtgebruik door

retentie ± 118. Vestiging van het vruchtge-

bruik door titel ± 119. Vestiging van

vruchtgebruik in familie-overeenkomsten

± 120. Het eventueel vruchtgebruik ± 121.

De verplichtingen bij het begin van het

vruchtgebruik: staat en inventaris Ð ze-

kerheidsstelling ± 122. Onderhoudsher-

stellingen en grove herstellingen; (a) Al-

gemeen, (b) Het begrip ,,onderhouds-her-

stellingen / grove herstellingen, (c) Kan de

blote eigenaar gedwongen worden om de

grove herstellingen uit te voeren? Kan de

vruchtgebruiker terugbetaling krijgen van

de grove herstellingen die hij bekostigd

heeft indien de blote eigenaar in gebreke

blijft en, eventueel, wanneer?; 123. Be-

voegdheden van de vruchtgebruiker ±

124. Eigenaar en huurder versus blote ei-

genaar en vruchtgebruiker in de onteigen-

ingswetgeving ± 125. Het genot van de

met vruchtgebruik belaste zaak ± 126. De

bevoegdheden van de vruchtgebruiker in
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het appartementsrecht ± 127. De vrucht-

gebruiker en de reõÈntegranda ± 128. Ein-

de van het vruchtgebruik door verval

(art. 618 B.W.) ± 129. Einde van het

vruchtgebruik door omzetting ± 130.

Einde van het vruchtgebruik door ver-

koop van de met vruchtgebruik belaste

zaak ± 131. Einde van het vruchtgebruik

door afstand van recht

Deel VI

OPSTAL

132. Algemeen ± 133. Ontstaan van het

opstalrecht ± 134. Vestiging van opstal-

recht en verzaking aan het recht van na-

trekking ± 135. Het einde van opstalrecht

Deel VII

ERFPACHT

136. Algemeen ± 137. Erfpacht en stil-

zwijgend ontbindend beding, uitdrukke-

lijk ontbindend beding en de ontbin-

dende voorwaarde ± 138. Erfpacht en

registratierechten ± 139. De erfpachter

en grote herstellingen

Deel VIII

ERFDIENSTBAARHEID

140. Begrip erfdienstbaarheid. Voordeel

voor personen. Mijnschade ± 141. Zicht-

baar. Voortdurend ± 142. Bekwaamheid

tot vestigen ± 143. Vestiging door titel

(art. 691 B.W.) ± 144. Bewijs ± 145.

Hypothecaire publiciteit ± 146. Bestem-

ming van de huisvader ± 147. Burger-

lijke bewoning. Stedenbouw. Samen be-

staan van publiekrechtelijke en privaat-

rechtelijke erfdienstbaarheid ± 148. Sa-

men bestaan burgerlijke en publiekrech-

telijke erfdienstbaarheid. Rechterlijke

bevoegdheid ± 149. Vestiging door ver-

jaring ± 150. Verjaring. Bezitsvordering

± 151. Lichten en Uitzichten ± 152. Dak-

drop ± 153. Noodweg; (a) Tijdstip van

aanvraag, (b) Begrip insluiting. Minst

bezwarende ligging, (c) Begrip inslui-

ting. Gedogen. Minder gemakkelijke toe-

gang, (d) Begrip insluiting. Mede-eigen-

dom, (e) Begrip insluiting. Overdreven

kosten, (f) Insluiting ten gevolge van

splitsing, (g) Leidingen, (h) Vergoeding.

Vordering door gebruiker, (i) Bezitsvor-

deringen, (j) Toekenning. Procedure, (k)

Toekenning. Procedure. Ontvankelijk-

heid; 154. Opheffing ± 155. Opheffing.

Procedure ± 156. Bedongen erfdienst-

baarheid van Overgang. Opheffing

(art. 710bis B.W.) ± 157. Art. 710bis

B.W. Kantmelding ± 158. Tenietgaan.

Verkavelingsvergunning ± 159. Uitoefe-

ning overeenkomstig de titel ± 160. Ver-

zwaring ± 161. Verplichtingen eigenaar

lijdend erf. Sanctie. Rechtsmisbruik ±

162. Verplaatsing ± 163. Uitdovende

verjaring ± 164. Onmogelijkheid van uit-

oefening ± 165. Rechtsverwerking ±

166. Actio confessoria ± 167. Actio ne-

gatoria ± 168. Invloed administratieve

vergunning op burgerlijke erfdienstbaar-

heid ± 169. Beplantingen; (a) Begrip

hoogstam, (b) Sanctie, (c) Wettelijke Af-

stand. Afwijking; 170. Ladderrecht ±

171. Afsluiting ± 172. Afpaling ± 173.

Buurtwegen ± 174. Losweg. Exploitatie-

weg ± 175. Erfdienstbaarheden van

openbaar nut; (a) Vergoeding, (b) Dui-

nendecreet, (c) Aquafin, (d) Electrici-

teitsleidingen; 176. Bronwater ± 177.

Waterafvloeiing ± 178. Waterafvloeiing.

Burenhinder

Deel IX

BEZIT

I. Algemene bezitsleer

179. Bezit ± 180. Detentie ± 181. Het

materieel element ± 182. Intentioneel

element ± 183. Bezetting zonder recht

noch titel: begroting van de bezettings-

vergoeding ± 184. Bezitsgebreken ± 185.

Bezitsgebreken: bewijslast ± 186. Dub-

belzinnig bezit ± 187. Heimelijkheid ±

188. DiscontinuõÈteit en geweld
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II. Bezit van onroerende goederen: de

bezitsvorderingen

(art. 1370-1371 Ger. W.)

189. Twee bezitsvorderingen: complainte

en reõÈntegranda ± 190. Bewijslast ± 191.

ReõÈntegranda: niet alleen de bezitter,

maar tevens de detentor ± 192. Over de

bezitsbescherming tussen contractanten:

kan de huurder een reintegranda instellen

tegen zijn verhuurder? ± 193. ReõÈntegran-

da: men moet bewijzen dat men de goe-

deren onder zich had ± 194. Onderscheid

tussen 1370, 1
o
en 1370, 3

o
Ger. W. ±

195. Art. 1370, 1
o
Ger. W. is wel degelijk

van toepassing op de reõÈntegranda ± 196.

Onroerende rechten vooropgesteld in

art. 1370, 1
o
Ger. W. ± 197. De reõÈnte-

granda en de noodweg: geen bezitsbe-

scherming ± 198. De reõÈntegranda en de

conventionele erfdienstbaarheid van

doorgang ± 199. De reõÈntegranda en de

andere niet voortdurende of niet zichtbare

erfdienstbaarheden ± 200. De losweg en

de bezitsbescherming ± 201. Stoornis,

feitelijkheid en geweld ± 202. Het verbod

op het samen instellen van de bezitsvor-

dering en de eigendomsvordering

III. Bezit van roerende goederen

(art. 2279-2280 B.W.)

203. Dubbele betekenis van art. 2279

B.W. ± 204. Goederen die onder het toe-

passingsgebied vallen van art. 2279 B.W.

± 205. Beslag, revindicatie en art. 2279

B.W. ± 206. Samenwonen en beslag ±

207. Hoe kan men art. 2279 B.W. ont-

krachten? ± 208. Is het bezit werkelijk? ±

209. Is het bezit deugdelijk? ± 210. Is de

bezitter te kwader trouw? ± 211. Goede

trouw: moet men bij het aanschaffen van

een wagen de oorspronkelijke aankoop-

factuur nakijken ± 212. Gevolgen van een

weerlegd vermoeden: inroepen van een

rechtmatige titel door verweerder ± 213.

Bewijs van de eigendomstitel door eiser ±

214. Art. 2279 B.W. en een keten van

kopers ± 215. Persoonlijke vordering tot

teruggave ± 216. Pandhoudende schuld-

eiser ± 217. Art. 2279 lid 2 B.W.: diefstal

en verlies ± 218. Art. 2279 lid 2 B.W.: de

revindicatievordering ± 219. Art. 2280

B.W. ± 220. Art. 2280 B.W. en het begrip

,,tegenwoordige bezitter'': bestaat er een

noodzakelijk verband tussen het recht op

terugbetaling en het retentierecht?

IV. Buitenbezitstelling titels aan

toonder (wet van 24 juli 1921)

221. Het begrip ,,ongewilde buitenbezit-

stelling'' ± 222. Art. 16 wet ongewilde

buitenbezitstelling titels aan toonder ±

223. Enkele aspecten van I.P.R.

V. Goederen buiten particuliere

eigendommen gevonden (wet van

30 december 1975)

224. Een tussenkomst van de wetgever

i.v.m. uithuiszetting

VI. Achtergelaten voorwerpen (wet

van 21 februari 1983)

225. Het versturen van een aangetekend

schrijven door de bewaarnemer aan de

eigenaar

Deel X

VERKRIJGENDE VERJARING

I. Algemene beginselen

226. Men mag zich op de verjaring be-

roepen in elke stand van het geding ±

227. Dertigjarige verkrijgende verjaring

± 228. Verjaring en buurtwegen ± 229.

Zakelijke rechten en bevrijdende

verjaring ± 230. Omzetting van titel:

art. 2231 & 2238 B.W. ± 231. Bezits-

voeging: art. 2235 B.W. ± 232. Verkrij-

ging in volle eigendom van een goed

door een mede-eigenaar ± 233. Verkrij-

gende verjaring en eventuele rechten ±

234. Kadastrale gegevens en verjaring
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II. Verkorte verkrijgende verjaring

235. Het vereiste van een wettige titel ±

236. Verkorte verkrijgende verjaring en

vordering tot nietigverklaring van een

schenking

III. Stuiting en schorsing

237. Gevolgen van stuiting en schorsing

± 238. Natuurlijke en burgerlijke stuiting

± 239. Het begrip dagvaarding in

art. 2244 B.W. ± 240. Duur van de stui-

tende werking van de dagvaarding ±

241. De erkenning als stuitingsgrond ±

242. Het bevel tot betaling als stuitings-

grond ± 243. Dagvaarding en het Bel-

gisch-Duits verdrag van 1959 ± 244.

Schorsing krachtens een uit de wet

voortvloeiend beletsel ± 245. Schorsing

en minderjarigen

Deel XI

RECHTSMISBRUIK

246. Rechtsmisbruik in het zakenrecht
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DEEL I

ONDERSCHEID DER GOEDEREN

1. ROEREND-ONROEREND. ALGEMEEN. BELANG

Het weze nog eens herhaald voor wie pas na het vorig overzicht de universi-

teitsbanken verliet en nu (noodgedwongen) enige belangstelling voor het

goederenrecht aan de dag legt. De indeling der goederen is echt geen hoofd-

stuk dat door professoren uitgevonden is om de omvang van hun cursus en

hun aantal lesuren op te drijven, noch als excellent middel om zo veel

mogelijk studenten voor de rest van het jaar uit het auditorium te verdrijven.

De rechtspraak van de bestudeerde periode toont nog maar eens aan dat een

juiste kwalificatie beslissend kan zijn om te weten hoe Uw situatie als

schuldeiser of belastingplichtige eruit ziet (beslag, voorrechten, fiscaliteit).

Kortom, grijpt een goed boek U naar de adem, het zakenrecht pakt U (soms)

waar het pijn doet: in de portemonnee.

2. ONROEREND UIT HUN AARD. GEBOUW. INCORPORATIEVEREISTE

De basisregel dat een duidelijke verankering met de grond en de daardoor

gemanifesteerde intentie om een installatie ter plaatse te houden de incorpo-

ratie vormt waardoor men kan spreken van een gebouw en dus van een goed

onroerend van nature werd nog eens in herinnering gebracht door de recht-

bank van Leuven(1). In casu ging het om een auto-wasinstallatie van 35 m

lang, waarvan de verschillende onderdelen eÂeÂn geõÈntegreerd geheel vormden,

met bouten op een speciaal daarvoor aangelegde betonnen vloer (waarin zich

ook nog een aantal onderdelen bevonden) bevestigd waren en dit geheel zich

in een speciaal daarvoor gebouwde loods bevond, waarin op de wanden de

nodige leidingen waren aangebracht. Volkomen terecht beslist de rechtbank

dat op deze wasinstallatie geen roerend beslag gelegd kon worden. De

overweging dat de eigenaar van de loods met installatie tevens eigenaar

was van de grond waarop ze gebouwd werden kan zijn invloed hebben bij de

eigendomsvraag (natrekking), maar heeft geen enkel belang voor de kwali-

ficatie roerend-onroerend. Heel wat meer aarzeling roept een uitspraak van

het Hof van Bergen op. In een zaak waar vooral over problemen van

natrekking en eigendom getwist werd tussen de eigenaar-verhuurder van

een industrieterrein en de curator van de gefailleerde huurder, meende het

Hof dat er geen sprake was van incorporatie van een electriciteitscabine door

de huurder op dit terrein geplaatst. Het Hof oordeelde dat de cabine ge-

makkelijk en zonder beschadiging losgemaakt kon worden van het terrein.

Men moest enkel de bestaande aansluitingen loskoppelen, de bestaande

betonnen sokkel waarop de cabine geplaatst was ter plaatse laten of vernieti-

gen en elders een andere aanleggen(2). Zelfs als men zich tot het vroegere (en

(1) Rb. Leuven 4 februari 1997, T.B.B.R. 1998, 151.

(2) Bergen 23 november 1993, J.L.M.B. 1994, 767, inzonderheid 770-771.
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nog geldende) criterium van de al dan niet beschadiging bij scheiding beperkt

rijst reeds enige twijfel vermits het Hof toch even van een gebeurlijke

vernietiging van de betonnen sokkel gewaagt. Alleszins lijkt de motivering

moeilijk in te passen in de sedert het Cassatie-arrest van 15 september

1988(3) aanvaarde opvatting dat theoretische verplaatsbaarheid irrelevant

is zo de bedoeling is dat een goed voor langere tijd ter plaatse blijft en

verplaatsing een verbreken van een geheel zou betekenen. In casu zouden

leidingen en betonnen sokkel ter plaatse blijven. Bovendien was het duidelijk

dat zo het faillissement niet tussengekomen was en de exploitatie voortgezet,

de cabine op die plaats behouden zou zijn. De bedoeling dat het goed ter

plaatse zou blijven was dus aanwezig.

3. GEBOUW. VOORRECHT ONDERAANNEMER (ART. 20, 12
o
HYP. W.)

Art. 20, 12
o
Hyp.W. geeft een voorrecht aan de onderaannemer die werken

heeft uitgevoerd aan het gebouw van de bouwheer. Wie dus niet op de werf

verscheen maar enkel in zijn werkhuizen onderdelen vervaardigde of be-

werkte die later door de hoofdaannemer geplaatst werden kan geen aanspraak

maken op het voorrecht, aldus de Beslagrechter van Luik. Zijn motief was

dat op het moment dat de onderaannemer zijn werk aan het materiaal

uitvoerde dit noch onroerend van nature, noch onroerend door bestemming

was en niet toebehoorde aan de bouwheer(4). Het resultaat is goed, de

motivering minstens ten dele niet. Wat de wetgever in art. 20, 12
o
Hyp. W.

voor ogen heeft is een situatie waarbij de onderaannemer aan een onroerend

goed van nature van de bouwheer prestaties uitvoert. Daarbij kan hij gebeur-

lijk materialen leveren en incorporeren in het onroerend goed van de bouw-

heer. Is dit laatste het geval dan heeft men te maken met een toepassing van

art. 523 B.W. krachtens hetwelk de onzelfstandige gedeelten van een gebouw

dankzij de incorporatie Ð waarvan het onverschillig is wie ze tot stand

bracht Ð onroerende goederen van nature vormen in de zin van art. 518

B.W.(5). Het loutere feit dat de onderaannemer nooit zelf enige prestatie aan

het onroerend goed van de bouwheer geleverd had was een voldoende

argument. In feite werden deze materialen achteraf door de hoofdaannemer

geõÈncorporeerd en dus onroerend uit hun aard, maar die kwalificatievraag is

voor het voorrecht dat in allereerste orde vergt dat de onderaannemer werken

uitvoerde irrelevant. Hier van onroerend door bestemming spreken raakt kant

noch wal. De allereerste vereiste voor onroerendmaking door bestemming is

immers dat onroerend goed van nature en roerend goed dat ermee verbonden

wordt eÂeÂn zelfde eigenaar hebben. Het Hof van Brussel dat zich eveneens

over een beroep op art. 20, 12
o
Hyp.W. moest uitspreken deed het veel

bondiger en juister. Na erop gewezen te hebben dat art. 20, 12
o
Hyp.W.

werken beoogde aan een ,,gebouw'', definieerde het onmiddellijk wat onder

(3) Zie ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 516 e.v.

(4) Beslagr. Luik 15 mei 1995, J.L.M.B. 1996, 881.

(5) F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 41-44.
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die term verstaan moest worden. ,,Gebouw'', aldus het Hof, dient begrepen te

worden als een gebouwd onroerend goed. Als dusdanig konden dan ook de

verscheidene onderdelen van een luchtmachtbasis en een reeks fonteinen

beschouwd worden(6). Het Hof grijpt dus meteen terug naar de betekenis die

klassiek gegeven wordt aan de term gebouw in art. 518 B.W.(7).

4. GEBOUW. ART. 1386 B.W.

Een argeloze bezoeker van een kerkhof schrok zich haast dood toen hij

verwond raakte door een instortend grafmonument. Het Hof van Luik spitte

uit dat dergelijk monument een gebouw is als zijnde een constructie gevormd

door onderling verbonden elementen en op duurzame wijze op de grond

geplaatst. De administratiefrechtelijke regels die op het ogenblik van de

feiten deze materie beheersten sloten echter de toepassing van art. 1386

B.W. uit(8).

5. ONROEREND UIT ZIJN AARD. FISCALITEIT

Op fiscaal vlak is er in de bestudeerde periode nogal wat te doen geweest

over de vraag wat bij toepassing van art. 523 B.W. als een onzelfstandig

bestanddeel van een gebouw en dus ook als onroerend uit zijn aard volgens

art. 518 B.W. kon beschouwd worden. In ons overzicht van 1995 brachten we

zowel het Cassatie-arrest van 15 september 1988 als een arrest van het Hof

van Gent van 12 maart 1991 ter sprake(9). In het Cassatie-arrest werd in een

probleem van inkomstenbelasting gesteld dat incorporatie een intentie om de

goederen ter plaatse te houden vergt, welke niet uitsluitend uit een onver-

mijdelijke materieÈle beschadiging bij verwijdering kan blijken. Het Hof van

Gent nam dit element mee in overweging in een B.T.W.-geschil waar het

moest oordelen of inbouwtoestellen in een keuken als onroerend uit hun aard

konden beschouwd worden. Dit keurig opgebouwde Gentse arrest is mis-

schien(10) te veel in zijn uiteindelijk resultaat en te weinig in zijn volledige

en genuanceerde motivering gelezen door andere rechtspraak.

De Vrederechter van Asse kreeg in feite een volledig identieke zaak voor-

geschoteld als degene die in 1991 aan het Hof van Gent werd voorgelegd.

Ook hier ging het over de vraag of inbouwtoestellen van een keuken

onroerend van nature waren en dus voor verlaagd B.T.W.-tarief in aanmer-

king kwamen. Volgens de verkorte publicatie kwam de Vrederechter tot het

besluit dat de toestellen onroerend uit hun aard waren. In zijn motivering had

hij erop gewezen dat a) rekening moest gehouden worden met de wijze

(6) Brussel 8 november 1995, D.A.O.R. 1995, 89.

(7) R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, I, Brussel, 1972, nr. 743.

(8) Luik 16 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 53, noot P. COENRAETS.

(9) T.P.R. 1995, 517, nr. 11-12.

(10) We moeten ons voorzichtig uitdrukken. De vonissen van Vred. Asse en Rb. Oudenaarde

die we hierna ter sprake brengen zijn immers door een medewerker van het publicerend

tijdschrift in verkorte versie weergegeven. We hebben de integrale tekst van de motivering

dus niet zelf kunnen controleren.
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waarop de inbouw gebeurde en b) nagegaan moest worden of het geheel

zonder de ingebouwde toestellen nog kon functioneren(11). De zaak voor-

gelegd aan de rechtbank van Oudenaarde, die ook voor een kwalificatie

onroerend van nature koos, vertoont bij nader toezien heel wat minder

gelijkenis met het Gentse geval van 1991. Enerzijds ging het over maat-

meubelen, niet alleen voor keukens, maar ook voor badkamers, slaapkamers

en burelen enz. Anderzijds werd in de verkort weergegeven motivering wel

aandacht besteed aan de incorporatievraag (duurzaam en gewoonlijk ver-

binden met het onroerend goed van nature, bedoeling dat geleverde goederen

op een bepaalde plaats blijven), maar kwam de vraag of zonder deze

goederen het geheel nog behoorlijk functioneerde niet aan bod(12). In de

anonieme noten bij deze uitspraken, die blijkbaar van de hand van dezelfde

auteur zijn, wordt gesteld dat deze beide uitspraken volledig in de lijn liggen

van het Gentse arrest van 1991 maar dat dit zelfde Hof in een arrest van

14 december 1994(13) een andere houding zou aangenomen hebben door nu

als criterium te stellen dat de betrokken goederen naar huidige normen

noodzakelijk moeten zijn voor de bewoonbaarheid van het gebouw. Dit is

onjuist. Het Hof heeft inderdaad in 1994 geweigerd bepaalde inbouwmeu-

belen als onroerend uit hun aard te beschouwen. Maar dit gebeurde niet

omdat andere criteria gehanteerd werden ten opzichte van 1991, wel omdat

de feitelijke gegevens verschillend waren. Net zoals in 1991 heeft het Hof

gesteld dat voor de beoordeling of iets als een werk in onroerende staat

(toepassing van art. 523, 518 B.W., onzelfstandig gedeelte van een gebouw)

beschouwd kon worden twee voorwaarden moesten voldaan zijn. Allereerst

moest het werk met het gebouw verenigd zijn (incorporatievereiste). Boven-

dien moet dit werk, rekening houdend met hedendaagse opvattingen, vereist

zijn voor de bewoonbaarheid van het gebouw. Met andere woorden, kan het

gebouw als afgewerkt beschouwd worden indien het desbetreffend goed niet

aangebracht zou zijn. Die vereisten moeten in concreto getoetst worden. Bij

die toetsing heeft het Hof dan (soeverein) vastgesteld dat het ofwel niet ging

om wezenlijke elementen voor bewoonbaarheid (radiatorkasten, badkamer-

kasten), ofwel dat de incorporatie niet bewezen was (schouw- en muurkas-

ten). De annotator heeft blijkbaar niet opgemerkt dat reeds in 1991 het Hof

het criterium van noodzaak voor bewoonbaarheid als tweede, cumulatief

criterium gesteld heeft. Maximaal kan beweerd worden dat in het arrest van

1994 bij de incorporatievoorwaarde de idee van bedoeld om ter plaatse te

blijven niet herhaald wordt. Verder is het evident dat de Ð terechte Ð

referentie naar actuele normen van bewoonbaarheid zal meebrengen dat

goederen die thans (nog) niet als onroerend beschouwd worden, dat wel

kunnen worden naarmate de algemene comfortvereisten evolueren.

(11) Vred. Asse 6 november 1998, Fisc. Koer. 1998, 562, met anonieme noot.

(12) Rb. Oudenaarde 5 mei 1997, Fisc. Koer. 1997, 446, anonieme noot.

(13) Gent 14 december 1994, B.T.W.-Revue 1997, 469, noot, F.J.F. 1995, 538.
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Wie een arrest zoekt waarin als het ware al de hierboven besproken elemen-

ten gebundeld worden en dat een haast perfecte kopie van het Cassatie-arrest

van 15 september 1988 vormt zal zeker zijn gading vinden in een uitspraak

van het Antwerpse Hof van Beroep. De fiscus wilde onroerende voorheffing

heffen op een weeginstallatie en tanks die zich in een hangar van appellant

bevonden. De appellant voerde aan dat deze installaties eigendom waren van

zijn huurder. De argumentatie van de eiser m.b.t. de eigendomsvraag werd al

direct van tafel geveegd met, naast een aantal andere motieven, een terecht

beroep op het dubbel vermoeden van art. 553 B.W. dat constructies boven of

onder de grond geacht worden door de grondeigenaar, op zijn kosten, te zijn

tot stand gebracht en hem toe te behoren. De appellant leverde geen tegen-

bewijs. Met betrekking tot de vraag of men hier met onroerende goederen uit

hun aard te maken had redeneerde het Hof als volgt. Het wees erop dat zo de

door art. 518 B.W. vereiste incorporatie bestaat, de vraag wie ze tot stand

bracht en eigenaar is, irrelevant is voor de kwalificatievraag. Vervolgens

werd nog eens benadrukt dat de term ,,gebouw'' in art. 518 B.W. een ruime

betekenis heeft en overeenkomstig art. 523 B.W. alle zaken die eÂeÂn geheel

vormen met het gebouw onroerend uit hun aard zijn. De volledige tank-en

weeginstallatie was dan ook onroerend van nature voor het Hof. Benadrukt

werd dat de kuip van de weegbrug en sokkels en funderingen van de tanks

geõÈncorporeerd waren in de grond, er sprake was van steun in of op de grond,

de tankinstallatie met leidingen en weeginstallatie als eÂeÂn geheel beschouwd

moesten worden dat bestemd was om met een zekere duurzaamheid ter

plaatse te blijven en de vraag of zij al dan niet zonder beschadiging konden

weggenomen worden zonder belang was(14).

Een op het eerste gezicht moeilijk te begrijpen verrassing vormt dan ook een

arrest van datzelfde Antwerpse Hof (dat we tot nu toe enkel in samenvatting

konden lezen) waarbij beslist werd dat beweegbare laadbruggen in een

magazijn, die aan de huurder van dit magazijn toebehoorden, niet als

onroerend beschouwd konden worden(15). De belastingadministratie wenste

ze voor de onroerende voorheffing ten laste van de eigenaar van het magazijn

mee in rekening te nemen. Haar argument was dat deze laadbruggen zich

voortbewogen op in de grond vastgelegde rails, het gebouw geconstrueerd

was in functie van het gebruik van dergelijke bruggen en deze laadbruggen

wegens hun gewicht en de wijze waarop ze werkten bestemd waren om

gebruikt te worden op de plaats waar ze werden geõÈnstalleerd. Het Hof begon

al vrij ongelukkig aan het probleem door er meteen art. 523 B.W. (onzelf-

standige gedeelten van een bouwwerk) bij te slepen en te zeggen dat de

laadbruggen enkel als onroerend uit hun aard konden beschouwd worden zo

ze eÂeÂn geheel zouden vormen met het gebouw en er een onderdeel van zijn.

Dat het magazijn zonder deze laadbruggen als een volwaardig onroerend

goed kon beschouwd worden is een idee waarvan we de juistheid niet in

(14) Antwerpen 2 juni 1994, Bull. Bel. 1996, 1090, F.J.F. 1994, 243.

(15) Antwerpen 22 juni 1999, Fisc. Koerier 1999, 55, noot G. POPPE.
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twijfel willen trekken maar die o.i. naast de kwestie is. We kunnen ons niet

ontdoen van de indruk dat het Hof zich hier aan de reeds lang verlaten enge

visie dat incorporatie steeds een onverbrekelijke verbinding vergt heeft

vastgeklampt. Met de daaropvolgende overweging dat de laadbruggen niet

in het gebouw geõÈncorporeerd waren en relatief eenvoudig gedemonteerd

konden worden, wordt die te beperkte kijk op het incorporatiebegrip nog eens

beklemtoond. Met zijn arrest van 15 september 1988(16) heeft het Hof van

Cassatie toch wel duidelijk gesteld dat een theoretische verplaatsbaarheid die

echter de inzet van zware technische middelen vergt niet uitsluit dat iets

onroerend van nature is. Al geruime tijd wordt het accent gelegd op de vraag

of het de bedoeling is dat iets gedurende een langere periode op dezelfde

plaats blijft(17). De verplaatsing van benzinepompen die in het Cassatie-

arrest van 1988 aan bod kwam lijkt vergeleken met die van dergelijke

laadbruggen een fluitje van een cent. Ook het feit dat dergelijke laadbrug

niet onafhankelijk van rails kan functioneren verstevigt de idee van een

duurzaam verblijf. Het al te gemakkelijk grijpen naar art. 523 B.W. wordt

misschien verklaard doordat de laadbruggen door de administratie als outil-

lage waren bestempeld.

In alle geval laat de huidige tekst van art. 471 (voorheen art. 360) W.I.B. nog

weinig ruimte voor discussie. Niet alleen is er in § 1 sprake van materieel of

outillage onroerend van nature of door bestemming. In § 3 wordt voor

materieel en outillage die niet het karakter van onroerend van nature maar

wel door bestemming hebben naast de klassieke vereisten van art. 524 B.W.,

nl. plaatsen voor de dienst en exploitatie of blijvend verbinden supplementair

gevergd dat zij door gewicht, afmeting, wijze van plaatsing of werking

moeten dienen om normaal blijvend te worden gebruikt op de plaats waar

zij zich bevinden of om tijdens het gebruik ter plaatse te blijven. Dat wekt

toch wel heel erg de indruk dat de fiscale wetgever het principe van het

Cassatie-arrest van 1988, normaal bestemd om ter plaatse te blijven, zowel

bij onroerend van nature als door bestemming duidelijk een beslissende rol

wil toekennen. Het Hof van Brussel moest dan ook helemaal niets weten van

een theoretische verplaatsbaarheid en bestempelde bijgevolg machines met

relatief klein gewicht (o.a. 52 en 125 kg.) als onroerend, gelet op hun functie

in een grootwarenhuis(18).

Dat een conifeer bezwaarlijk als een gebouw of constructie kan beschouwd

worden zal voor eenieder nogal evident lijken. Toch moest daaraan herinnerd

worden toen de mede-eigenaar van een appartementsgebouw die het exclu-

sieve genot van de tuin had en daar coniferen geplant had, verweten werd dat

hij zich niet gedragen had naar de bepalingen van de basisakte die voor-

(16) Zie de verwijzingen in ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 518.

(17) Zie over die evolutie, overigens vooral in fiscale zaken, onze vorige Overzichten, T.P.R.

1989, 1699, nr. 7, T.P.R. 1995, 516, nr. 10-13.

(18) Brussel 15 september 1994, Bull. contr. 1996, 1074.
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schreef dat geen constructie mocht aangebracht worden zonder voorafgaande

toestemming van de algemene vergadering(19).

6. ONROEREND DOOR BESTEMMING

Om van onroerend door bestemming te kunnen spreken moet allereerst

voldaan zijn aan de zgn. subjectieve voorwaarden. Onroerend door bestem-

ming is uitgesloten indien onroerend goed van nature en roerend goed niet

dezelfde eigenaar hebben(20). Een wilsgesteltenis van de eigenaar van

onroerend goed van nature om het van nature roerend goed in dienst van

het onroerend goed te stellen, ongeacht of het hier om noodzaak dan louter

om nut gaat, is eveneens vereist(21).

Naast de subjectieve zijn er nog de objectieve vereisten waarbij de vraag of

er een band met het onroerend goed van nature dan wel met de activiteit van

zijn eigenaar tot stand gebracht wordt, zwaar doorweegt. De rechtbank van

Kortrijk stelde het beginsel dat tussen erf en een van nature roerend goed dat

men onroerend door bestemming wil maken een duidelijke band en onder-

linge afstemming moet bestaan, waardoor men ze, althans voor de eerste

hypothese van art. 524 B.W, als eÂeÂn productief geheel kan beschouwen. Zo

kan men wel stellen dat de vrachtwagens gebruikt voor de aanvoer van

grondstoffen en de levering van producten van een fabriek van spaander-

platen dergelijke band met de fabriek vertonen en ingeschakeld zijn in de

exploitatie zodat ze onroerend door bestemming zijn. Hetzelfde geldt echter

niet voor een personenwagen door eÂeÂn of ander kaderlid gebruikt(22). Het-

zelfde beginsel vormde de leidraad voor de rechtbank van Namen. Toen een

notaris, blijkbaar zonder testament, overleed stelde zich de zwaarwichtige

vraag of de brandkast van zijn bureau als roerend dan wel als onroerend door

bestemming moest beschouwd worden. Een kwalificatie als onroerend door

bestemming leek erg verleidelijk want de brandkast was geplaatst in een nis

die daartoe de exacte afmetingen had en waarin de electrische bedrading van

een alarmsysteem uitkwam. Een beroep op de laatste alinea's van zowel

art. 524 als 525 B.W. lag schijnbaar voor de hand. Toch ging de rechtbank

hier niet op in en meende zij dat de brandkast niet als onroerend door

bestemming kon beschouwd worden. Doorslaggevend voor haar was het

argument dat de brandkast veeleer aan het beroep van de notaris dan aan het

gebouw als dusdanig was verbonden(23). Om dezelfde reden zijn de wagens

van een firma, gehuisvest in een eigen gebouw, die zich bezig houdt met de

conceptie, studie en realisatie van werken voor de aanleg van leidingen voor

water, electriciteit en gas en die op steeds wisselende plaatsen worden

(19) Brussel 29 april 1999, J.T. 2000, 188, inzonderheid 189, 2
o
kol.

(20) Antwerpen 22 juni 1999, Fisc. Koer. 1999, 559, noot G. POPPE; Bergen 23 november

1993, J.L.M.B. 1994, 767, inzonderheid 771.

(21) Kh. Charleroi 10 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 743.

(22) Rb. Kortrijk 16 september 1996, R.W. 1996-97, 1345, waar de kwalificatievraag een

prealabele was voor de toepasselijkheid van art. 20, 4
o
Hyp.W.

(23) Rb. Namen 26 mei 1997, Rev. not. b. 1997, 477.
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uitgevoerd, niet onroerend door bestemming. Voor de leverancier van auto-

banden had dit als gelukkig gevolg dat hij het voorrecht wegens kosten tot

behoud (art. 20, 4
o
Hyp.W.) kon inroepen(24).

(a) Beslag

Het belang van de vraag of een goed nog roerend van nature is dan wel

onroerend geworden door bestemming kwam nog eens aan bod voor de

beslagrechter van Namen. Deze besliste dat het beslag op een onroerend goed

van nature, onder voorbehoud van rechtsmisbruik zo men het verder laat

uitdeinen dan wat door de schuldvordering verantwoord is, zich uitstrekt tot

de accessoria die roerend van nature zijn maar door (economische) bestem-

ming onroerend geworden. Hij steunde zich daarbij o.a. op de burgerrechte-

lijke beginselen van het onroerend maken door bestemming. In casu strekte

het beslag op een terrein zich dan ook uit tot de installaties op dit terrein

aangebracht. Terecht werd in de overweging gewezen op de basisidee van

onroerend maken door bestemming: het risico vermijden dat afzonderlijke

verkoop tot een economisch ongunstig resultaat aanleiding zou geven(25).

Een schoonheidsfoutje is wel dat in dezelfde overweging van deze installa-

ties gezegd wordt ,,qui, de surcroõÃt, s'aveÁrent eÃtre difficilement deÂmonta-

bles''. Als dit echt zo was dan zat men op een verkeerd spoor door nog over

onroerend door bestemming te spreken. De moeilijke verplaatsbaarheid

wordt als een element van incorporatie gezien(26). Men heeft dan dood-

gewoon met bouwwerken te maken die onder de toepassing van art. 518

B.W. (onroerend van nature) vallen.

(b) Fiscaliteit

Het actuele art. 471 (oud 360)W.I.B. en de uitspraak van het Hof van Brussel

van 15 september 1994 brachten we reeds ter sprake onder ONROEREND UIT

ZIJN AARD. FISCALITEIT.

7. ROERENDE GOEDEREN VAN NATURE. VAARTUIG

De koper van een als restaurant heringericht lichtschip dat al jaren aan de

kaai van het staatsdok van Oostende gemeerd lag werd er door de B.T.W-

administratie, daarin gevolgd door het Hof van Gent pijnlijk aan herinnerd

dat schepen roerende goederen zijn. Art. 528 B.W. (in de tekst van het arrest

(24) Kh. Charleroi 10 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 743. Minder fortuinlijk was een schuldeiser

die op hetzelfde voorrecht beroep deed wegens werken aan een stoomketel. In zijn conclusie

had hij ingeroepen dat daardoor de onderneming verder kon functioneren. Voor de rechter had

hij daarmee toegegeven dat de stoomketel onontbeerlijk was voor de exploitatie van de

onderneming en bijgevolg onroerend door bestemming was geworden. Vermits geen bewijs

van tijdig neerleggen van factuur werd geleverd was zijn vordering niet bevoorrecht (Kh. Ieper

18 januari 1999, R.W. 1998-99, 1359). De andere voorwaarden voor onroerend door bestem-

ming kwamen niet aan bod.

(25) Beslagr. Namen 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 933.

(26) Zie de rechtspraak die we in ons vorig Overzicht bespraken (T.P.R. 1995, 516, nr. 11-13).
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wordt duidelijk per vergissing naar art. 529 B.W. verwezen) en art. 531 B.W.

zijn terzake overduidelijk. De omstandigheid dat hypothecaire inschrijving

op een schip mogelijk is verandert daar niets aan. De poging om beroep te

doen op de vrijstellingsbepaling van art. 42 § 1 W.B.T.W. strandde jammer-

lijk op het feit dat het schip al zo lang aan de kaai lag. Het Hof wees erop dat

enkel het gewoonlijk gebruik of bestemming op het ogenblik van levering in

aanmerking komt. Schepen die bestemd zijn om ter plaatse te liggen, ook al

kunnen zij het voorwerp van een bevrachtingovereenkomst uitmaken, zijn

van de vrijstelling uitgesloten(27). Men kan hierin een beetje het spiegel-

beeld zien van de rechtspraak die bij onroerend van nature de bedoeling dat

een goed ter plaatse zou blijven laat primeren op een theoretische verplaats-

baarheid. Alhoewel het hier om een fiscale zaak ging werd er duidelijk

gebruik gemaakt van burgerrechtelijke begrippen en kan gesteld worden

dat art. 42 § 1 W.B.T.W. manifest de gedachtengang van art. 528 B.W. in

zich draagt.

8. ROEREND UIT ZIJN AARD. HUISDIEREN

Summum ius, summa iniuria. Scheiden doet leiden en veroordeelt soms tot een

hondenleven. De voorzitter van de rechtbank van Marche-en-Famenne las

art. 528 B.W., stelde vast dat dieren daar als voorbeeld van goederen die door

eigen kracht bewegen worden aangehaald, dus roerend van nature zijn en

bijgevolg juridisch over geen persoonlijkheid beschikken. Op die grond be-

sliste hij dat ingeval van echtscheiding de hond toekomt aan die partner die er

eigenaar van is en de andere op geen bezoekrecht aanspraak kan maken(28).

9. LICHAMELIJK ROEREND GOED. SIM-KAART

In een geschil tussen twee telefoonmaatschappijen moest uitgemaakt worden

of een Sim-kaart voor GSM-toestellen als een product in de zin van art. 1,1
o

W.H.P.C. kon beschouwd worden. Dit art. definieert producten als ,,alle

lichamelijke roerende zaken''. Op grond van de overwegingen dat dergelijke

kaart als zodanig het voorwerp van talrijke handelstransacties vormt, de

consument er eigenaar van wordt en ze probleemloos aan derden kan over-

dragen of doorverkopen en deze kaart dus een eigen waarde heeft oordeelde

het Hof van Brusssel dat het inderdaad een product in de zin van art. 1,1
o

W.H.P.C. (en dus een lichamelijk roerend goed) betrof(29). In zijn noot bij

dit arrest meent G. Ballon o.i. terecht dat het Hof eigenlijk zegt dat de SIM-

kaart eigenlijk een soort waardepapier is. Reeds geruime tijd wordt aanvaard

dat titels aan toonder lichamelijke roerende goederen zijn omdat het vorde-

ringsrecht met de materieÈle drager wordt geõÈdentificeerd(30). Ook hier lijkt

(27) Gent 23 juni 1997, Eur. Vervoerr. 1999, 219, F.J.F 1997, 643, T.W.V.R. 1997, 103.

(28) Kg. Marche-en-Famenne 29 maart 1995, J.L.M.B. 1995, 1050, noot C. PANIER.

(29) Brussel 17 juni 1998, D.C.C.R. 1998, 264, noot G. BALLON.

(30) R. DEKKERS, o.c., nr. 771; G. GALOPIN, Les biens, la proprieÂteÂ et les servitudes, Luik,

1912, nr. 42; F. VAN NESTE, o.c., nr. 22 en 70.
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men te kunnen beweren dat de aanspraken op de dienstverlening door de

telefoonmaatschappij in de kaart belichaamd zijn.

10. VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN

Een landbouwbedrijf werd publiek verkocht terwijl de oogst nog te velde

stond. Met beroep op art. 20, 4
o
Hyp. W. (kosten tot behoud) wilden de

leveranciers van meststoffen en fytofarmaceutische producten als bevoor-

rechte schuldeisers betaald worden uit de opbrengst van deze verkoop. De

instrumenterende notaris weigerde de opname in het bevoorrecht passief met

volgende argumenten. Enerzijds was er geen sprake van behoud maar

hoogstens van verbetering. Anderzijds was het zaaigoed, dat als behouden

goed werd bestempeld, door zijn incorporatie met de grond onroerend

geworden, terwijl het voorrecht van art. 20, 4
o
Hyp. W. slechts kan inge-

roepen worden indien de kosten betrekking hebben op een roerend goed. De

kunstmest werkte blijkbaar ook bevruchtend op de redenering van de rech-

ters. Na erop gewezen te hebben dat kunstmest en onkruidverdelgers onmis-

baar zijn voor het behoud van het minimum-rendement waaraan een oogst in

de huidige marktstructuren moet beantwoorden werd ook het obstakel van de

incorporatie bij de wortel aangepakt. Art. 520, 1
o
al. B.W. volgens welke tak-

en wortelvaste vruchten onroerend van nature zijn kan immers buiten spel

gezet worden door beroep te doen op de fictie van de vervroegd roerendma-

king. Met verwijzing naar De Page besloot het Hof van Luik(31) dat een

oogst een vervroegd roerend goed is zo hij, zoals in casu, het voorwerp van

een afzonderlijke overdracht uitmaakt die zich zal realiseren door de afschei-

ding van de grond.

Ook de Rechtbank van Marche-en-Famenne zag zich geconfronteerd met de

problematiek van de vervroegd roerendmaking(32). Bij publieke verkoop

van twee percelen bos verklaarde de koper via de technieken van sterkma-

king en commandsverklaring dat het hout op stam (prijs 4.790.000 BEF)

gekocht was voor een N.V., de grond (prijs 960.000 BEF) voor twee echt-

paren. Alleen op de verkoop van de grond werd het registratierecht geheven.

De verkoop van het hout werd aan het B.T.W.-regime onderworpen. De

toewijzingsakte van 28 april 1989 bepaalde dat het hout ten laatste op

31 december 1990 verwijderd moest zijn en dat de kopers van de grond

een bedrag van 170.000 BEF als vergoeding voor het ondertussen gederfde

genot zouden krijgen. DeOntvanger der Registratierechten stelde op 23maart

1995 vast dat de bomen nog steeds niet gehakt waren en vorderde registratie-

rechten op de prijs voor de verkoop van het hout. De rechtbank trad de

stelling van de fiscus bij dat het hier om een belastingontduiking ging en de

fictie van de onroerendmaking niet kon ingeroepen worden. Enerzijds was er

een onaanvaardbare overschrijding van de termijn voor het omhakken, waar-

(31) Luik 15 juni 1995, J.L.M.B. 1997, 138.

(32) Rb. Marche-en-Famenne 13 maart 1997, Rec. geÂn. enr. not. 1997, nr. 24.752, noot

A. CULOT.
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voor de N.V. geen afdoende uitleg kon verschaffen. Anderzijds leek er een

duidelijk verdachte (personele) band te bestaan tussen de N.V. en de kopers

van de grond die op geen enkel ogenblik op het vrijmaken van de grond

hadden aangedrongen zodat zij de attributen van hun eigendomsrecht konden

uitoefenen. Zij hadden zelfs de contractueel voorziene 170.000 BEF voor

genotsderving niet opgeeÈist. Vruchteloos beriepen de belastingplichtigen

zich op een arrest van het Hof van Luik waar dezelfde N.V. het in een

soortgelijke zaak met de fiscus aan de stok had gehad(33). Daar had het Hof

beslist dat het loutere feit dat er tussen verkoop en hakken van de bomen (wat

trouwens pas gebeurde na veroordeling in eerste aanleg van de N.V.) 4 jaar

verstreken waren niet aantoonde dat er een veinzing was gebeurd m.b.t. wat

in werkelijkheid een verkoop van bomen, onroerend goed van nature, was.

Essentieel in de motivering van het Hof was dat de fiscale wetgeving geen

vervaltermijn oplegt voor de roerendmaking. Behoudens andersluidend con-

tractueel beding impliceert de verkoop van hout op stam niet dat binnen de

kortst mogelijke termijn gehakt wordt. In de houthakkerssector, aldus het

Hof, is het gebruikelijk dat slechts gehakt wordt op moment dat de commer-

cialisering mogelijk is. De omstandigheid dat door talrijke stormen de prijzen

op de houtmarkt ingestort waren verantwoordde dat men wachtte met

hakken. De rechtbank van Marche-en-Famenne stond nu echter voor een

situatie waar er wel degelijk contractueel een termijn bepaald was.

De fictie van de vervroegd roerendmaking wordt nergens in het B.W. ge-

regeld. Het is in zeer grote mate de rechtsleer geweest die de voorwaarden

voor haar toepassing heeft vastgelegd(34). Alleszins wordt geeÈist dat de

eigendom van de desbetreffende goederen in een rechtshandeling afzonder-

lijk van de eigendom van de grond wordt overgedragen(35). Verdeeldheid

lijkt er te bestaan omtrent de vraag of reeds bij het afsluiten van de overeen-

komst een termijn bepaald moet worden waarbinnen de materieÈle scheiding

van de grond en de geanticipeerd roerende goederen een feit moet zijn(36).

De voorwaarde dat de geanticipeerd roerende goederen aan een ander

persoon dan diegene die de eigendom van de grond verwerft of bezit moet

worden overgedragen werd, zoals we in ons Overzicht van 1989 aangaven,

door het Hof van Cassatie in 1986 afgewezen(37). In het geval voorgelegd

(33) Luik 26 mei 1994, Rec. geÂn. enreg. not. 1994, 389, noot A. CULOT.

(34) Zie hierover b.v. de gedetailleerde noot van F. T'KINT bij Cass. 13 maart 1986, J.T. 1988,

315, inzonderheid 319-321; F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 81.

Zie ook: N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence

(1989-1998), Les Biens'', R.C.J.B. 2000, 83, nr. 14.

(35) H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, nr. 723.

(36) In de aangegeven verwijzingen eisen De Page en Dekkers dit niet, Van Neste, die

misschien te zeer fiscaal geõÈnspireerd is, wel. De tekst van art. 74-75 W.Reg. spreekt van

een contractuele verplichting tot rooiing of afbraak maar zegt niet expliciet dat hiervoor een

welbepaalde termijn moet bedongen zijn. Het risico voor wie een al te lange periode tussen

aanschaf en daadwerkelijke afscheiding van de grond laat verstrijken ligt waarschijnlijk in de

mogelijkheid voor de administratie om krachtens art. 204 W. Reg. tot veinzing te besluiten.

(37) Cass. 13 maart 1986, Arr. Cass. 1985-86, 976, J.T. 1988, 315, noot F. T'KINT, Pas. 1986,

I, 886; J. KOKELENBERG e.a., T.P.R. 1989, 1701, nr. 11. Ook art. 74-75 W.Reg. eisen dit niet.
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aan de rechtbank van Marche-en-Famenne beklemtoonden fiscus en recht-

bank dat de termijnclausule correct nageleefd moet worden. In zijn arrest van

15 juni 1995 spreekt het Hof van Luik, verwijzend naar De Page, V, nr. 723,

enkel van een afzonderlijke overdracht die gerealiseerd zal worden door de

afscheiding van de grond. Ook als men het met deze beperkte omschrijving

eens is kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat het Hof met alle

middelen gepoogd heeft de leveranciers in kwestie een voorrecht te gunnen.

Daartoe heeft het het niet al te nauw genomen met een aantal fundamentele

principes. Voor het Hof omvatte de enkele prijs die voor de toewijzing

betaald was ook de vergoeding voor de nog wassende oogst. Alleen moest

die enkele prijs dan geventileerd worden om uit te maken welk gedeelte

ervan de waarde van de oogst vertegenwoordigde. Zou men in navolging van

het Cassatie-arrest van 1986 kunnen beweren dat het er niet toe doet dat

gronderf en oogst aan eÂeÂn zelfde persoon werden overgedragen, dan nog

blijft het zo dat op het moment van de rechtshandeling geanticipeerd roerend

goed en erf duidelijk het voorwerp van twee afzonderlijke overdrachten

moeten uitmaken. In het geval van het Cassatie-arrest van 1986 wordt

duidelijk de wilsintentie van partijen tot afzonderlijke overdracht (met

afzonderlijke waardebepaling) onderstreept. Hier werd in blok, voor eÂeÂn

enkele prijs verkocht en wil het Hof post factum een afzonderlijke waar-

debepaling doordrukken. Om het plaatje volledig te maken kan men eraan

toevoegen dat art. 1591-1592 B.W. vergen dat op het moment van afsluiten

van verkoop de prijs bepaald of bepaalbaar is en dat het een regel van

openbare orde is dat een voorrecht enkel onder de door de wet bepaalde

voorwaarden kan toegekend worden. Men kan zich dus niet verschuilen

achter de lijdelijkheid van de rechter en stellen dat de tegenpartij maar een

argumentatie naar voren had moeten schuiven die b.v. de fiscus onmiddellijk

zou aangevoerd hebben.

11. GEMENE GOEDEREN. LEEFMILIEU

Zonder rechtstreeks toepassing te maken van art. 714 B.W. werd de eco-

logische tendens in de rechtspraak die we in ons vorig overzicht signaleer-

den(38), verdergezet door de Vrederechter vanMarche-en-Famenne(39). Die

besliste dat wie van zijn in een waardevol landschap gelegen erf een soort

stort voor autobanden, schroot en hout had gemaakt niet gerechtigd was de

wegruiming te vorderen van bomen die de buur op onwettige afstand had

geplant om aan dit weinig fraaie uitzicht te ontsnappen. Die buur kon zich

volgens de vrederechter beroepen op het door art. 23 G.W. gewaarborgde

recht op gezond leefmilieu. Dat recht, aldus de Vrederechter, moet extensief

begrepen worden en omvat ook een esthetisch aspect.

(38) T.P.R. 1995, 511, nr. 3-7.

(39) Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1301, noot M.-C. COPPIETERS.
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12. RES NULLIUS. ONDERGRONDS WATER

Ondergronds water en voedingsaders van watervoorraden zijn res nullius en

maken geen deel uit van een bepaald erf. De eigenaar van een erf die door

graafwerken die hij op zijn terrein uitvoert de bron van een gebuur drooglegt,

zonder dat daarbij een fout of nalatigheid wordt aangetoond, loopt daarbij

geen enkele aansprakelijkheid op. Met die argumentatie wees de rechtbank

van Nijvel de vordering gegrond op art. 1382 B.W. af van de eigenaar van

een vijver waarvan de bevoorrading vanuit een bron op een naburig erf

afgesneden was als gevolg van wegenwerken door een gemeente uige-

voerd(40).

13. ONVERVREEMDBARE GOEDEREN

Zoals men weet kan men goederen die weliswaar in de handel zijn toch

(enige tijd) aan de economische kringloop onttrekken door een beding van

onvervreemdbaarheid. De geldigheid van dergelijk beding wordt aanvaard

mits het een geoorloofd doel nastreeft en beperkt is in de tijd. Die criteria kan

men o.i. terugvinden in een arrest van het Hof van Gent(41). De feiten waren

als volgt. Appellanten hadden een sociale woning gekocht van een erkende

huisvestingsmaatschappij. Daarbij hadden zij een beding onderschreven

waarbij zij zich voor een periode van 20 jaar het recht ontzegden zonder

voorafgaande schriftelijke machtiging van de maatschappij het huis te ver-

kopen. Ongeveer 4 jaar na de aankoop verkochten zij wegens echtelijke

moeilijkheden het huis zonder deze toestemming. De echtscheiding werd pas

een jaar later uitgesproken en werd door het Hof niet als een geval van

overmacht of toeval beschouwd dat vrijstelde van de verplichting. De maat-

schappij vorderde op grond van een schadebeding, gekoppeld aan het ver-

vreemdingsverbod, de netto-meerwaarde die bij de verkoop was gereali-

seerd. Om volgende redenen achtte het Hof het schadebeding geoorloofd.

Het doel van de maatschappij was sociale woningen, gebouwd met gemeen-

schapsgeld aan matige prijs aan te bieden aan personen met bescheiden

inkomen en zo tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften van een

bepaalde bevolkingscategorie. Dit maatschappelijk doel zou volkomen wor-

den uitgehold indien er geen waarborg van een zekere duurzaamheid voor-

handen was, de koper vrij gelaten werd tot vervreemden en dus niet belet kon

worden dat personen die niet in aanmerking kwamen voor rechtstreekse

verwerving van een sociale woning die onrechtstreeks toch zouden verkrij-

gen. Weliswaar werd de strijd gevoerd rond de geoorloofdheid van het

schadebeding dat de naleving van de onvervreemdbaarheidsclausule moest

waarborgen en laten we het aan de specialisten van het verbintenissenrecht

over om te oordelen of hier toch geen sprake was van het opleggen van een

private straf, maar de door het Hof gehanteerde argumenten om tot de

geoorloofdheid van het schadebeding te besluiten lijken even goed of vooral

(40) Rb. Nijvel 13 februari 1995, T. Aann. 1995, 162.

(41) Gent 5 januari 1996, R.W. 1996-97, 192.
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betrekking te hebben op de geoorloofdheid van het vervreemdingsverbod.

Het Hof heeft eigenlijk tot geoorloofdheid van het schadebeding besloten

omdat de motieven voor het vervreemdingsverbod geldig waren.

In een andere zaak waar een huisvestingsmaatschappij zich eveneens beriep

op een vervreemdingsverbod, gesanctioneerd door een schadebeding, stelde

het Hof van Brussel de huisvestingsmaatschappij in het ongelijk(42). Het Hof

meende dat de maatschappij misbruik van recht maakte door zich op de

desbetreffende clausules te beroepen in een situatie waar de verkoop slechts

2 maanden voÂoÂr de bedongen termijn van 10 jaar plaats vond, de oorzaak in

een echtscheiding lag en de verkopers keurig de toestemming gevraagd

hadden maar de maatschappij de bedongen forfaitaire schadevergoeding

van 20% vorderde en aldus een voordeel nastreefde dat buiten verhouding

stond met de wederkerige last voor de tegenpartij.

DEEL II

DOMEINGOEDEREN

14. OPENBAAR EN PRIVAAT DOMEIN: ONDERSCHEID

Klassiek oordeelt het Hof van Cassatie dat openbare domeingoederen(43) die

goederen zijn die door hun natuur of een beslising van de overheid voor het

gebruik van allen bestemd zijn(44) of door de wet expliciet in het openbaar

domein zijn opgenomen(45). Zo bijvoorbeeld maakt een spoorweg deel uit

(42) Brussel 16 januari 1992, R.W. 1994-95, 950.

(43) Over het openbaar domein, zie volgende recente publicaties: J. HANSENNE, Les biens.

PreÂcis, I, Luik, 1996, 135 e.v., nr. 114 e.v.; F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 155

e.v., nr. 83 e.v.; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurispru-

dence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 85 e.v., nr. 16 e.v.; H. VUYE, Bezit en bezits-

bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 415 e.v., nr. 396

e.v.

(44) Cass. 3 februari 1860, Pas. 1860, I, 121, conclusie Advocaat Generaal CLOQUETTE; Cass.

20 juni 1872, Pas. 1872, I, 352, conclusie Advocaat Generaal MESDACH DE TER KIELE; Cass.

29 juni 1876, Pas. 1876, I, 318, conclusie Advocaat Generaal MESDACH DE TER KIELE; Cass.

12 juli 1878, Pas. 1878, I, 348, conclusie Eerste Advocaat Generaal MESDACH DE TER KIELE;

Cass. 28 maart 1878, Pas. 1878, I, 149, conclusie Eerste Advocaat Generaal MESDACH DE TER

KIELE; Cass. 2 juni 1898, Pas. 1898, I, 219, conclusie Eerste Advocaat Generaal MEÂLOT; Cass.

2 oktober 1924, Pas. 1924, I, 530; Cass. 21 januari 1926, Pas. 1926, I, 187; Cass. 17 november

1927, Pas. 1928, I, 17; Cass. 9 maart 1950, Pas. 1950, I, 485, Arr. Cass. 1950, 457; Cass.

8 maart 1951, Pas. 1951, I, 416, Arr. Cass. 1951, 390, R.W. 1951-52, 121; Conclusie Advocaat

Generaal GANSHOF VAN DERMEERSCH bij Cass. 12 oktober 1954, Pas. 1955, I, 106; Cass. 3 mei

1968, Pas. 1968, I, 1033, Arr. Cass. 1968, 1100, R.W. 1968-69, 409, J.T. 1968, 454, R.C.J.B.

1969, 5, noot A. MAST; Conclusie Advocaat Generaal VELU bij Cass. 20 april 1978, Pas. 1978,

I, 937, in het bijzonder 945, voetnoot 20; Conclusie Procureur Generaal GANSHOF VAN DER

MEERSCH bij Cass. 16 mei 1974, Pas. 1974, I, 955.

(45) Cass. 12 juli 1878, Pas. 1878, I, 348, conclusie Eerste Advocaat Generaal MESDACH DE

TER KIELE; Cass. 11 november 1886, Pas. 1886, I, 401, conclusie Procureur Generaal MESDACH

DE TER KIELE; Cass. 21 januari 1926, Pas. 1926, I, 187; Noot bij Cass. 3 mei 1968, R.W. 1968-

69, 409; Conclusie Advocaat Generaal VELU bij Cass. 20 april 1978, Pas. 1978, I, 937, in het

bijzonder 945, voetnoot 20.
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van het openbaar domein(46). A contrario kan men hieruit afleiden dat alle

overheidsgoederen die niet tot het gebruik van allen bestemd zijn deel

uitmaken van het privaat domein. In beginsel maken overheidsgoederen

trouwens deel uit van het privaat domein.

De rechtsleer lijkt echter weinig te voelen voor het criterium dat door het Hof

van Cassatie wordt gebruikt. De meeste auteurs vinden het criterium te eng in

die zin dat het niet kan gehanteerd worden voor alle goederen die door hun

bestemming tot het openbaar domein behoren. Bijna alle auteurs merken op

dat goederen als gevangenissen, kazernes, atoomcentra e.d. toch niet tot het

openbaar domein behoren omdat ze bestemd zijn ,,tot het gebruik van

allen''...

Een groot deel van de Belgische rechtsleer volgt min of meer de visie van de

Franse auteur Waline. In zijn ,,Droit administratif'' (1936) gaf hij volgende

definitie: ,,On peut donc dire: Fait partie du domaine public tout bien

appartenant aÁ une personne administrative qui soit aÁ raison de sa configura-

tion naturelle, soit aÁ raison d'un ameÂnagement speÂcial, soit peut eÃtre meÃme aÁ

raison de son importance historique ou scientifique, est neÂcessaire aÁ un

service public ou aÁ la satisfaction d'un besoin public, et ne saurait eÃtre

remplaceÂ par aucun autre dans ce roÃle''(47).

O.i. kan men niet echt spreken van een tegenstelling tussen rechtsleer en

rechtspraak, eerder is er sprake van een communicatiestoornis(48). Het

criterium gebruikt door het Hof van Cassatie dient o.i. geõÈnterpreteerd als

slaande op de aard van het goed. Dit belet dan geenszins dat de werking of de

organisatie van een goed dat tot ,,het gebruik van allen is bestemd'' gere-

glementeerd, d.w.z beperkt, wordt(49). In deze interpretatie kan men stellen

dat de aard van een gevangenis, als goed, effectief bestemd is voor het

gebruik van allen, maar evident wordt dit gebruik gereglementeerd (organi-

satie van het goed) in die zin dat niet iedereen vrij gebruik kan maken van dit

goed. Tevens mag men niet uit het oog verliezen dat het door het Hof van

Cassatie voorgestane criterium een aantal voordelen biedt. Zo merkt Procu-

reur Generaal Ganshof van der Meersch terecht op dat het door het Hof

gehanteerde criterium dit grote voordeel heeft dat het de domanialiteit

beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is(50). Een overheid dient niet

overbeschermd. Bovendien bestaan er andere technieken, bijvoorbeeld de

continuõÈteit van de openbare dienst(51), die een meer dan afdoende bescher-

ming verlenen aan de overheidsgoederen.

(46) R.v.St. 23 februari 1996, J.T. 1996, 437.

(47) M. WALINE, Manuel eÂleÂmentaire de droit administratif, Parijs, 1936, 523.

(48) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 421, nr. 400.

(49) In deze zin: Rb. Brussel 13 april 1994, T. Vred. 1997, 108, noot B. HUBEAU, dat verder in

dit nummer wordt besproken.

(50) Conclusie Procureur Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH bij Cass. 16 mei 1974, Pas. I,

1974, 957.

(51) Cf. infra, alwaar de continuõÈteit van de openbare dienst wordt besproken.
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De Rechtbank van Koophandel te Luik sluit veeleer aan bij het functionele

criterium voorgestaan door Waline alwaar de rechtbank overweegt: ,,Que la

doctrine reÂcente est unanime pour deÂfinir les biens du domaine public comme

eÂtant non seulement ceux directement affecteÂs aÁ l'usage de tous, ceux qui

sont affecteÂs neÂcessairement aÁ un service public, en raison de leur destina-

tion ou de leur configuration naturelle ou aÁ raison de leur ameÂnagement et

eÂgalement ceux jugeÂs indispensables au fonctionnement du service

public'' (52). Op grond van dit ruim geformuleerde criterium beslist de

rechtbank dat het ,,Centre Hospitalier de LieÁge''(53) (bij de Luikenaars

bekend als de ,,C.H.U. du Sart Tilman'') deel uitmaakt van het openbaar

domein. Met verwijzing naar hetzelfde ruime criterium besluit de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Brussel dat de gebouwen van de Brusselse beurs tot het

openbaar domein behoren(54).

Past men daarentegen het criterium toe voorgestaan door het Hof van

Cassatie, dan dient men o.i. te besluiten dat een hospitaal veeleer deel

uitmaakt van het privaat domein. Het enkele feit dat een goed een bestem-

ming van openbaar nut heeft gekregen volstaat niet om van dit goed een

openbaar domeingoed te maken, het goed moet bestemd zijn voor het ge-

bruik van allen. Zo besliste het Hof van Cassatie dat een gemeenteschool

weliswaar een bestemming heeft die het algemeen nut dient, maar toch tot

het privaat domein behoort daar zij niet bestemd is voor het gebruik van

allen(55). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel volgt alvast het strikte

criterium voorgestaan door het Hof van Cassatie: ,,qu'il convient aÁ cet effet

de ne pas oublier qu'un bien appartient au domaine public lorsque par

deÂcision expresse ou implicite de l'autoriteÂ compeÂtente il est affecteÂ aÁ l'usage

de tous sans distinction de personnes'' (56). En o.i. terecht voegt de recht-

bank daaraan toe dat dit criterium niet vereist dat ,,la totaliteÂ de la popula-

tion'' gebruik maakt van het goed, maar wel ,,que l'utilisent tous ceux

auxquels le bien est destineÂ selon sa nature et sa fonction''.

Gedurende de besproken periode oordeelde de Raad van State dat de haven

van Antwerpen en de noodzakelijke aanhorigheden behoren tot het openbaar

domein (57). Deze beslissing strookt met het strikte criterium gebruikt door

het Hof van Cassatie. In het verleden heeft het Hof van Cassatie overigens

(52) Kh. Luik 6 oktober 1994, T.B.H. 1995, 978.

(53) Ook Van Neste klasseert de burgerlijke hospitalen bij de openbare domein goederen op

grond van het door Waline voorgestane criterium (F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990,

176-177, nr. 95, zie tevens voetnoot 90 aldaar).

(54) Rb. Brussel 29 maart 1996, J.T. 1996, 680.

(55) Cass. 21 januari 1926, Pas. 1926, I, 187.

(56) Rb. Brussel 13 april 1994, T. Vred. 1997, 108, noot B. HUBEAU.

(57) R.v.St. 2 februari 1993, R. H. Antwerpen 1994, 318; adde: R.v.St. 21 juni 1994,

nr. 48.082, T. Aann. 1998, 137.
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reeds beslist dat een haven met haar noodzakelijke aanhorigheden tot de

openbare domeingoederen behoort(58).

15. PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN: STATIONEERVERGUNNING

EN WEGVERGUNNING

De openbare wegenis maakt deel uit van het openbaar domein en is als

dusdanig bestemd tot het gebruik van allen. De Raad van State overweegt

hieromtrent: ,,que les voiries, qui appartiennent au domaine public, sont

naturellement destineÂes aÁ l'exercice de la liberteÂ d'aller et venir, qui ne

requiert en principe aucune autorisation''(59). Het is pas wanneer men

privatief gebruik wil maken van het openbaar domein d.w.z. bij uitsluiting

van medeburgers dat men hiervoor een bijzondere toestemming nodig heeft,

bijvoorbeeld een wegvergunning of een stationeervergunning. Om van de

openbare weg gebruik te maken met een voertuig heeft men dan ook in

beginsel geen bijzondere toelating nodig(60).

Een voor de praktijk interessant geschil omtrent het privatief gebruik van het

openbaar domein werd beslecht door de Rechtbank van Koophandel in een

vonnis van 14 oktober 1991(61). Betrokken partijen hadden een overeen-

komst gesloten m.b.t. de uitbating van een frietkraam op de openbare weg.

Deze ,,huur-en koopovereenkomst'' liet verweerder toe om het frietkraam

gedurende een jaar uit te baten tegen een huurprijs van 50.000 BEF per

maand. Na afloop van deze huurovereenkomst werd bedongen dat verweer-

der de frituurwagen zou kopen aan de vastgestelde prijs van 1.800.000 BEF.

Na verloop van enkele maanden betaalde verweerder niet langer de huur-

gelden en ging eiser over tot dagvaarding. Eiser was evenwel nooit in het

bezit geweest van de noodzakelijke vergunningen. Zo was er geen vergun-

ning voor het privatief gebruik van het openbaar domein en al evenmin werd

ooit een bouwvergunning(62) bekomen. M.a.w., zowel de regels in verband

met de privatieve uitbating van het openbaar domein als de stedenbouw-

kundige regels werden met voeten getreden. Terecht oordeelt de rechter dat

de ,,huur-en koopovereenkomst'' strijdig is met de openbare orde.

Stationeervergunningen en wegvergunningen hebben altijd een precair ka-

rakter(63). De bevoegde overheid kan dan ook de toegestane standplaats op

een openbare markt herroepen, oordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te

(58) Cass. 12 januari 1893, Pas. 1893, I, 79, conclusie Procureur Generaal MESDACH DE TER

KIELE; Cass. 5 maart 1896, Pas. 1896, I, 104, conclusie Procureur Generaal MESDACH DE TER

KIELE; Cass. 9 maart 1950, Pas. 1950, I, 485, Arr. Cass. 1950, 457.

(59) R.v.St. 22 maart 1995 (nr. 52.423), Rev. Dr. Comm. 1996, 52.

(60) R.v.St. 22 maart 1995 (nr. 52.423), Rev. Dr. Comm. 1996, 52.

(61) Kh. Brussel 14 oktober 1991, T.B.H. 1993, 267, noot C.R.

(62) I.v.m. met de bouwvergunning van een frituur geplaatst op het openbaar domein en de

voorwaarden waarbinnen de vergunningverlenende overheid deze vergunning kan intrekken:

R.v.St. 13 november 1995, AmeÂn. 1996, 75.

(63) Vred. Waver 6 november 1997, J.L.M.B. 1998, 651; Rb. Brussel 8 maart 1998, T.B.B.R.

1999, 145, J.T. 1999, 331 (met als datum 2 maart 1998).
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Brussel, maar dit dient wel te gebeuren door de ter zake bevoegde overheid.

Zo bijvoorbeeld bepaalt het reglement aangenomen door de gemeenteraad

van de Stad Brussel dat de vergunning wordt toegekend en herroepen door

het College van burgemeester en schepenen. EeÂn enkele schepen is dan ook

onbevoegd om de vergunning te herroepen. Dergelijke herroeping door een

onbevoegde overheid is een fout in de zin van art. 1382 B.W. en de betrokken

ambulante handelaar heeft dan ook recht op een schadevergoeding(64).

16. CONCESSIE, HUUR, ERFDIENSTBAARHEDEN EN OPENBAAR DOMEIN

In een vonnis van 6 oktober 1994 stelt de Rechtbank van Koophandel te Luik

dat openbare domeingoederen niet kunnen verhuurd worden, maar wel in

concessie gegeven(65). Dergelijke concessie is een administratief contract

waarbij de overheid toelaat om het openbaar domein privatief te gebruiken.

Een domeinconcessie mag niet verward worden met een overheidsopdracht

bij wege van concessie van bouwwerken. In laatstvermeld geval wordt door

een publiekrechtelijk persoon aan een privaatrechtelijk persoon de uitvoering

van een bouwwerk gegund(66).

Ook het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 25 september 2000 dat

goederen die tot het openbaar domein behoren niet in huur kunnen worden

gegeven en dus niet voor handelshuur in aanmerking komen(67). Het Hof

sluit hiermee aan bij oudere rechtspraak alwaar werd geoordeeld dat open-

bare domeingoederen niet het voorwerp kunnen uitmaken van een huur-

contract(68). Aldus geformuleerd is deze rechtspraak te radicaal. Het open-

baar domein is niet op een dergelijke absolute wijze onbelastbaar met private

rechten. Het bewijs wordt geleverd door de cassatierechtspraak omtrent

erfdienstbaarheden gevestigd op het openbaar domein. Het Hof van Cassatie

aanvaardt dat men erfdienstbaarheden kan vestigen op het openbaar domein

wanneer deze niet onverenigbaar zijn met de openbare bestemming en het

openbaar gebruik van de domeingoederen(69).

(64) Rb. Brussel 8 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 145, J.T. 1999, 331 (met als datum 2 maart

1998).

(65) Kh. Luik 6 oktober 1994, T.B.H. 1995, 978. In dezelfde zin: Rb. Brussel 29 maart 1996,

J.T. 1996, 680.

(66) Zie, over het onderscheid: R.v.St. 21 juni 1994, nr. 48.082, T. Aann. 1998, 137; R.v.St.

2 februari 1993, R. H. Antwerpen 1994, 318.

(67) Cass. 25 september 2000, A.R. C.1999.385.F., Rev. Not. B. 2001, 50.

(68) Cass. 5 maart 1896, Pas. 1896, I, 104, conclusie Procureur Generaal MESDACH DE TER

KIELE; Cass. 9 maart 1950, Pas. 1950, I, 485, Arr. Cass. 1950, 457; Noot bij Cass. 3 mei 1968,

R.W. 1968-69, 409; Cass. 2 september 1982, Pas. 1983, I, 1, Arr. Cass. 1982-83, 1, Rev. Not. B.

1982, 536, noot D.S; Cass. 4 januari 1974, Pas. 1974, I, 455, Arr. Cass. 1974, 486, dit laatste

arrest preciseert dat wanneer een goed gedeeltelijk tot het openbaar en gedeeltelijk tot het

privaat domein behoort, het niet in huur kan gegeven worden wanneer beide gedeelten ten

aanzien van de overeenkomst een geheel vormen.

(69) 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; Cass. 27 september 1990, Pas. 1991, I, 78,

Arr. Cass. 1990-91, 84, R.W. 1990-91, 852, Rev. Not. B. 1991, 49.
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O.i. dient deze rechtspraak inzake erfdienstbaarheden toegepast op alle pri-

vaatrechtelijke rechten. Geen enkel juridisch argument kan immers een

onderscheid rechtvaardigen tussen erfdienstbaarheden en andere rechten.

Men moet dan ook besluiten dat het openbaar domein in beginsel wel kan

belast worden met private rechten, maar dan enkel in de mate dat deze

rechten niet onverenigbaar zijn met de openbare bestemming en het openbaar

gebruik van de domeingoederen(70).

17. OPENBAAR DOMEIN EN NATREKKING

Over het algemeen wordt aangenomen dat natrekking niet tot gevolg kan

hebben dat een burger een constructie zou verkrijgen die deel uitmaakt van

het openbaar domein(71).

Natrekking kan wel spelen ten voordele van het openbaar domein(72),

oordeelt de Vrederechter van Waver(73). Zo zal een riolering, aangelegd

door een particulier en lopende over verschillende eigendommen vooraleer

aan te sluiten op de openbare riolering, door natrekking deel uitmaken van

het openbaar domein. Wanneer nadien een nabuur zich aansluit op deze

riolering, dan kan de particulier hiervoor geen vergoeding eisen. De vorde-

ring ingesteld om dergelijke vergoeding te bekomen, wordt door de Vrede-

rechter als ongegrond afgewezen.

18. WIE IS EIGENAAR VAN OPENBARE DOMEINGOEDEREN?

Meestal zal de overheid tot wiens openbaar domein een goed behoort, tevens

eigenaar zijn van dit goed. Dit hoeft evenwel niet het geval te zijn. Zo

bijvoorbeeld kan een particulier eigenaar zijn van de bedding van een weg.

Eigendom en domanialiteit kunnen aldus van elkaar worden gescheiden in

die zin dat het goed dienend tot het gebruik van allen, niet noodzakelijk

eigendom hoeft te zijn van de overheid tot wiens openbaar domein het goed

behoort(74).

Deze scheiding tussen domanialiteit en eigendom maakt dat er soms een

,,eigendomsstrijd'' ontstaat tussen twee overheden. Een mooie illustratie

biedt een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van

25 februari 1997(75). In 1968 had de Belgische Staat Ð in de loop van

(70) In dezelfde zin: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 187 e.v., nr. 98; H. VUYE,

Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995,

465, nr. 444, voetnoot 219.

(71) J. HANSENNE, v
o
L'accession, in ReÂp. Not., Tome II-Les biens-Livre I, nr. 172;

J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1980-

88)'', T.P.R. 1989, 1707, nr. 21 en de bespreking van Brussel 2 april 1980, Rev. Not. B. 1981,

364.

(72) N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 92, nr. 22.

(73) Vred. Waver 6 november 1997, J.L.M.B. 1998, 651.

(74) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 439 e.v., nr. 415 e.v.

(75) Rb. Brussel 25 februari 1997, J.L.M.B. 1998, 633.
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het geding Ð, ,,feÂdeÂralisme oblige'', opgevolgd door het Brusselse Hoofd-

stedelijke Gewest enkele straten toebehorend aan de gemeente Vorst inge-

lijfd bij de grote wegen (eertijds toebehorend aan de Staat, op heden aan de

gewesten). In de loop van de tachtiger jaren worden deze delen van de

wegenis, naar aanleiding van moderniseringswerken, gedesaffecteerd en

door de Staat verkocht aan de N.V. Volkswagen. De gemeente Vorst houdt

evenwel voor eigenaar te zijn van de verkochte strook grond en beweert recht

te hebben op de verkoopprijs. In een sterk onderbouwd vonnis wordt dit

kluwen, o.i. terecht, op volgende wijze opgelost. Op grond van de wet van

9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, mocht

de Koning eertijds bepaalde trajecten van de provincie-en gemeentewegen

inlijven bij de grote wegen. Dit geschiedt zonder vergoeding. De bedoeling

van de wet van 1948 was duidelijk: het beheer en het eigendomsrecht van de

weg dienden bij dezelfde overheid ondergebracht. Wanneer de staat deze

wegen evenwel desaffecteert, dan wordt de gemeente opnieuw eigenaar. De

Staat was dan ook niet langer eigenaar toen de strook grond werd verkocht

aan de N.V. Volkswagen. Daar de kwestieuze stroken intussen reeds be-

bouwd waren, wordt de vordering tot herstel in natura abusievelijk geacht.

Met toepassing van de leer van het rechtsmisbruik wordt aan de gemeente

Vorst wel een schadevergoeding bij equivalent toegekend, namelijk een

geldsom begroot op de waarde van de strook eertijds verkocht aan de N.V.

Volkswagen.

19. DESAFFECTATIE VAN OPENBARE DOMEINGOEDEREN

In een arrest van 23 februari 1996 oordeelt de Raad van State dat een goed

behorend tot het openbaar domein zijn karakter van openbaar domein slechts

zal verliezen door een uitdrukkelijke beslissing van die overheid, waardoor

de bestemming tot het gebruik van allen aan het goed wordt ontnomen of

door een handeling die noodzakelijk dergelijke beslissing in hoofde van die

overheid veronderstelt(76). Hetzelfde werd tevoren reeds beslist door het

Hof van Cassatie(77).

De affectatie kan aldus ook stilzwijgend gebeuren. Zo leidt de Raad van State

uit de beslissing om bepaalde spoorlijnen niet langer te exploiteren, de

toestemming die aan de N.M.B.S. wordt gegeven om deze te verkopen, het

opbreken van de spoorlijnen, af dat de bevoegde overheid besloten heeft tot

desaffectatie(78). Het gedesaffecteerd goed maakt niet langer deel uit van het

openbaar domein, maar wel van het privaat domein.

(76) R.v.St. 23 februari 1996, J.T. 1996, 437.

(77) Cass. 1 oktober 1976, Pas. 1977, I, 133, Arr. Cass. 1977, 130; Cass. 3 mei 1968, Pas.

1968, I, 1033, Arr. Cass. 1968, 1100, R.W. 1968-69, 409, J.T. 1968, 454, R.C.J.B. 1969, 5, noot

A. MAST.

(78) R.v.St. 23 februari 1996, J.T. 1996, 437.
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20. VERVREEMDING VAN ONROERENDE DOMEINGOEDEREN

Art. 537 B.W. bepaalt dat ,,bijzondere personen'' Ð daarmee worden o.a.

gewone burgers bedoeld Ð vrij over hun goederen beschikken. Een tweede

lid bepaalt dat ,,goederen die niet aan bijzondere personen toebehoren,

worden beheerd en kunnen alleen worden vervreemd met inachtneming

van de vormen en overeenkomstig de regels die daarvoor in het bijzonder

bepaald zijn''.

Dergelijke wetgeving bevat wel eens verrassende bepalingen. Zo stelt deWet

van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende (federale)

domeingoederen dat de eigendomsoverdracht van goederen boven een be-

paalde waarde dient goedgekeurd door de wetgevende macht. Een interes-

sante toepassing van deze administratiefrechtelijke regels vindt men gedu-

rende de besproken periode in een vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel van 9 januari 1992(79).

21. OPENBAAR DOMEIN EN LEIDINGEN

Over het gebruik van het openbaar domein door allerhande energieverdelers

kan heel wat worden geschreven en werd ook heel wat geschreven gedurende

de besproken periode(80). De regeling omtrent leidingen zijn sectorspecifiek

en versnipperd. Ook de rechtspraak beantwoordt aan dit beeld.

In het cassatiearrest van 14 mei 1998(81) stelt het Hof dat art. 6 van de wet

van 13 oktober 1930 tot samenordening der verschillende wetsbepalingen op

telegrafie en telefonie met draad, de betrekkingen regelt tussen Belgacom en

de eigenaar van de wegenis. Deze wetsbepaling heeft tot strekking, onder

voorbehoud van rechtsmisbruik, aan de eigenaar van een domein het recht te

geven alle werken op dat domein uit te voeren die het domein tot nut

strekken. Wanneer het Vlaamse Gewest werken uitvoert op zijn openbaar

domein en hierdoor leidingen van Belgacom dienen verplaatst, zijn de ver-

plaatsingskosten in de regel voor Belgacom. De omstandigheid dat de

werken betrekking hebben op een aan een gemeente toebehorende riolering

langs dewelke de afwatering van de openbare weg geschiedt, doet hieraan

niets af.

Het cassatiearrest van 27 maart 1998(82) handelt over de wet van 17 januari

1938 tot regeling van het gebruik door openbare besturen, de verenigingen

van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van dien-

sten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de

provincieÈn en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van

(79) Rb. Brussel 9 januari 1992, T. Aann. 1996, 186, noot D.-B. FLOOR, ,,L'alieÂnation

d'immeubles domaniaux et sa pratique administrative: une cause d'aleÂas pour le promoteur?''.

(80) S. CLAEYS, ,,Het gebruik van het openbaar domein door de energieverdelers. L'utilisation

du domaine public par les distributeurs d'eÂnergie'', Iuvis 1996, 467-483; L. DERIDDER en

T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, 2000.

(81) Cass. 14 mei 1998, Pas. 1998, I, 585, R.W. 1998-99, 367.

(82) Cass. 27 maart 1998, Pas. 1998, I, 401, R.W. 1999-2000, 446.
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leidingen en inzonderheid van gas-en waterleidingen. Het enige artikel van

deze wet bepaalt dat de kosten van de in het belang van de wegen opgelegde

werken met betrekking tot de wijziging aan de leidingen, ten laste vallen van

de aanneming die de aanleg heeft gedaan. Een Hof van Beroep dat oordeelt

dat een gemeente, op eigen kosten en zonder schadevergoeding, moet instaan

voor de wijzigingen aan de leidingen die haar worden opgelegd in het belang

van de wegen of van de openbare wegen van de Staat, verantwoordt haar

beslissing niet naar recht, daar het Hof niet heeft vastgesteld dat de gemeente

de litigieuze riool heeft aangelegd.

In het cassatiearrest van 5 maart 1998 (83) stelt het Hof dat de vermelde wet

van 17 januari 1938 enkel van toepassing is wanneer er niet wordt van

afgeweken in een bijzondere wetgeving.

22. BUURTWEGEN ZIJN GEEN LOSWEGEN

Een buurtweg is een publieke weg die behoort tot de openbare wegenis(84).

Een buurtweg mag niet worden verward met een losweg of exploitatieweg,

oordeelt de Vrederechter van Wervik(85). Een losweg is immers geen

openbare weg, maar wel een private weg die in medeeÈigendom(86) toebe-

hoort aan de aangelanden(87). Een buurtweg maakt aldus deel uit van het

openbaar domein, terwijl een losweg geen overheidsgoed is, maar wel een

particuliere medeeÈigendom.

In een vonnis van 7 februari 1997(88) vermeldt de Vrederechter van Wester-

lo een aantal belangrijke beginselen in verband met buurtwegen. Terecht stelt

hij dat de gemeente al dan niet eigenaar kan zijn van de bedding. Is de

gemeente eigenaar van de bedding, dan is er sprake van een buurtweg in de

strikte betekenis van het woord. Is de gemeente geen eigenaar van de bed-

ding, dan is er sprake van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van

doorgang. De buurtwegenwet maakt evenwel geen onderscheid, oordeelt

de Vrederechter terecht, tussen wegen waarvan de bedding eigendom is

(83) Cass. 5 maart 1998, Pas. 1998, I, 293, Iuvis 1998, 837.

(84) Beknopte bibliografie omtrent buurtwegen: H. VUYE, ,,Fundamentele regels omtrent

buurtwegen'', Rec. Cass. 1994, 93 e.v.; V. GENOT en G. MARCOTTY, De la voirie publique

par terre, Brussel, 1964; J. HANSENNE, ,,Droit civil et contre-droit civil. Le cas des servitudes

acquises par le fait du public'', Rev. Not. B. 1988, 122 e.v.; B. PAÃ QUES, ,,CreÂation et suppression

des chemins ruraux par l'effet de la prescription'', AmeÂn. 1992 (bijz. nummer), 36 e.v.;

S. VANOPPEN, ,,De buurtweg: eÂeÂn-of tweerichtingsverkeer. Verjaringsaspecten inzake buurt-

wegen'', T.V.G. 1999, 15-24; P. VANDIERENDONCK, ,,Het juridisch statuut van de buurtwegen'',

Jura Falc. 1976-77, 45 e.v.; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995, 483 e.v., nr. 464 e.v. Gedurende de besproken periode werd

tevens een mooie en bijzonder leesbare brochure gepubliceerd door de Koning Boudewijn

Stichting: A.-M. DRAYE, Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeente-

besturen en gebruikers, 1998.

(85) Vred. Wervik 5 mei 1998, R.W. 1999-2000, 619.

(86) Zie het basisarrest omtrent loswegen: Cass. 25 februari 1841, Pas. 1841, I, 131.

(87) Over loswegen: H. VANDENBERGHE en S. SNAET, MedeeÈigendom, Antwerpen, 1997, 74

e.v., nr. 36; B. VANBRABANT, ,,Les chemins d'exploitation, ces meÂconnus'', Act. Droit 1999,

674-704.

(88) Vred. Westerlo 7 februari 1997, T. Vred. 1999, 207, noot D. DEÂOM.
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van de gemeente en buurtwegen waarvan de bedding eigendom is van een

particulier(89).

23. BUURTWEGEN: DE ART. 10 EN 12 VAN DE WET VAN 10 APRIL 1841

De oude buurtwegenwet van 10 april 1841 blijft zorgen voor een toevloed

aan rechtspraak. Belangrijk is alvast om een duidelijk onderscheid te maken

tussen de art. 10 en 12 van de buurtwegenwet. Beide wetsartikelen worden al

te vaak met elkaar verward, nochtans dekken ze onderscheiden hypotheses.

(a) Art. 10 van de buurtwegenwet betreft de verkrijging van buurtwegen

door de gemeente. Deze wetsbepaling stelt dat het besluit van de Bestendige

deputatie waarbij de rooi-en afpalingsplannen worden goedgekeurd zal

gelden als rechtstitel voor de verkorte verkrijgende verjaring. Dergelijk

besluit van de Bestendige deputatie geldt als titel voor de verkorte verkrij-

gende verjaring als bepaald in art. 2265 B.W. Terecht beslist de Vrederechter

van Wervik dat de inschrijving in de atlas der buurtwegen op zich geen recht

vestigt(90). De vestiging wordt maar voltrokken na verloop van de termijn en

bovendien zal er van verjaring geen sprake zijn zonder bewijs van bezit.

Buiten deze hypothese van de verkorte verkrijgende verjaring uitdrukkelijk

vermeld door de Buurtwegenwet, kan een gemeente tevens een buurtweg

verkrijgen door de gemeenrechtelijke dertigjarige verjaring(91). In eÂeÂn van

de vorige overzichten werd het belangrijke cassatiearrest van 20 mei

1983(92) besproken(93). Het Hof besliste dat een gemeente door dertigjarige

verjaring een buurtweg kan verkrijgen, zonder enige formele administratieve

handeling van de gemeente. Het volstaat, aldus het Hof, dat de doorgang

gedurende dertig jaar voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet dubbel-

zinnig gebruikt werd door eenieder voor het openbaar verkeer, mits dit

gebruik gebeurde met de bedoeling de overgang als dusdanig te gebruiken

en niet berust op een eenvoudig gedogen vanwege de eigenaar van het

perceel waarop de overgang gebeurde. Uit deze opsomming aan voorwaar-

den blijkt duidelijk dat de gemeente niet zomaar een buurtweg door verjaring

verkrijgt: de opgesomde voorwaarden dienen vervuld en de gemeente draagt

op dit vlak de bewijslast. In een cassatiearrest van 29 november 1996 werden

vermelde voorwaarden door het Hof van Cassatie woordelijk herhaald(94).

(89) In dezelfde zin: Cass. 22 april 1983, Pas. 1983, I, 948, Arr. Cass. 1982-83, 1032, R.W.

1983-84, 682.

(90) Vred. Wervik 5 mei 1998, R.W. 1999-2000, 619.

(91) H. VUYE, ,,Fundamentele regels omtrent buurtwegen'', Rec. Cass. 1994, 95, nr. 7 en de

aldaar geciteerde cassatierechtspraak.

(92) Cass. 20 mei 1983, Pas. 1983, I, 1057, Arr. Cass. 1982-83, 1161.

(93) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1980-88)'', T.P.R. 1989, 1790, nr. 141.

(94) Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, I, 1188, Arr. Cass. 1996, 1116, T. Not. 1998, 440,

R.W. 1997-98, 225, A.J.T. 1997-98, 9, noot S. SNAET.
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Gedurende de besproken periode werd deze rechtspraak bevestigd door de

Raad van State. In een arrest van 23 februari 1996(95) oordeelt de Raad dat

de overheid die beweert een wegenis door verjaring te hebben verkregen

moet bewijzen ,, que les biens en cause sont utiliseÂs de manieÁre constante et

durable par le grand public aÁ titre de voies de communication''.

Met verwijzing naar de door het Hof van Cassatie geformuleerde criteria

oordeelde de Vrederechter van Haacht dat de gemeente geen publiekrechte-

lijke erfdienstbaarheid had verkregen door verjaring(96). In deze zaak riep de

gemeente Keerbergen in dat zij titularis was van een publiekrechtelijke

erfdienstbaarheid, terwijl de eigenaar van het lijdend erf toegaf dat zijn

eigendom belast was met een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid (gevestigd

ten voordele van enkele buren), maar niet met een publiekrechtelijke. In het

verleden hadden de eigenaar van het dienend erf en de titularis van de

erfdienstbaarheid in gemeenschappelijk overleg meermaals de bedding van

plaats verlegd en dit zonder enig protest van de gemeente. Dit wijst erop, stelt

de Vrederechter, dat het erf niet belast was met een publiekrechtelijke

erfdienstbaarheid, daar de gemeente nooit bezitter is geweest. Het verleggen

van de bedding van een erfdienstbaarheid van doorgang is immers niet

verenigbaar met het statuut van buurtweg. Het verleggen van een buurtweg

veronderstelt het volgen van de geeÈigende administratieve procedures. Het

vonnis van de Vrederechter werd bevestigd door de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Leuven(97).

Dezelfde Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven wijst er terecht op dat het

niet voldoende is aan te tonen dat de weg kon worden gebruikt of werd

gebruikt, maar dat tevens dient aangetoond dat dit gebruik geen louter

gedogen is vanwege de eigenaar van het dienend erf(98). Zelfs het feit dat

de weg vermeld wordt op een wandelkaart en de vaststelling dat er poortjes

van aanpalende percelen uitgeven op de weg bewijst niet dat er gedurende

meer dan dertig jaar sprake was van iets anders dan een gedogen. Dit vonnis

verdient navolging. Een gemeente verwerft niet zomaar een buurtweg. Er

kan slechts sprake zijn van verkrijgende verjaring wanneer de weg daadwer-

kelijk ten dienste staat van de gemeenschap gedurende de termijn vereist

voor de verjaring. Sporadische daden van overgang wijzen veeleer op een

gedogen vanwege de grondeigenaar.

Een in de praktijk wel meer voorkomende situatie is deze van een buurtweg

in de Atlas ingeschreven met een bepaalde breedte, maar die in realiteit over

een ruimere breedte wordt gebruikt. Gedurende de besproken periode werd

(95) R.v.St. 23 februari 1996, J.T. 1996, 437.

(96) Vred. Haacht 20 augustus 1997, T.B.B.R. 1998, 60.

(97) Rb. Leuven 6 oktober 1999, T.B.B.R. 2001, 117 (dit vonnis valt buiten de periode gedekt

door dit overzicht (rechtspraak gepubliceerd tussen 1994 en 2000) en zal aan bod komen in een

volgend overzicht).

(98) Rb. Leuven 12 januari 2000, T.B.B.R. 2000, 371.
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deze problematiek beslecht door het Hof van Cassatie(99). Terecht beslist het

Hof dat de vermelding van de breedte van een buurtweg in de atlas der

buurtwegen alleen maar rechtsgevolgen heeft voor de daarin vermelde breed-

te en niet voor de ruimere breedte waarvoor die weg gebruikt wordt(100).

Concreet houdt dit in dat de gemeente de verkorte verkrijgende verjaring zal

kunnen inroepen voor de breedte vermeld in de atlas, maar een dertigjarige

verkrijgende verjaring zal dienen te bewijzen voor de ruimere breedte.

(b) Art. 12 van de buurtwegenwet handelt over de handhaving van buurt-

wegen; d.w.z. het behouden van bestaande buurtwegen. Op grond van deze

wetsbepaling kunnen buurtwegen niet door verjaring worden verkregen door

de aangelanden zolang zij dienen tot het openbaar gebruik. A contrario volgt

uit deze wetsbepaling dat buurtwegen wel degelijk door verjaring kunnen

worden verkregen wanneer zij niet meer dienen tot het openbaar gebruik. De

buurtwegenwet wijkt op dit punt af van het gemene recht: in tegenstelling tot

de andere openbare domeingoedern zijn buurtwegen wel vatbaar voor ver-

krijgende verjaring.

Wat wordt verstaan onder openbaar gebruik in art. 12 Buurtwegenwet?

M.a.w., wat is precies vereist omdat een buurtweg niet door verjaring kan

worden verkregen door een aangelande? Een antwoord op deze vragen biedt

het cassatiearrest van 13 januari 1994(101): zelfs een sporadisch of occa-

sioneel gebruik door het publiek is een ,,publiek gebruik'' in de zin van art. 12

Buurtwegenwet(102). Dit heeft tot gevolg dat een weinig gebruikte buurt-

weg, bijvoorbeeld uitsluitend sporadisch door een wandelaarsvereniging,

niet voor verjaring vatbaar is. Er wordt aldus geenszins vereist dat de weg

door buurtbewoners zou worden gebruik met een specifiek oogmerk, bij-

voorbeeld om zich naar een bepaalde plaats te begeven.

Terecht stelt de Vrederechter van Aarschot dat wanneer men bewijst dat een

buurtweg ooit bestond, bijvoorbeeld door een inschrijving in de atlas voor te

leggen, het aan de tegenpartij toekomt om aan te tonen dat de buurtweg niet

langer bestaat. M.a.w., de aangelande die beweert dat hij door verjaring de

buurtweg heeft verworven draagt de volle bewijslast(103).

Een sporadisch gebruik, dat volstaat om een buurtweg te behouden (art. 12),

zal nooit volstaan om een buurtweg te vestigen door verjaring (art. 10). Zoals

hoger aangetoond zijn de voorwaarden gesteld door het Hof van Cassatie en

(99) Over de omgekeerde hypothese, namelijk een weg die over een smallere breedte wordt

gebruikt dan deze vermeld in de Atlas: H. VUYE, ,,Fundamentele regels omtrent buurtwegen'',

Rec. Cass. 1994, 96-97, nr. 10.

(100) Cass. 29 november 1996, Pas. 1996, 1188, Arr. Cass. 1996, 1116, T. Not. 1998, 440,

R.W. 1997-98, 225, A.J.T. 1997-98, 9, noot S. SNAET.

(101) Cass. 13 januari 1994, Pas. 1994, I, 21, Arr. Cass. 1994, 25, Rec. Cass. 1994, 98, noot

H. VUYE.

(102) Zie: Vred. Westerlo 7 februari 1997, T. Vred. 1999, 207, noot D. DEÂOM; N. VERHEYDEN-

JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'',

R.C.J.B. 2000, 88, nr. 18.

(103) Vred. Aarschot 5 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 657.
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door de Raad van State heel wat strenger voor het verwerven van een

buurtweg, dan de voorwaarden voor het behouden van een buurtweg als

vervat in het cassatiearrest van 13 januari 1994.

24. BUURTWEGEN: INSCHRIJVING ALS VOETPAD

In een cassatiearrest van 22 april 1983(104) besliste het Hof dat een in-

schrijving in de atlas op zich voldoende is omdat de weg, na verloop van de

verkorte verkrijgende verjaring, het karakter van buurtweg zou verwerven. In

deze zaak was de buurtweg ingeschreven als ,,chemin particulier''. Volgens

het Hof volstaat evenwel een inschrijving om, na verloop van de verkrijgende

verjaring, aan de weg de hoedanigheid van buurtweg te verlenen(105). Deze

rechtspraak wordt alvast gevolgd door de Vrederechter van Westerlo(106).

In dezelfde zin besliste het Hof van Cassatie in een arrest van 11 september

1997 dat een inschrijving in de atlas als ,,voetpad'' (,,sentier'') een vermel-

ding is die het openbaar gebruik niet beperkt tot voetgangers of fietsers(107).

Eens de weg gevestigd is als buurtweg staat het gebruik ervan open voor

elkeen binnen de ingeschreven breedte en volgens de plaatselijke politiere-

glementen(108).

25. ONDERHOUDSVERPLICHTING BIJ BUURTWEGEN: DE GEMEENTE GEDAGVAARD

De buurtwegenproblematiek zou heel wat minder prangend zijn mochten de

gemeenten hun buurtwegen onderhouden. Een jaarlijks onderhoud is een

,,openbaar gebruik'', hetgeen maakt dat de buurtweg, op grond van art. 12

buurtwegenwet, tot de openbare wegenis blijft behoren. M.a.w., zelfs wan-

neer een buurtweg niet meer door het publiek wordt bewandeld, maar nog

altijd door de gemeente wordt onderhouden, dan blijft deze buurtweg zijn

bestemming van openbaar nut behouden(109). Het zijn niet onderhouden en

vervallen buurtwegen die door aangelanden worden ingepalmd en door

landbouwers omgeploegd. De gemeenten zijn dan ook zelf verantwoordelijk

voor dit verlies aan patrimonium.

Deze gedachten indachtig heeft een buurtwegenbeminnend burger zijn ge-

meente gedagvaard(110). Hij vordert dat de gemeente veroordeeld wordt om

de wegen terug open te stellen. In zijn vindingrijkheid verwijst hij naar het

plaatselijke Provinciaal reglement der wegen dat de gemeenteoverheden de

(104) Cass. 22 april 1983, Pas. 1983, I, 948, Arr. Cass. 1982-83, 1032, R.W. 1983-84, 682.

(105) Over de draagwijdte van dit arrest: H. VUYE, ,,Fundamentele regels omtrent buurt-

wegen'', Rec. Cass. 1994, 94, nr. 4.

(106) Vred. Westerlo 7 februari 1997, T. Vred. 1999, 207, noot D. DEÂOM.

(107) Cass. 11 september 1997, T.B.B.R. 1998, 149, Pas. 1997, I, 851, Arr. Cass. 1997, 809.

(108) Zie: Cass. 18 januari 1932, Pas. 1932, I, 38, noot B.J.

(109) V. GENOT en G. MARCOTTY, De la voirie publique par terre, Brussel, 1964, 201, nr. 125;

H. Vuye, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge,

1995, 515, nr. 507; H. VUYE, ,,Fundamentele regels omtrent buurtwegen'', Rec. Cass. 1994, 97,

nr. 11, voetnoot 46.

(110) Vred. Aarschot 23 oktober 1998, T.B.B.R. 1999, 148.
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verplichting oplegt om, wanneer het vrij verkeer belemmerd wordt, de

plaatsen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen. En deze buurtwegen

bewandelende burger krijgt gelijk. De Vrederechter oordeelt dat het Provin-

ciaal reglement der wegen een resultaatsverbintenis oplegt aan de gemeente:

de wegen moeten vrij zijn. Wanneer dit niet het geval is, houdt dit een

vermoeden in dat de gemeente zich niet van zijn opdracht heeft gekweten.

Dit vonnis is voor de praktijk vrij belangrijk. Individuele burgers komen

steeds meer op om het buurtwegennet te vrijwaren. Wanneer een weg even-

wel door meerdere aangelanden werd ingepalmd, dan is de burger verplicht

om al deze aangelanden te dagvaarden. Het besproken vonnis geeft evenwel

een andere piste aan: het volstaat de gemeente te dagvaarden. Ook de

verwijzing naar het Provinciaal reglement is pertinent en blijft niet beperkt

tot de provincie Vlaams-Brabant alwaar deze zaak werd beslecht. De meeste

provinciale reglementen bevatten een dergelijke bepaling. Dat de provincies

terzake bevoegd zijn leidt weinig twijfel. De Buurtwegenwet zelf vermeldt,

m.b.t. bepaalde materies, de mogelijkheid van provinciale verordeningen

(art. 37 e.v.) en het betreft alhier alvast een materie van provinciaal belang in

de zin van art. 41 Grondwet.

26. VORDERING TOT VRIJMAKEN VAN EEN BUURTWEG

In een vaste rechtspraak oordeelt het Hof van Cassatie dat een particulier ut

singuli kan opkomen om de wegruiming van de hindernissen te vorderen die

op een buurtweg, of een andere openbare weg, worden aangebracht(111). De

particulier treedt niet op ter bescherming van een gemeente, maar wel in

eigen naam en dit om een eigen belang af te dwingen, oordeelt terecht de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven(112).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers oordeelde dat de Vrederechter

ter zake bevoegd is en dit bij toepassing van art. 591, 4
o
Ger.W.(113). In de

ruime interpretatie die de rechtbank aan deze bepaling geeft maakt ze de

Vrederechter bevoegd voor alle geschillen omtrent rechten van overgang,

ongeacht de oorsprong.

27. AFSCHAFFING VAN BUURTWEGEN

In art. 28 Buurtwegenwet wordt bepaald dat de beraadslagingen van de

gemeenteraad omtrent het afschaffen van buurtwegen onderworpen worden

aan de bestendige deputatie, welke beslist behoudens beroep op de Koning

(thans Vlaamse regering). Dit werd door de Raad van State in een vaste

(111) Cass. 27 december 1866, Pas. 1867, I, 101, conclusie Advocaat Generaal CLOQUETTE;

Cass. 10 april 1884, Pas. 1884, I, 156, conclusie Procureur Generaal FAIDER; Cass. 19 december

1895, Pas. 1896, I, 48, conclusie Procureur Generaal MESDACH DE TER 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, 1253, J.L.M.B. 1990, 69, R.W. 1990-91, 749.

(112) Rb. Leuven 12 januari 2000, T.B.B.R. 2000, 371. In dezelfde zin: Vred. Aarschot 5 juni

1998, T.B.B.R. 1999, 657.

(113) Rb. Verviers 8 september 1997, T.B.B.R. 1999, 149.
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rechtspraak geõÈnterpreteerd als een beslissingsrecht van de bestendige depu-

tatie en geen voogdijbevoegdheid(114).

Het arrest Bruenin van 7 mei 1997(115) schiet deze vaste rechtspraak aan

flarden en oordeelt dat de Vlaamse regering beschikt over een bevoegdheid

tot goedkeuring in graad van beroep, wat niet verzoenbaar is met de stelling

dat de bestendige deputatie over een beslissingsrecht ten gronde beschikt.

Toen art. 28 in 1863 werd gewijzigd was het de bedoeling van de wetgever de

goedkeuringsbevoegdheid van de Koning aan de bestendige deputatie toe te

vertrouwen en de Koning nog uitsluitend te laten tussenkomen in geval van

betwisting, stelt het arrest(116). Zal deze rechtspraak bevestigd worden door

de Raad van State? De toekomst zal het uitwijzen.

28. HET BEGINSEL VAN DE CONTINUIÈTEIT VAN DE OPENBARE DIENST

Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein boet steeds meer in aan

belang ten opzichte van het beginsel van de continuõÈteit van de openbare

dienst(117). Zo bijvoorbeeld is het opvallend dat in art. 1412bis Ger.W. dat

een specifiek beslagregime regelt voor overheidsgoederen het onderscheid

tussen openbaar en privaat domein niet langer wordt gemaakt(118).

Art. 1412bis, § 1 Ger.W. stelt als regel voorop dat de goederen van publiek-

rechtelijke rechtspersonen niet vatbaar zijn voor beslag. Art. 1412bis, § 2

Ger.W. formuleert evenwel een aantal uitzonderingen. Vooreerst kunnen de

publiekrechtelijke rechtspersonen een lijst opstellen van goederen die vat-

baar zijn voor beslag. Ten tweede, namelijk in de hypothese dat geen lijst

werd opgesteld, of wanneer de tegeldemaking van de op de lijst ingeschreven

goederen niet volstaat ter voldoening van de schuldeiser, dan kan beslag

worden gelegd op de goederen die ,,kennelijk niet nuttig zijn voor de uit-

oefening van de taak van de publiekrechtelijke rechtspersoon of voor de

continuõÈteit van de openbare dienst''.

Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein werd aldus terzijde

geschoven door de wetgever en vervangen door een ander criterium. De

parlementaire voorbereiding bevestigt dat dit een bewuste keuze was van de

(114) Zie bijvoorbeeld: R.v.St. 29 juni 1962, Beveren-Waas, nr. 9.499; R.v.St. 9 mei 1985,

R.W. 1986-87, 1354, noot LAMBRECHTS.

(115) R.v.St. 7 mei 1997, nr. 66.191, T. Gem. 1998, 41, noot J. DUJARDIN.

(116) Overweging 2.2.2.

(117) Zie tevens: N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurispru-

dence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 97 e.v., nr. 30.

(118) Zie: H. VUYE, ,,Overheid en eigendom herbekeken in het licht van art. 1412bis Ger.W.:

over overheidsimmuniteit, rechtstreekse en onrechtstreekse uitvoering'', Eigendom Ð Pro-

prieÂteÂ, Brugge, 1996, 239-284 en de verwijzingen aldaar; S. BRIJS, ,,Nieuwe wetgeving: de

absolute uitvoeringsimmuniteit van de overheid doorbroken'', R.W. 1994-95, 625-633;

E. DIRIX, ,,Art. 1412bis Ger.W.'' in Artikelgewijze commentaar gerechtelijk recht (losbl.);

B. PEETERS, ,,Dwanguitvoering op overheidsgoederen. Een commentaar op art. 1412bis

Ger.W.'', T.B.P. 1995, 67-75; A.-M. STRANART en P. GOFFAUX, ,,L'immuniteÂ d'exeÂcution

des personnes publiques et l'article 1412bis du Code judiciaire'', J.T. 1995, 437-447.
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wetgever(119). Dit maakt evenwel dat het onderscheid tussen openbare en

private domeingoederen alvast minder duidelijk is geworden. Zo blijven de

goederen van het openbaar domein onvervreemdbaar, onverjaarbaar en niet

vatbaar voor de vestiging van burgerlijke rechten in de mate dat deze

onverenigbaar zijn met de bestemming. Wel maakt art. 1412bis Ger.W.

dat voortaan sommige van deze openbare domeingoederen, namelijk diegene

die niet kennelijk nuttig zijn, wel kunnen worden in beslag genomen. Op zich

is dit een toch wel eigenaardige juridische constructie. Ook de rechtssituatie

van de goederen die behoren tot het privaat domein is hoogst bijzonder. Alle

goederen die behoren tot het privaat domein zijn vervreemdbaar, vatbaar

voor verjaring en kunnen het voorwerp uitmaken van overeenkomsten. Maar

tegelijk zijn sommige van deze goederen, namelijk diegene die kennelijk

nuttig zijn, niet vatbaar voor beslag...

De wetgever heeft een afzonderlijk beslagregime ingeschreven in art. 1412bis

Ger.W. Alle andere vormen van gedwongen uitvoering, zo bijvoorbeeld de

onrechtstreekse uitvoering (art. 1143-1144 B.W.) tegen de overheid, worden

evenwel nog steeds geregeld door het beginsel van de continuõÈteit van de

openbare dienst. Hoe dient dit beginsel geõÈnterpreteerd? Deze uitvoerings-

immuniteit van de overheid werd eertijds uitdrukkelijk bevestigd in het

beroemde cassatiearrest van 26 juni 1980, alwaar het Hof besliste dat

goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet vatbaar zijn voor enige

vorm van dwanguitvoering(120). In dit arrest huldigde het Hof van Cassatie

een absolute visie op de uitvoeringsimmuniteit: goederen van openbare

rechtspersonen zijn nooit vatbaar voor dwanguitvoering.

Met het cassatiearrest van 30 september 1993(121) werd deze absolute visie

verlaten. Het Hof overweegt immers dat het beginsel van de continuõÈteit van

de openbare dienst alleen wordt miskend wanneer het werkelijk in het

gedrang komt. M.a.w., het Hof huldigt een relatieve visie op de uitvoerings-

immuniteit en kent aan de rechter de bevoegdheid toe om na te gaan in welke

mate de dwanguitvoering al dan niet de continuõÈteit van de openbare dienst in

het gedrang brengt. Gedurende de besproken periode werd deze rechtspraak

bevestigd. De cassatiearresten van 24 april 1998(122) en 28 januari

1999(123) sluiten dwanguitvoering tegen de overheid slechts uit wanneer

(119) Zie: Eerste verslag Arts, namens de Commissie voor de justitie, Parl. St. Senaat, B.Z.

1988, nr. 213-2, 13 e.v.; Verslag de T'Serclaes, namens de Commissie voor de justitie, Parl. St

Kamer, Z. 1992-93, nr. 750-4, 4 e.v. en 8 e.v.; Tweede verslag Arts, namens de Commissie voor

de justitie, Parl. St. Senaat, Z. 1992-93, nr. 769-2, 6 e.v., in het bijzonder 15-20; Mondelinge

tussenkomst Senator Vandenberghe, Parl. Hand. Senaat, 10 februari 1994, 1159-1160.

(120) Cass. 26 juni 1980, Pas. 1980, I, 1341, advies Advocaat Generaal VELU, Arr. Cass.

1979-80, 1365, R.W. 1980-81, 1661, R.C.J.B. 1983, 173, noot F. DELPEÂREÂE, J.T. 1980, 707 en

bespreking door F. DE VISSCHER in J.T. 1981, 682, A.P.(T.) 1981, 127, noot D. DEÂOM.

(121) Cass. 30 september 1993, Pas. 1993, I, 769, Arr. Cass. 1993, 779, R.W. 1993-94, 954,

Proces & Bewijs 1994-3, 67, noot A. VAREMAN, J.L.M.B. 1994, 290.

(122) Cass. 24 april 1998, T.B.B.R. 1999, 655, J.L.M.B. 1999, 672, noot P. COENRAETS en

P. DELVAUX, R.R.D. 1998, 316, Rev. Dr. Comm. 1999, 176, R.W. 2000-01, 1195, noot S. BRIJS,

,,De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook doorbroken bij reeÈle executie''.

(123) Cass. 28 januari 1999, T.B.B.R. 1999, 654, R.W. 2000-01, 1198, noot S. BRIJS.
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de continuõÈteit van de openbare dienst werkelijk in het gedrang komt. Tevens

dient erop gewezen dat dit beginsel er uitsluitend toe strekt de duurzaamheid

van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren(124).

DEEL III

EIGENDOM, NATREKKING EN BURENHINDER

I. Eigendom, Natrekking

29. ART. 552 B.W. OMVANG EIGENDOMSRECHT

Algemeen wordt aanvaard dat art. 552 B.W. de uitgestrektheid van het

eigendomsrecht aanduidt wanneer het zegt dat de eigenaar van de grond

eigenaar is van al wat zich op of onder de grond bevindt en hij boven de

grond mag bouwen en planten en onder de grond graven en bouwen. Op basis

van die regel kan men zich ertegen verzetten dat een gebuur een kader aan

zijn muur aanbrengt waaraan reclamepanelen bevestigd worden indien die

kader Ô 15 cm. uitspringt boven de grond van een ander(125). Art. 553 B.W.

levert dan het wettelijk vermoeden om de vraag op te lossen van wie deze

werken en beplantingen zijn. Een arrest van Bergen(126) steunt voor de

beoordeling van de eigendomsvraag o.m. op art. 552 B.W., daar waar naar

onze mening art. 553 B.W. minstens mee ter sprake had moeten gebracht zijn

en eigenlijk zelfs de centrale bepaling had moeten vormen. Wij geven eerlijk

toe dat we dit arrest niet helemaal begrijpen. De meest voor de hand liggende

verklaring is natuurlijk dat wij slechts over een beperkte intelligentie be-

schikken. Een andere mogelijke reden kan liggen in het feit dat de tekst van

het arrest niet volledig is weergegeven, zodat relevante informatie de lezer

ontsnapt. Tenslotte kan het nog zijn dat de raadsheren zwaar overwerkt

waren en niet in hun beste dagje toen ze deze uitspraak formuleerden.

Misschien ligt het zelfs aan een combinatie van al deze factoren. Laat ons

in alle geval toch maar proberen feiten, rechtsvraag en motivering in rechte

van het Hof weer te geven.

Bij overeenkomst van 16 december 1993 kocht appellant van de N.V.

Rosseel Service Stations een handelszaak bestaande uit een service-station

dat o.a. 3 brandstoftanks bevatte die ingegraven waren in de grond. Het

service-station was gevestigd in een gebouw dat eigendom was van de N.V.

Immoros. Deze overeenkomst bevatte een beding waarbij N.V. Rosseel zich

verbond om, onder een aantal cumulatieve voorwaarden, alle aansprakelijk-

heid voor verontreiniging door brandstof voor haar rekening te nemen. EeÂn

(124) Voor een uitvoerige bespreking, zie: S. STIJNS en H. VUYE, ,,La faculteÂ de remplacement

aÁ la lumieÁre de l'exeÂcution en nature et du principe de la continuiteÂ du service public'', T.B.B.R.

1999, 635 e.v.

(125) Vred. Roeselare 15 mei 1997, T. Vred. 1997, 329.

(126) Bergen 25 october 1994, J.T. 1995, 299, Rec. geÂn. enr. not. 1996, 121.
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van die voorwaarden was dat de vervuiling haar oorzaak moest vinden in een

gebeurtenis voorafgaand aan de overdracht.

Bij notarieÈle akte van 23 maart 1994 kocht de appellant het onroerend goed

waarin de handelszaak gevestigd was aan van de N.V. Immoros.

Op 25 april 1994 werd een lek aan eÂeÂn van de brandstoftanks vastgesteld. Het

Hof meende dat indien het verlies van brandstof niet te wijten zou zijn aan

,,een gebeurtenis voorafgaand aan de overdracht van de handelszaak'' maar

aan een verborgen gebrek van de tank de vrijwaringsplicht van de verkoper

op grond van art. 1625 B.W. ter sprake zou komen. Daarmee stelde zich de

vraag wie eigenaar was van de tanks door appellant aangekocht. Voor het

Hof was door de notarieÈle akte van 23 maart 1994 de eigendom van de tanks

door de eigenaar van het gebouw, N.V. Immoros, overgedragen. Daartoe

gebruikte het een dubbel motief. Enerzijds bracht de eigendom van de grond

volgens art. 552 B.W. de eigendommee van wat zich onder de grond bevond.

Anderzijds beriep men zich op het Cassatie-arrest van 15 september 1989 om

te stellen dat de onzelfstandige delen van een gebouw die op blijvende wijze

ermee verbonden worden ook onroerend van nature zijn en de verkrijger van

dit gebouw ook eigenaar wordt van deze onzelfstandige gedeelten.

Zoals gezegd is dit voor ons een merkwaardig arrest. Enerzijds lijkt een

beroep op art. 553 B.W. met zijn (weerlegbaar) vermoeden hier veel meer op

zijn plaats dan het inroepen van art. 552 B.W. dat eigenlijk de omvang van

het recht van de grondeigenaar beschrijft. Anderzijds wordt hier wel gezegd

dat de op 16 december 1993 verkochte handelszaak de brandstoftanks

omvatte maar wordt niet medegedeeld krachtens welke titel de N.V. Rosseel

het onroerend goed van de N.V. Immoros betrok en hoe het mogelijk was dat

de N.V. Rosseel zich als eigenaar van de tanks mocht beschouwen.

30. NATREKKING-VRUCHTTREKKING. ART. 547 B.W.

Een curator die beweerde dat een veulen, dat hij tussen andere paarden van

de gefailleerde in de stal van een derde had aangetroffen, tengevolge van

koop eigendom van deze gefailleerde was werd met een dekbewijs uit het

zadel gelicht. De eigenaar van moeder-merrie toonde met het dekbewijs de

afstamming aan. De rechtbank van Ieper stelde terecht dat eigendom door

natrekking wordt verworven (art. 712 B.W.) en jongen van dieren overeen-

komstig art. 547 B.W. toebehoren aan de eigenaar van het moederdier, tenzij

een andersluidende overeenkomst bewezen wordt. De curator bleef in ge-

breke dergelijk bewijs dat voldeed aan art. 1325 en 1341 B.W. te leve-

ren(127). Ook in het dierenrijk geldt blijkbaar het adagium ,,mater semper

certa est''. Gelet op het aantal keren dat het Arbitragehof met klachten over

discriminatie inzake afstammingsregeling geconfronteerd werd zullen we

maar hopen dat het Hof nu niet bestormd wordt door (eigenaars van)

hengsten die hier een schending van het gelijkheidsbeginsel in zien.

(127) Rb. Ieper 21 september 1995, T.B.B.R. 1996, 155.
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31. NATREKKING. ART. 553 B.W.

In art. 553 B.W. wordt een dubbel (weerlegbaar) wettelijk vermoeden

geformuleerd. Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond

worden vermoed a) door de eigenaar van de grond op zijn kosten te zijn

aangebracht en b) hem toe te behoren. Het vermoeden wijkt indien men een

andersluidende wetsbepaling of overeenkomst kan aanvoeren. Die beginse-

len werden in de bestudeerde periode nog eens in het licht gesteld door het

Hof van Cassatie.

Toen het dak van een in aanbouw zijnde sporthal instortte overleed eÂeÂn

werknemer van de bouwfirma en werden drie andere gewond. De gemeente

Olen, opdrachtgever op wiens grond de sporthal werd gebouwd, werd aange-

sproken op grond van art. 1386 B.W. Cruciaal was nu de vraag wie eigenaar

was van de constructie. De gemeente wierp op dat zij op het moment van de

feiten nog geen eigenaar was van het gebouw en dit pas zou worden op het

ogenblik van de definitieve aanvaarding der werken(128). De rechtbank van

Turnhout willigde de eis in op grond van de overweging dat ingevolge het

beginsel van de natrekking de grondeigenaar eigenaar van de materialen

wordt naarmate zij met de grond en de rest van het gebouw verenigd

worden(129). Het Hof van Beroep van Antwerpen bevestigde de uitspraak.

Het vulde de motivering van de rechtbank nog aan met de opmerking dat er

geen contractuele afwijking van het natrekkingsprincipe voorzien was, er

geen afbreuk wordt aan gedaan door het feit dat men met een openbaar

bestuur te maken heeft en art. 1386 B.W. geen onderscheid maakt naargelang

het gebouw al dan niet voltooid is(130). Daarop trok de gemeente naar het

Hof van Cassatie en voerde aan dat volgens art. 1788 B.W. en art. 43 van de

Algemene Aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten risico en ei-

gendom pas bij voorlopige oplevering overgingen naar de bouwheer. Het Hof

antwoordde daarop dat deze bepalingen enkel het risico van het geheel of

gedeeltelijk tenietgaan van de zaak regelen maar niet het eigendomsrecht.

Het centreerde dan zijn motivering op het eigendomsvermoeden van art. 553

B.W. Uit de combinatie van art. 1788 en 553 B.W., waarvan genoemd art. 43

Algemene Aannemingsvoorwaarden niet afwijkt, volgt dat, behoudens in

casu niet bestaande afwijkende wetsbepaling of beding, een gebouw dat door

een aannemer in uitvoering van een aannemingscontract wordt opgericht op

de grond van een eigenaar toebehoort aan die grondeigenaar ongeacht of het

al dan niet voltooid is en of er reeds voorlopige oplevering plaats greep(131).

(128) Dat tijdstip verschoof ze vanaf de procedure in beroep naar het moment van de

voorlopige oplevering.

(129) Rb. Turnhout 30 maart 1987, T. Aann. 1997, 32-34.

(130) Zie het gedeelte van de bestreden beslissing weergegeven in het middel tot Cass. 16 juni

1995, R.W. 1996-97, 1428 en T. Aann. 1997, 34.

(131) Cass. 16 juni 1995, R.W. 1996-97, 1428, eensluidende conclusie adv.-gen. BRESSELEERS,

T. Aann. 1997, 34-35.
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32. NATREKKING. ART. 555 B.W. VOORWAARDEN

In een enigszins vergeten arrest van 1943 heeft het Hof van Cassatie duidelijk

gemaakt wanneer en onder welke voorwaarden beroep gedaan kan worden

op art. 555 B.W. Indien geen bijzondere wettelijke bepaling aanwijsbaar is

wordt het lot van de werken door een derde aan andermans eigendom

uitgevoerd geregeld door de algemene beginselen en traditie die hun uit-

drukking vinden in de kostenleer (vergoeding van noodzakelijke en nuttige

kosten, niet van luxe-kosten). Art. 555 B.W. vormt dergelijke bijzondere

bepaling(132). Voor de toepassing van art. 555 B.W. is allereerst vereist dat

de werken worden uitgevoerd door een persoon die noch krachtens de wet,

noch krachtens een overeenkomst gerechtigd is op andermans eigendom

werken uit te voeren. Dat betekent dus dat bij werken door een huurder

uitgevoerd, nagegaan zal moeten worden of terzake niets door de wet (b.v.

Handelshuurwet, Pachtwet) of de overeenkomst bedongen is m.b.t. het lot

van deze werken. Is dit wel het geval dan wordt de werking van art. 555 B.W.

alleszins terzijde geschoven(133). Vervolgens is vereist dat het goed dat door

de derde op andermans eigendom wordt aangebracht op zichzelf kan bestaan,

onafhankelijk van de hoofdzaak waarmee het verbonden werd. Art. 555 B.W.

is dus niet toepasselijk indien de materialen door de hoofdzaak werden

opgeslorpt en er volkomen mee vermengd werden(134). Zijn de werken niet

vatbaar voor verwijdering dan wordt de kostenleer toegepast. Die regel werd

door het Hof van Beroep van Antwerpen toegepast op de vordering van een

man die na verbreking van de samenleving vergoeding vorderde voor de

nuttige renovatiewerken die hij in het huis van zijn gewezen vriendin had

uitgevoerd(135).

Een ander (handige) minnaar had een nieuwe keuken in het huis van zijn

vriendin geõÈnstalleerd. Na enige tijd werd hij blijkbaar voor alle diensten

bedankt en aan de deur gezet. De keuken bleef. Het Hof van Gent wees erop

dat art. 555 B.W. de vrouw de keuze bood om ofwel de wegruiming te

vorderen of om de keuken te behouden. Uit het feit dat nooit de wegruiming

gevorderd was en de vrouw ondertussen de keuken al 9 jaar gebruikte leidde

het Hof af dat ze voor behoud gekozen had. De vrouw werd veroordeeld tot

betaling van de materialen(136). Hier werd dus, terecht, gekozen voor de

hypothese van art. 555 B.W. i.v.m. de derde te kwader trouw. Daar wordt

echter niet alleen de vergoeding van materiaal maar ook van loonkost

opgelegd, factor waarover het arrest niet rept. In het geval van doe-het-

zelvers die hun technische talenten tentoonspreiden in de woning van hun

(132) Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 123.

(133) H. DE PAGE, IV, nr. 684-685; de idee dat art. 555 B.W. niet toepasselijk is zo de

uitgevoerde werken voorwerp van een overeenkomst of quasi-overeenkomst vormen vindt men

reeds terug in het basisarrest van Cass. 17 november 1883, Pas. 1883, I, 367, inzonderheid 371,

1
o
kol.

(134) Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 123.

(135) Antwerpen 3 november 1997, T.B.B.R. 1998, 252.

(136) Gent 9 januari 1998, T.B.B.R. 1998, 251.
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vriendin lijkt het verdedigbaar te stellen dat zij voldoende vergoed zijn door

het genot dat zij mee van de werken gehad hebben. In casu b.v. de mogelijk-

heid om als moderne man aan de afwas te staan of om te illustreren hoe (voor

sommigen) de liefde door de maag gaat.

Heel wat minder verdedigbaar is de uitspraak die het Hof van Luik deed op

8 november 1993(137) over het beroep ingesteld tegen een vonnis van de

rechtbank van Luik van 13 januari 1992, dat we in het vorig overzicht

bespraken(138).

Herinneren we nog even aan de feiten. In een overeenkomst die als verkoop

werd betiteld(139) had de geõÈntimeerde de eigendom van zijn huis over-

gedragen aan een N.V. die zich verbonden had als ,,prijs'' een huis te bouwen

op een andere grond toebehorend aan geõÈntimeerde. De N.V. zou de eigen-

dom van het overgedragen huis pas hebben 8 dagen na definitieve oplevering

van de nog te bouwen woonst. Vooraleer het zo ver was werd de N.V. failliet

verklaard. De curator beriep zich op het feit dat de overeenkomst niet

overgeschreven was en niet tegenstelbaar aan de massa, maar wou toch

nog wel 5 miljoen BEF voor de ruwbouwwerken die ondertussen op de

grond van de tegenpartij waren uitgevoerd. De rechtbank gaf hem gelijk wat

betreft de niet tegenstelbaarheid maar in plaats van vijf miljoen te krijgen

werd hij, ons inziens terecht, veroordeeld om de ruwbouwwerken af te

breken. Het Hof van Beroep handhaafde de uitspraak dat de curator de niet

tegenstelbaarheid kon inroepen, maar hervormde ze wat de afbraakverplich-

ting betrof. Net zoals de Rechtbank van Eerste Aanleg meende het Hof dat de

N.V. niet animo domini was opgetreden, noch bezitter te goeder of te kwader

trouw noch houder was maar de werken voor rekening van de grondeigenaar

had uitgevoerd en art. 555 B.W. niet toepasselijk was. Heel terecht wordt

gezegd dat tengevolge van de niet tegenstelbaarheid van de overeenkomst de

zaken in hun oorspronkelijke staat moesten hersteld worden. De gevolgtrek-

king die het Hof hieruit maakt, nl. dat de geõÈntimeerde terug de eigendom

van zijn huis kreeg maar dan ook gehouden was tot teruggave van de ,,prijs'',

die voor het Hof bestond uit de kost der bouwwerken die de N.V. reeds had

uitgevoerd, lijkt ons onjuist. We handhaven de ideeeÈn die we reeds in onze

commentaar bij het beroepen vonnis geformuleerd hebben(140). Eens men

stelt dat de overeenkomst niet bestaan heeft geldt dit voor al haar elementen:

de geõÈntimeerde is steeds eigenaar gebleven, er is geen aannemingscontract

geweest als tegenprestatie voor de eigendomsoverdracht en de N.V. was dus

gewoon een derde te kwader trouw in de zin van art. 555, 1-2
o
al. B.W. die

slechts de algemene regel formuleren dat een eigenaar zich kan verzetten

tegen elke inbreuk op zijn eigendomsrecht. De oplossing van de eerste

(137) Luik 8 november 1993, J.L.M.B. 1994, 327, noot J. HANSENNE.

(138) T.P.R. 1995, 548, nr. 35. In de gepubliceerde tekst van het arrest wordt het vonnis ten

onrechte op 1982 gedateerd.

(139) Betwijfelbare kwalificatie gezien de prijs niet in geld werd uitgedrukt.

(140) T.P.R. 1995, 548, nr. 35
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rechter was naar onze mening dus heel wat correcter. Indien de spreuk

,,L'union fait la force'' hier mag te berde gebracht worden stellen we met

vreugde vast dat J. Hansenne in de hem eigen spitante stijl grotendeels een

zelfde kritiek formuleert(141).

33. ART. 555 B.W. WERKEN DOOR HUURDER

Werden dergelijke niet verwijderbare werken uitgevoerd door een huurder

dan wordt vaak aangenomen dat de verhuurder de verwijdering niet kan

vragen maar anderzijds ook niet gehouden is tot betaling van werken die de

huurder per slot van rekening in zijn eigen belang uitvoerde(142).

In de bestudeerde periode werd de rechtspraak een aantal maal geconfron-

teerd met dergelijke situatie. Het Hof van Bergen(143) nam kennis van een

zaak waarbij de eigenaar van een industrieel complex dit (voorlopig) ver-

huurde aan een firma waarvan het de bedoeling was dat deze, zodra de

nodige financiering bekomen werd, het complex zou kopen. De eigenaar

verzaakte aan zijn recht van natrekking ten gunste van deze huurder en

financierde zelfs de materialen die deze nodig had om constructies aan te

brengen en werken uit te voeren. De huurder vond geen financier en ging

failliet. De curator vorderde van de eigenaar van het complex dat hij de

loonkost voor de uitvoering der werken zou betalen, welke hij zich zou

toegeeÈigend hebben door een nieuwe uitbater toe te laten het complex te

betrekken. Het Hof stelde allereerst dat de gemeenrechtelijke regels inzake

werken uitgevoerd door een huurder in de loop van de huurbetrekking

moesten toegepast worden. De clausule van verzaking aan natrekking werd

meteen buiten werking gesteld. De geplande verkoop aan de huurder van het

(141) Zie zijn noot bij dit arrest, ,,Menus propos sur l'accession'', J.L.M.B. 1994, 328,

inzonderheid 330 e.v.

(142) H. DE PAGE, IV, nr. 690; Zie ook R. KRUITHOF, ,,Le reÂgime juridique des travaux reÂaliseÂs

par le preneur sur le fonds loueÂ'', noot bij Cass. 23 april 1965, R.C.J.B. 1965, 51, inzonderheid

63-65, nr. 14 die de oplossing onlogisch acht. Als men de huurder voor werken die verwijderd

kunnen worden onderwerpt aan het regime van de derde te kwader trouw van art. 555 B.W.

dient dit volgens hem ook te gebeuren voor werken die niet verwijderd kunnen worden en moet

de kostenleer toegepast worden. Een andere visie vindt men nog bij L. HERVEÂ , ,,La vente du

bien loueÂ-questions speÂciales'', Act. dr. 1994, 565-567. Voor hem zou de huurder op de

kostenleer beroep kunnen doen indien de werken geoorloofd waren. Zijn stelling dat het

Cassatie-arrest van 18 april 1991 (T. Not. 1992, 427) zijn idee niet tegenspreekt omdat in casu

de vergoeding geweigerd werd omdat er geen toestemming was en het Hof enkel verrijking

zonder oorzaak als vergoedingsbasis uitsluit lijkt niet erg overtuigend. Enerzijds werden in het

middel verrijking zonder oorzaak, art. 555 B.W. en de kostenleer als mogelijke vergoedingsba-

sis naar voren geschoven. Het komt ons bepaald niet onmogelijk voor dat het Hof in zijn

motivering de term ,,algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand zich ten koste van een

ander zonder oorzaak mag verrijken'' gebruikt in de meest ruime zin, die alle voornoemde

mogelijkheden uit het middel ondervangt. Zoals De Page schreef bevat het B.W. verschillende

toepasingen van de verrijking zonder oorzaak met een niet steeds homogene regeling o.a. op

het vlak van de vergoedingen. Als eÂeÂn van deze toepassingsgevallen vermeldt hij de kostenleer

(H. DE PAGE, III, nr. 26, p. 32). Anderzijds kan men er moeilijk omheen dat het motief van het

Hof om de bestreden beslissing, die vergoeding geweigerd had, te verbreken was dat ze niet had

vastgesteld of de door de huurder uitgevoerde werken al dan niet verwijderd konden worden.

(143) Bergen 23 november 1993, J.L.M.B. 1994, 767. In feite leken alle problemen hier hun

oorsprong te vinden in een mislukte sale-lease back-operatie.
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complex moest als een opschortende voorwaarde voor de verzaking aan de

natrekking beschouwd worden. Het was ondenkbaar en zelfs materieel

onmogelijk dat in het kader van een eenvoudige huur de eigenaar aan de

natrekking verzaakte vermits het merendeel van de uitrustingswerken totaal

onlosmakelijk was van de gebouwen (herstellingen aan dak, schilder- en

plafoneringsweken, afbraak of heropbouw van metselwerk, raamomlijstin-

gen,). Met uitzondering van een electriciteitscabine waren al deze uitrus-

tingswerken dermate geõÈncorporeerd in de gebouwen dat op het einde van de

huurbetrekking de verhuurder de wegruiming door de curator niet kon

vorderen en de curator ze ook niet kon wegruimen zonder het eigendoms-

recht van de verhuurder te schaden. Vermits de verhuurder de wegruiming

van deze werken, door de huurder louter in zijn belang en op eigen risico

aangebracht, niet kon vorderen kon hij niet verplicht worden om tegen zijn

zin een vergoeding (in casu het arbeidsloon) te betalen. Met betrekking tot de

electriciteitscabine meende het Hof dat deze wel gemakkelijk en zonder

schade kon weggenomen worden zodat de eigenaar van het complex op het

einde van de huur kon kiezen voor wegruiming of behoud mits vergoeding.

Waar de eigenaar-verhuurder de electriciteitscabine had opgeeÈist en het recht

van de curator om ze als deel van de failliete boedel te gelde te maken had

betwist, had hij volgens het Hof gekozen voor het behoud, was de cabine

dienvolgens zijn eigendom geworden maar moest hiervoor ook vergoeding

betaald worden. Op het eerste gezicht merkwaardig is dat de vergoeding hier

bepaald wordt op basis van wat de curator voor deze cabine had kunnen

krijgen en wat het bedrag van de verarming van de massa vormde dat de

verrijking van de eigenaar niet overschreed. Indien het Hof spreekt van

mogelijkheid van keuze tussen wegruiming of behoud wordt blijkbaar aan

de hypothese gedacht van de bouwer te kwader trouw in art. 555 B.W. Maar

dan is de vergoeding naar keuze van de grondeigenaar ofwel de kost van

materiaal en lonen ofwel de meerwaarde. Dat is wat anders dan een bereke-

ningswijze die duidelijk aan de figuur van de verrijking zonder oorzaak

ontleend is. Hier wordt manifest de leer van De Page gevolgd volgens wie de

rechtsleer en rechtspraak, op het einde van de huurbetrekking, het lot van

werken door een huurder uitgevoerd zonder wettelijke of contractuele rege-

ling, onder de regeling van art. 555 B.W. laten vallen en de huurder als een

derde te kwader trouw beschouwen. De verhuurder heeft dus de keuze tussen

vorderen van afbraak of overname tegen betaling van kosten van materialen

en lonen. Die opvatting wordt door De Page, voor wie art. 555 B.W.

volkomen vreemd is aan deze situatie, bekritiseerd. Volgens hem kan men

hier noch van bezitter noch van kwade trouw spreken. Waar art. 555 B.W. de

situatie beoogt van een bezitter tegen wie wordt uitgewonnen door de verus

dominus die tegen hem revindiceert, heeft men hier te maken met een

detentor die gerechtigd was te bouwen en geen aanspraak maakt op het bezit

van de grond maar op dat van de constructies. De oplossing ligt volgens De

Page in het huurcontract. Dat geeft enerzijds de huurder het recht om tijdens

de huurbetrekking in het kader van een normaal genotsrecht werken uit te
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voeren. Anderzijds rust op de huurder de verplichting op het einde van de

huur het goed terug te geven zoals hij het gekregen had, wat dus een

gebeurlijke eis tot afbraak door de verhuurder rechtvaardigt. Art. 555 B.W.

heeft met de hele situatie Ð aldus De Page Ð maar iets te maken in die zin

dat wanneer de verhuurder voor het behoud van de werken kiest de algemene

regel dat niemand zich ten koste van een ander mag verrijken, die uiteindelijk

ook de grondslag vormt van art. 555 B.W., toepasselijk zal zijn. Dat de

basisidee van art. 555 B.W. toepasselijk is betekent voor De Page echter niet

dat ook de toepassingsmodaliteiten van dit artikel toepasselijk zouden zijn.

De toepassing van die algemene regel brengt mee dat de verhuurder de

meerwaarde veroorzaakt door de werken zal moeten betalen zonder dat dit

hoger kan oplopen dan de verarming die de huurder onderging(144).

Een vergelijkbare situatie werd voorgelegd aan de Vrederechter van Moes-

kroen, wiens vonnis grotendeels bevestigd werd door de rechtbank van

Doornik(145). Een huurder had op eigen initiatief en zonder voorafgaande

toestemming van de eigenaar werken uitgevoerd aan de electrische installatie

van een huurwoning. De Vrederechter stelde vast dat, gelet op het stilzwijgen

ter zake van het contract, het gemeen recht moest toegepast worden en men te

maken had met werken die niet meer verwijderd konden worden. Naar zijn

mening kon de kostenleer, die hij als rechtstreeks uitvloeisel van de leer van

de verrijking zonder oorzaak bestempelde, niet ingeroepen worden omdat het

recht van de huurder om verbeteringen aan te brengen nooit, ook niet

onrechtstreeks, als resultaat kon hebben dat de verhuurder een last werd

opgelegd die hij niet gewenst had. Ook hier werd beklemtoond dat de

huurder op eigen risico en in eigen belang gehandeld had. Een vergoedings-

plicht voor de verhuurder zou in dergelijk geval een aantasting betekenen van

het door art. 544 B.W. gewaarborgde recht om volgens eigen inzicht, en niet

volgens de grillen van anderen, van zijn eigendom te genieten. De tekst komt

a.h.w. rechtstreeks uit De Page, waarnaar de Vrederechter overigens ver-

wijst(146). In beroep werd de argumentatie van de Vrederechter i.v.m. de

kostenleer eigenlijk niet herhaald maar beperkte de rechtbank zich tot de

motivering dat die slechts met succes zou kunnen ingeroepen worden ingeval

van noodzaak of nut van de kosten. Vermits partijen bij de intrede van de

gehuurde plaatsen de behangwerken door de huurder uitgevoerd wel in

rekening hadden willen brengen op de huurprijs, maar dit niet gedaan hadden

voor electriciteitswerken waren ze volgens de rechtbank van oordeel geweest

dat dergelijke werken noch nuttig noch noodzakelijk waren. Door geen

plaatsbeschrijving te eisen hadden de huurders zich bewust elke bewijs-

mogelijkheid ontnomen en moesten ze daar maar de gevolgen van dragen.

(144) H. DE PAGE, IV, nr. 688.D-689, stelling gevolgd door R. KRUITHOF, o.c., nr. 25.

(145) Vred. Moeskroen 3 oktober 1994, bevestigd door Rb. Doornik 26 maart 1996, T. Vred.

1997, 132, noot L. HERVEÂ .

(146) Heel wat minder overtuigend lijkt zijn verwijzing naar Cass. 23 april 1965, R.C.J.B.

1966, 51 waaraan de Vrederechter een inhoud toeschrijft die wij er met de beste wil niet kunnen

in ontdekken.
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In de laatste alinea van de motivering wordt dan gezegd dat het middel

feitelijke grondslag mist. In zijn noot bij deze uitspraken leidt HerveÂ hieruit

af dat de rechtbank van Doornik principieel de toepasselijkheid van de

kostenleer op niet verwijderbare werken van de huurder aanvaardt(147).

34. ART. 555 B.W. DERDE TE KWADER TROUW

Dat art. 555 B.W. voor het begrip goede trouw naar art. 550 B.W. verwijst

werd nog eens in herinnering gebracht in een arrest van Luik(148). Het Hof

wees erop dat wie niet eens een putatieve titel kon aanvoeren voor een strook

grond van 19 m
2
, toebehorend aan zijn gebuur maar waarop hij een annex

voor zijn huis had aangebracht, geen derde te goeder trouw was in de zin van

art. 555 B.W. De bouwer had een feitelijkheid begaan die een aantasting van

het eigendomsrecht betekende. De vordering tot revindicatie en afbraak werd

ingewilligd, als wijze van herstel in natura.

Volledigheidshalve verwijzen we hier ook nog eens naar het ons inziens

minder gelukkige arrest van 8 november 1993 door hetzelfde Hof, maar in

anders samengestelde kamer, uitgesproken en dat we ter sprake brachten

onder NATREKKING. Art. 555 B.W. VOORWAARDEN.

35. VERZAKING AAN NATREKKING TUSSEN ECHTGENOTEN

Wanneer een echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel, ten gunste van

de andere echtgenoot verzaakt aan de natrekking i.v.m. een eigen goed heeft

dit volgens het Hof van Bergen geen dadelijke verandering van de samen-

stelling van eigen en gemeenschappelijke vermogens tot gevolg, maar enkel

een wijziging voor de toekomst van de regels inzake samenstelling van deze

vermogens. De grote procedure van art. 1394 B.W. is dus niet vereist(149).

De tegenstelbaarheid aan derden zal o.i. alleszins overschrijving en dus

verzaking bij authentieke akte vergen. Volgens redactionele voetnoot bij

het arrest zou er moeten gelezen worden dat het om een verzaking ten gunste

van het gemeenschappelijk vermogen ging. Vermits wij niet beschikken over

het origineel van de beslissing houden wij ons aan de tekst zoals hij is.

In een geval waar er alleszins duidelijk sprake was van een verzaking ten

gunste van het gemeenschappelijk vermogen meende de rechtbank van Luik

dat het feit dat de op te richten constructies van het gemeenschappelijk

vermogen zouden afhangen geen gevolg zou zijn van een inbreng in gemeen-

schappelijk vermogen doch van de wijziging van samenstelling van vermo-

gens zodat er geen sprake was van actuele verandering in samenstelling van

vermogens maar veeleer van een toekomstig effect van een nieuwe regeling.

(147) Een andere uitleg is ook mogelijk. Waar de huurder dit argument ook al voor de

Vrederechter had ontplooid kan men zich inbeelden dat de Rechtbank er korte metten mee

wou maken door erop te wijzen dat de basisvoorwaarden voor toepassing van de kostenleer

alleszins ontbraken.

(148) Luik 8 juni 1993, J.T. 1995, 428, noot P. WEÂRY.

(149) Bergen 1 februari 1995, Rev. not. b. 1995, 200, noot D. STERCKX.
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De ,,grote procedure'' was niet vereist, de regeling van art. 1394 in fine B.W.

zou volstaan(150).

De opvattingen in deze materie, die vooral vanuit de hoek van het huwelijks-

goederenrecht bekeken wordt, zijn nochtans niet eenduidig. Dat blijkt uit het

volgende geval.

Een dame die in 1968 onder gemeenschap van goederen gehuwd was kreeg

in 1970 door schenking van haar grootmoeder een grond. In de schenkings-

akte verzaakte zij ten gunste van de huwgemeenschap aan de natrekking. Op

de grond werd met gemeenschapsgeld een gezinswoning opgetrokken. Het

Hof van Bergen meende dat deze verzaking alleszins nietig was. Het oude

art. 1395 B.W. sloot wijziging aan het huwelijkscontract na de huwelijks-

sluiting uit. Na de wetswijziging van 14 juli 1976 had men art. 1394, 4
o
al. en

1395 B.W. moeten in acht nemen en ook dat was niet gebeurd. De dame was

dan ook exclusief eigenaar van de woning, zodat ze alleszins geen bewo-

ningsvergoeding verschuldigd was. Wel was vergoeding verschuldigd aan de

gemeenschap(151). De uitspraak ligt in de lijn van de vroegere rechtspraak.

Er kon nog aan toegevoegd worden dat de huwgemeenschap geen rechts-

persoonlijkheid heeft(152). Nochtans betekent verzaken aan natrekking een

recht van opstal in het leven roepen, zodat men toch een titularis moet hebben

aan wie men dit recht toestaat. Toekennen van een beperkt zakelijk recht

betekent overigens toch een onmiddellijke beperking van de volheid van het

eigendomsrecht, zodanig dat we niet zo erg overtuigd zijn van de redenering

dat hier geen dadelijke verandering van vermogens gebeurt.

36. VERZAKING AAN NATREKKING. REGISTRATIERECHTEN

Een firma die in oesterkweek geõÈnteresseerd bleek had van de Staat terreinen

in concessie gekregen met verzaking aan het recht van natrekking. Toen ze

failliet verklaard was droeg de curator deze concessie over aan een derde.

Volgens de overnemer had hij enkel de precaire rechten van de concessie

overgenomen en moest hij slechts het algemeen vast recht van art. 11 W.

Reg. betalen. De fiscus meende dat hij ook de constructies had overgenomen

en vorderde op grond van art. 44 W. Reg. het evenredig recht van 12,5 %. De

rechtbank van Brugge trad de fiscus bij. Ze wees erop dat de natrekkings-

regeling contractueel kan uitgesloten worden. In navolging van het Cassatie-

arrest van 19 mei 1988 werd de verzaking aan natrekking als een recht van

opstal gekwalificeerd en waren de constructies dus eigendom van de opstal-

houder. Met het opstalrecht waren dus meteen de constructies overgedra-

gen(153).

(150) Rb. Luik 24 mei 1996, Rev. not. b. 1996, 465, noot A. DELIEÁGE.

(151) Bergen 4 mei 1999, J.T. 1999, 623.

(152) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 547.

(153) Rb. Brugge 20 december 1993, Act. dr. 1996, 807, noot A. DEMOULIN, F.J.F. 1994, 276,

Rec. geÂn. enr. not. 1995, 59.
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37. VERZAKING AAN NATREKKING. OPSTALRECHT. INKOMSTENBELASTING

Een B.V.B.A. opgericht door de zaakvoerder en zijn moeder schreef de-

gressief het gebouw af dat was opgericht op de grond van de zaakvoerder. Ze

nam de onroerende voorheffing ten laste, betaalde de interesten op de

leningen aangegaan voor de oprichting van dit gebouw en trok ze als be-

roepsuitgaven af. De fiscus meende dat er simulatie was en het gebouw aan

de zaakvoerder toebehoorde. De bouwvergunning voor kantoor met woonst

en appartement was aangevraagd en verkregen op eigen naam van de zaak-

voerder-grondeigenaar, hij had de architect aangesteld, had de grootste van

twee leningen op eigen naam aangegaan en was in de tweede mee tussen-

gekomen als schuldenaar en had toelating tot hypotheekvestiging op de nog

op te richten gebouwen gegeven. De facturatie van de werken was ten dele

aan de zaakvoerder zelf en ten dele aan de B.V.B.A. gebeurd. De notarieÈle

akte waarbij de B.V.B.A. een opstalrecht werd verleend dateerde van ruim na

de aanvang van de werken. Het Hof van Gent oordeelde soeverein dat er geen

sprake was van simulatie doch enkel van een geoorloofd kiezen voor de

minst bezwarende fiscale weg(154). De motivering bevat een aantal zaken-

rechtelijke elementen.

Het Hof gaat om te beginnen uit van de volkomen juiste redenering dat het

dubbel vermoeden van art. 553 B.W. weerlegd wordt zo aangetoond wordt

dat de grondeigenaar aan de natrekking verzaakt heeft. Die verzaking kan

ook stilzwijgend gebeuren voor zover andere extrinsieke elementen de waar-

achtigheid aantonen. De stilzwijgende verzaking werd door het Hof afgeleid

uit de omstandigheid dat een groot aantal van de facturen op naam van de

B.V.B.A. werd opgemaakt, alle facturenÐ dus ook diegene die op naam van

de zaakvoerder waren gemaakt Ð en de leningen volledig door de B.V.B.A

werden betaald. Dat lijkt op zich niet erg overtuigend. Wat heeft men hier nu

anders dan de situatie die door art. 555 B.W. beschreven wordt: het ver-

moeden van art. 553 B.W. klopt niet omdat de werken niet door de grond-

eigenaar en op diens kosten werden aangebracht maar door een derde die ze

betaald heeft. Als die argumentatie volstond om tot verzaking te besluiten

dan wordt art. 555 B.W. een volkomen zinloze bepaling. Enerzijds zou er

immers steeds verzaking zijn en anderzijds spreekt de wet van de mogelijk-

heid om gebeurlijk wegruiming te eisen of om de natrekking te laten werken

mits betaling van een vergoeding. Men moet dus niet met de premissen van

art. 555 B.W. maar met andere ondubbelzinnige elementen kunnen uitpak-

ken om aan te tonen dat, ondanks het feit dat de voorwaarden door de wet

gesteld vervuld zijn, uitzonderlijk de natrekking toch niet zal spelen. Verza-

king wordt niet vermoed en moet ondubbelzinnig zijn. Dat de facturatie in

grote mate ook aan de B.V.B.A. gebeurde zegt niets over een gebeurlijke

verzaking. Verzaking aan natrekking speelt zich af tussen een grondeigenaar

en een derde die op zijn grond bouwt, niet tussen de grondeigenaar en degene

die in opdracht van een bouwheer werken, gebeurlijk op andermans grond,

(154) Gent 18 maart 1999, Fisc. Koer. 1999, 336, anonieme noot, F.J.F. 1999, 309.
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uitvoert. Precies daarom zegt art. 555 B.W. dat de derde te kwader trouw

vergoeding van de (gefactureerde) kosten van materialen en lonen kan

vorderen zo de grondeigenaar niet voor afbraak kiest. In het arrest van

Brussel van 6 september 1996, dat verder in dit overzicht aan bod komt(155),

en waar het ook een situatie betrof van facturatie die niet uitsluitend op de

naam van de bouwheer gebeurde en betalingen die niet uitsluitend van de

grondeigenaar afkomstig waren, werd de zaak o.i. anders en beter aangepakt.

Kortom, hier worden twee volkomen verschillende vragen met mekaar

vermengd: enerzijds de vraag wie de werken heeft betaald en anderzijds

de vraag of aan de natrekking werd verzaakt. Met de eerste vraag poogt men

dan de tweede te beantwoorden. De verzaking had men veel beter kunnen

afleiden door de dingen bij hun naam te noemen: de zaakvoerder was eÂeÂn en

dezelfde persoon als de grondeigenaar, het opstalrecht verstreek na 30 jaar en

op dat ogenblik zou het gebouw zonder enige vergoeding eigendom van de

grondeigenaar worden. Indien het er vingerdik op ligt dat men voor een

B.V.B.A. kiest Ð waarbij men in feite een contract van maatschap met

zichzelf afsluit Ð omdat dit qua aansprakelijkheid en fiscaal de meest

interessante oplossing is, dan is het voor de hand liggend dat men aan de

natrekking verzaakt waar dit een duidelijk fiscaal voordeel biedt en men na

verstrijken van het opstalrecht zonder enige vergoeding eigenaar van een

gebouw wordt waarvoor men in geval van natrekking had moeten betalen.

Vervolgens herinnert het Hof aan de uitspraak van het Hof van Cassatie van

19 mei 1988 dat afstand van natrekking steeds als opstalrecht te beschouwen

valt, zodat met het oog op overschrijving een notarieÈle akte moest opgemaakt

worden. In de formulering van die akte, die pas werd opgesteld toen de

bouwwerken al een eind gevorderd waren, had men misschien nog het

makkelijkst het argument voor de verzaking aan de natrekking kunnen

vinden. Ze bepaalde immers dat het opstalrecht ook betrekking had op de

reeds opgerichte gebouwen en dat die de opstalhouder zouden toebehoren

tijdens de duur van het opstalrecht.

Al bij al lijkt hier een juiste beslissing genomen te zijn, weze het dat niet alle

argumenten even correct lijken.

Terloops kan er nog op gewezen worden dat het Hof als additionele overwe-

ging aanvoerde dat de fiscus zich niet op het gebrek aan overschrijving van

de opstalakte kon beroepen omdat hij geen derde zou zijn(156). Dat lijkt niet

de meest gelukkige formulering gelet op het feit dat de fiscus over een

wettelijke hypotheek en dus een concurrerend zakelijk recht beschikt. Men

had het dan beter bij de goede trouw gezocht. Door de inning van het

registratierecht op de opstalakte en de B.T.W. op de facturen had de fiscus

zich op dat punt toch wel in een weinig geloofwaardige positie gewerkt.

Een veel duidelijker situatie en daardoor ook makkelijker te verdedigen de

beslissing in een gelijkaardige zaak, vinden we in een arrest van het Ant-

(155) Zie Concubinaat. Woning op grond van eÂeÂn partner.

(156) Zie daaromtrent de anonieme commentaar bij het arrest in Fisc. Koerier 1999, 340.
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werpse Hof van Beroep(157). In dit geval hadden de grondeigenaars hun

handelszaak ingebracht in een B.V.B.A. ten gunste van wie zij verzaakt

hadden aan de natrekking voor de gebouwen door deze B.V.B.A. op te

richten. De B.V.B.A. had voor de financiering van dit gebouw een lening

aangegaan, alle facturen waren aan haar gericht en integraal door haar

betaald. Het enige moeilijke punt lag in het feit dat zowel oprichting van

B.V.B.A. als huurovereenkomst met recht van opstal ten gunste van

B.V.B.A. met terugwerkende kracht waren gebeurd. In een uitvoerige mo-

tivering wees het Hof alle argumenten van de fiscus dat hier sprake was van

veinzing af. De belastingplichtingen hadden hier gebruik gemaakt van de

contractvrijheid, alle gevolgen van hun overeenkomst aanvaard en geen

wettelijke bepaling geschonden. Het weerlegbaar karakter van het vermoe-

den van art. 553 B.W. en het feit dat de verzaking aan natrekking stilzwij-

gend kan gebeuren werd benadrukt. De hiervoren opgesomde feiten alsmede

de omstandigheid dat de lening door de B.V.B.A. werd terugbetaald en in

haar balansen opgenomen, werden als een geheel van feitelijke elementen

beschouwd waarmee het bewijs geleverd werd dat de vennootschap van bij

de oprichting eigenaar was van de gebouwen. De omstandigheid dat andere

fiscale diensten ook die mening toegedaan waren maakte het standpunt van

de administratie inzake inkomstenbelasting er dan ook niet overtuigender op.

38. GEMEENSCHAPPELIJKE WONING DEELS GEBOUWD OP EIGEN GROND VAN EÂEÂN

ECHTGENOOT. VEREFFENING-VERDELING HUWGEMEENSCHAP. KORT GEDING

Dat huwelijk en echtscheiding niet alleen voor de partners maar ook voor

anderen problemen kan meebrengen mocht het Hof van Brussel ervaren toen

het in kort geding een beslissing moest nemen in een zaak van vereffening-

verdeling. Partijen waren het eens over het feit dat een gemeenschappelijke

villa niet in natura verdeeld kon worden en dus verkocht moest worden.

Vermits, zoals het Hof zelf vaststelde, deze villa minstens ten dele op een

eigen goed van eÂeÂn der partijen was gebouwd wilden de aangestelde nota-

rissen maar tot de verkoop overgaan indien deze partij er uitdrukkelijk mee

instemde dat haar persoonlijk onroerend goed gelijktijdig verkocht werd.

Deze weigerde en de tegenpartij maakte de zaak aanhangig om in kort geding

dergelijke verkoop te doen organiseren. De beslissing van de Voorzitter van

de Rechtbank van Eerste Aanleg die deze vordering inwilligde werd beves-

tigd door het Hof(158). De motivering die het Hof i.v.m. de hoogdringend-

heid aanvoerde kan men zonder meer bijtreden. Met veel realiteitszin wees

het erop dat geen van beide partijen er voordeel bij had in afwachting van een

uitspraak ten gronde, die lang op zich kon laten wachten, de villa leeg te laten

staan met risico op verval, inbraak en vandalisme terwijl een aantal vaste

kosten bleven lopen. Moeilijker ligt het misschien met de verantwoording

van de beslissing dat de rechtstoestand van partijen niet definitief beslecht

(157) Antwerpen 28 november 1994, A.F.T. 1995, 144, noot P.-Y. SPAEY.

(158) Brussel 14 februari 1996, T. Not. 1997, 79.
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werd. De vaststelling dat partijen het eens waren dat de villa niet gevoeglijk

in natura verdeeld kon worden impliceerde voor het Hof dat de betwisting

zich herleidde tot de vraag naar de waarde van het perceel dat eigen goed was

en tot die in welke mate de eigenaar een recht van natrekking kon laten

gelden op het gedeelte van het onroerend goed dat op dit perceel werd

opgetrokken. Voor het Hof konden deze vragen hetzij in der minne, hetzij

door de bodemrechter opgelost worden na de verkoop vermits deze de

rechten van de grondeigenaar ongemoeid liet.

Dat men uit een vaststelling dat partijen het eens zijn dat verdeling in natura

uitgesloten is en er tot verkoop moet overgegaan worden zonder meer kan

afleiden dat het probleem zich beperkt tot de vragen zoals door het Hof

geformuleerd en dat de rechtssituatie van de eigenaar van de grond door de

verkoop niet definitief beõÈnvloed werd lijkt ons niet zonder meer evident. In

zekere zin zet men de zaken hier enigszins op hun kop en schept men een

situatie van omgekeerde natrekking. Het startpunt moet zijn dat vermits de

grond het belangrijkste element is de grondeigenaar door natrekking eigenaar

wordt van wat op de grond gebouwd wordt, weze het gebeurlijk tegen

vergoeding. De onverdeeldheid situeerde zich dus enkel op het niveau van

het gebouw. In feite wordt hier een soort onteigening tot privaat nut ge-

organiseerd door het Hof. Maar de beslissing lijkt in concreto verantwoord

omdat, zelfs zo de grondeigenaar bij de verkoop van de villa een opstalrecht

zou toegestaan hebben dit uiteindelijk zijn financieÈle situatie en die van zijn

ex-partner uiterst ongunstig zou beõÈnvloed hebben. Een beroep op rechts-

misbruik had hier o.i. duidelijk geformuleerd mogen worden.

39. CONCUBINAAT. WONING OP GROND VAN EÂEÂN PARTNER

Wanneer de liefde voorbij is en man en vrouw uit mekaar gaan kan scheiden

doen lijden. Dat is zo wanneer men getrouwd is, dat is zo bij concubinaat.

Indien een woning wordt opgetrokken op grond die exclusieve eigendom is

van eÂeÂn partner en er geen afwijkende overeenkomst is wordt die woning

door natrekking eigendom van de grondeigenaar. Dat is zo bij gehuwden, dat

is zo bij concubinerenden. De regels werden door het Hof van Brussel strikt

toegepast in een zaak waar na beeÈindiging van concubinaat de vrouw op

grond van art. 815 B.W. veiling van een villa vorderde(159). Ook al bleek de

bouw van de villa voor een groot gedeelte betaald te zijn met gelden

afkomstig van een gemeenschappelijke rekening, gevoed door de beroeps-

inkomsten van de concubinerenden, toch werd de eigendom van de villa aan

de man toegekend. Het Hof stelde vast dat de grond waarop de villa gebouwd

was exclusieve eigendom van de man was en deze alleen als bouwheer het

contract met de aannemer getekend had. Overeenkomstig art. 546 en 552

B.W. was de man op grond van natrekking, waarop geen afwijking bewezen

werd, eigenaar geworden. De vordering van de vrouw om op grond van

art. 555, 3
o
al. B.W. (gedeeltelijke) vergoeding van bouwkosten te krijgen

(159) Brussel 6 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 128.
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werd afgewezen omdat enkel de man als bouwheer gefungeerd had. Er was

dan ook geen sprake van een derde die op andermans grond gebouwd had.

Een mogelijke oplossing lag er waarschijnlijk in gewoon na te gaan hoeveel

van de inbreng van de vrouw op deze rekening aan de woning besteed was en

haar dit bedrag, na aftrek van wat de samenleving zoal als gemeenschappe-

lijke kosten (waaronder o.a. huisvesting) meebrengt, op grond van verrijking

zonder oorzaak toe te kennen. Dat is wat in feite door het Hof van Gent werd

gedaan(160).

Terloops kan erop gewezen worden dat dit Brusselse arrest wel gelijk heeft

waar het, met een niet zo gelukkige verwijzing naar het Cassatie-arrest van

21 april 1866(161), zegt dat de verzaking aan natrekking bewezen moet

worden maar te ver gaat door hiervoor een voor overschrijving vatbare

authentieke akte te vorderen. Daarmee zit men bij de vraag naar de tegen-

stelbaarheid aan derden die op een concurrerend zakelijk of gerealiseerd

persoonlijk recht op hetzelfde onroerend goed aanspraak kunnen maken. Dat

is iets anders dan het bewijs inter partes. Daar geldt de gewone regel dat

tussen partijen bij een rechtshandeling die de 15.000 BEF overschrijdt

principieel het bewijs overeenkomstig art. 1341 en 1353 B.W. geleverd moet

worden, wat met een onderhands geschrift kan gebeuren. Het onderscheid

vindt men wel terug in eÂeÂn van de overwegingen van een ander Cassatie-

arrest(162). Zo lang de derden geen zakelijk of gerealiseerd persoonlijk recht

kunnen inroepen zal de externe werking van art. 1165 B.W. voor effect

hebben dat zij de overeenkomst als feit, dat met alle middelen mag bewezen

worden, kunnen inroepen maar ook moeten erkennen(163).

40. NATREKKING. OPENBAAR DOMEIN

Dat het particulier initiatief niet altijd beter is dan overheidsbemoeienis

mocht de Vrederechter van Waver ondervinden. In 1979 kreeg de heer Pollet

van de gemeente Chastre de toelating om op eigen kosten een leiding voor

afvalwater, vertrekkend op zijn eigendom aan te sluiten op de openbare

riolering. In 1981 wensten zijn buren, de heer en mevrouw Dagnelie, hun erf

aan te sluiten op deze verbinding met de beschaving. De overeenkomst met

Pollet bepaalde dat deze hen de helft van zijn rechten op de priveÂ riolerings-

buizen gelegen buiten zijn erf afstond. Latere aansluiting op de gemeen-

schappelijke leiding door andere buren zou slechts mogelijk zijn met hun

gemeenschappelijk akkoord of dat van de opvolgers in hun eigendomsrecht.

In 1988 verkocht de weduwe Dagnelie haar huis aan de echtgenoten Burny-

Bodart. In datzelfde jaar sloten de echtgenoten Mailleux-Rodrique zich aan

(160) Gent 23 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 311.

(161) Cass. 21 april 1866, Pas. 1866, I, 130, advies Adv. Gen. FAIDER.

(162) Cass. 19 oktober 1905, Pas. 1906, I, 27, 2
o
kol., 3-4

o
al.; zie ook reeds Cass. 21 april

1866, Pas. 1866, I, 130 op eensluidend advies van Adv. Gen. FAIDER.

(163) Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; Cass. 27 april 1953, Pas. 1953, I, 654; Cass.

10 december 1971, Pas. 1972, I, 355; Cass. 22 april 1977, Pas. 1977, I, 860; Cass. 14 november

1986, Pas. 1987, I, 331.

TPR 2001 887

/secure/DocumentView.aspx?id=rn20000084&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290010154&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290002044&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290002281&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290002281&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290015188&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn103224&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn103224&amp;origin=TPR


op de rioleringsleiding. De heer Pollet vroeg en bekwam de helft van 1/3 van

de kostprijs van de riolering en maakte hen erop attent dat ze een gelijk

bedrag aan de echtgenoten Burny-Bodart, actuele eigenaars van het erf

Dagnelie moesten betalen. Dat deden de echtgenoten Mailleux-Rodrique

niet. De echtgenoten Burny-Bodart daagden hen voor de Vrederechter van

Waver. Die stelde vooreerst vast dat de leiding in drie delen kon opgesplitst

worden: een eerste onder het erf van eisers, een tweede onder het erf van

verweerders en een derde onder de berm van de openbare weg. Vervolgens

beperkte hij het probleem door vast te stellen dat deel eÂeÂn en twee uitsluitend

door Dagnelie waren aangelegd, geen deel uitmaakten van de leiding door

Pollet geplaatst en dus niet door de overeenkomst Pollet-Dagnelie beheerst

werden. Voor het derde gedeelte meende hij dat dit tot het openbaar domein

behoorde zodat de aansluiting erop niet afhankelijk gesteld kon worden van

een betaling aan een particulier. De natrekking, aldus de Vrederechter, speelt

ook ten gunste van het openbaar domein. De leiding was geõÈncorporeerd in

de openbare weg en de toestemming door de gemeente in 1979 aan Pollet

gegeven hield geen verzaking aan de natrekking in(164). Het vonnis lijkt

logisch en praktisch. Verwonderlijk in deze uitspraak, waar de Vrederechter

uiteraard door het beginsel van de lijdelijkheid gebonden was, is dat waar de

verweerders zo manifest naar de natrekking grepen de vergoedingsproble-

matiek met geen woord te berde is gebracht.

II. Burenhinder

41. HET EIGENDOMSRECHT: EEN ABSOLUUT RECHT?

Krachtens art. 544 B.W.(165) is eigendom het recht om op de meest

volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken,

mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten en de

verordeningen. De fantasie van menig lezer van dit wetsartikel dreigt op hol

te slaan bij het lezen van de woorden ,,op de meest volstrekte wijze'' (,,de la

manieÁre la plus absolue''). Deze woorden betekenen evenwel geenszins dat

het eigendomsrecht een absoluut recht is. Wel heeft de wetgever ze gebruikt

om het eigendomsrecht en het vruchtgebruik van elkaar te onderschei-

den(166). Bovendien toont een analyse van de rechtspraak en de rechtsleer

aan dat het eigendomsrecht nooit als een absoluut recht werd opgevat(167),

op enkele alleenstaande auteurs of vonnissen na.

(164) Vred. Waver, 6 november 1997, J.L.M.B. 1998, 651.

(165) Tijdens de besproken periode (1995-2000) werden twee handboeken omtrent burenhin-

der gepubliceerd: C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998; S. STIJNS en H. VUYE,

Zakenrecht, IV Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht,V),Antwerpen, 2000 (van

dit werk werd veelvuldig gebruik gemaakt bij het schrijven van dit hoofdstuk).

(166) S. STIJNS en H. VUYE, Zakenrecht, IV Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaat-

recht, V), Antwerpen, 2000, 8-9, nr. 5.

(167) Zie: R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw, Antwerpen, 1955;

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, IA, (Beginselen van Belgisch

privaatrecht), Antwerpen, 1974, 287 e.v., nr. 146 e.v.; S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder,

(Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 86 e.v., nr. 35 e.v.
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Op heden is het eigendomsrecht alles behalve een absoluut recht. De rechts-

uitoefening ervan wordt immers op de meest diverse wijzen gematigd.

Vooreerst zijn er de klassieke overheidsprerogatieven zoals de onteigening

en de opeising. Vervolgens bestaan er privaatrechtelijke rechtsfiguren die de

uitoefening van het recht matigen, zo bijvoorbeeld het rechtsmisbruik(168)

en de leer van de burenhinder. Tenslotte dient verwezen naar een steeds

groeiend aantal regels van administratief goederenrecht die het eigendoms-

recht soms verregaand beperken.

In een arrest van 14 januari 1993 oordeelt het Hof van Beroep te Brus-

sel(169), in een stedenbouwzaak, dat art. 544 B.W. het gemene recht omtrent

eigendom bevat en dat alle bijzondere wetgeving die hiervan afwijkt dan ook

beperkend dient geõÈnterpreteerd. Deze interpretatieregel lijkt te absoluut

geformuleerd en vertrekt van een al te absolute visie op het eigendomsrecht.

Hetzelfde geldt voor een arrest van de Raad van State van 5 oktober 1998,

alwaar de Raad omtrent stedenbouwkundige normen overweegt: ,,que toute

disposition qui aurait pour effet de porter atteinte aÁ ce droit fondamental doit

faire l'objet d'une interpreÂtation restrictive, conformeÂment aÁ l'article 544 du

Code civil'' (170). Men mag toch niet uit het oog verliezen dat art. 544 B.W.

uitdrukkelijk eigendomsbeperkingen toelaat.

42. OMVANG VAN HET EIGENDOMSRECHT EN RECHT OP AFBEELDING VAN ONROE-

RENDE GOEDEREN

In BelgieÈ is bijzonder weinig rechtspraak beschikbaar omtrent de verhouding

tussen eigendomsrecht en recht op afbeelding. Beschikt de eigenaar ook ten

volle over het recht op afbeelding van zijn goed? Een interessant geschil

hieromtrent werd beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in

een vonnis van 20 mei 1997(171). Een tijdschrift had een foto gepubliceerd

van een woning en de eigenaar van deze woning eist hiervoor een vergoe-

ding. In de overwegingen verwijst de rechtbank naar volgend onderscheid.

Voor goederen die zichtbaar zijn van buitenuit, d.w.z. wanneer men zich niet

op het terrein van de woning bevindt, mag de afbeelding door derden worden

gebruik zonder toestemming van de eigenaar, behoudens in geval van

abusievelijk gebruik. Gaat het om goederen die niet zichtbaar zijn van

buitenuit, dan mag enkel de titularis van het eigendomsrecht de afbeelding

exploiteren. In casu kon de eigenaar van de woning evenwel niet bewijzen

dat de foto's zonder zijn toestemming waren genomen en sommige feitelijke

gegevens laten zelfs een toestemming vermoeden.

(168) Over rechtsmisbuik in het zakenrecht: S. STIJNS en H. VUYE, ,,Tendances et reÂflexions en

matieÁre d'abus de droit en droit des biens'' in ProprieÂteÂ - Eigendom, Brugge, Die Keure, 1996,

9759.

(169) Brussel 14 januari 1993, J.L.M.B. 1995, 1285, noot J.-F.-N.

(170) R.v.St. 5 oktober 1998, AmeÂn. 1999, 127, noot F. HAUMONT.

(171) Rb. Brussel 20 mei 1997, T.B.B.R. 1999, 138.
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43. BURENHINDER IS NIET VAN OPENBARE ORDE, NOCH VAN DWINGEND RECHT

In een arrest van 9 juni 1998 oordeelt het Hof van Beroep te Luik dat de

burenhinderleer niet van openbare orde is, noch van dwingend recht(172).

Dit standpunt werd eerder reeds vertolkt in de rechtspraak van het Hof van

Cassatie(173).

44. AFBAKENING TUSSEN ART. 544 B.W. EN ART. 1382 E.V. B.W.

Een mooie illustratie omtrent de verhouding tussen de burenhinderleer en de

aquiliaanse aansprakelijkheid biedt het zogenaamde ,,Pinksterenfoor-arrest''

van het Antwerpse Hof van Beroep(174). Deze foor lag aan de basis van een

aanzienlijke geluidsoverlast, die sommige aangelanden ertoe aanzette om de

Stad Antwerpen voor de rechter te dagen. Het Hof zal de Stad veroordelen op

grond van art. 1382 B.W., zodanig dat het middel gesteund op art. 544 B.W.

niet verder diende onderzocht. De eerste rechter daarentegen had vastgesteld

dat er geen sprake was van een fout, maar hij had de stad veroordeeld op

grond van art. 544 B.W. Blijkbaar is de grens tussen beide rechtsmiddelen

vrij fijn.

Volgende regels dient men voor ogen te houden wanneer men twijfelt tussen

de op fout gebaseerde aansprakelijkheid en de burenhinderleer(175). (1) De

burenhinderleer is niet subsidiair ten opzichte van art. 1382 B.W. Tussen de

burenhinderleer en de aquiliaanse aansprakelijkheid bestaat geen hieÈrarchie

en de artikelen 1382 en 544 B.W. sluiten elkaar niet uit. (2) Processtrategisch

is het evenwel interessanter om in hoofdorde een vordering gegrond op

art. 1382 B.W. in te stellen en in ondergeschikte orde een vordering wegens

burenhinder. De sanctie bij toepassing van art. 1382 B.W. bestaat immers in

een integrale schadevergoeding, terwijl de sanctie bij toepassing van de

burenhinderleer bestaat in een compensatie.

Het onderscheid tussen aansprakelijkheid gebaseerd op fout en foutloze

aansprakelijkheid heeft tevens gevolgen ten opzichte van het gezag van

gewijsde. Terecht oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest

van 30 maart 1998 dat wanneer een partij werd veroordeeld in toepassing van

art. 544 B.W. de gehoudenheid op grond van art. 1384 B.W. niet werd

onderzocht en dus ook niet valt onder de exceptie van gewijsde(176).

(172) Luik 9 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 668, Rev. ReÂg. Dr. 1998, 286.

(173) Cass. 28 juni 1973, Pas. 1973, I, 1013, Arr. Cass. 1973, 1063; Conclusie Eerste

Advocaat Generaal MAHAUX bij Cass. 10 januari 1974, Pas. 1974, I, 490-491; Cass. 29 mei

1989, Pas. 1989, I, 1026, Arr. Cass. 1988-89, 1137.

(174) Antwerpen 27 oktober 1992, AmeÂn. 1995, 112, noot G. VANDER STICHELE,Mouv. Comm.

1997, 46.

(175) Voor een uitvoerige analyse: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van

Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 218 e.v., nr. 141 e.v.

(176) Antwerpen 30 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 141.
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45. HET NIET VERMIJDEN VAN VERMIJDBARE HINDER IS EEN FOUT

Zoals men weet is er niet alleen sprake van een fout in de zin van art. 1382

B.W. wanneer een wettelijke of een reglementaire norm wordt miskend,

maar tevens wanneer men de zorgvuldigheidsnorm (bonus pater familias)

miskent. Toegepast op gevallen waarbij aan naburen hinder wordt toege-

bracht houdt dit in dat wanneer het mogelijk was de hinder te voorkomen

door het nemen van voorzorgsmaatregelen en dit niet is gebeurd, er sprake is

van een fout(177). Het niet nemen van mogelijke voorzorgsmaatregelen is

immers een miskenning van de zorgvuldigheidsnorm. Deze vaststelling

wordt in de praktijk vaak uit het oog verloren. Men beroept zich op buren-

hinder, daar waar de aquiliaanse aansprakelijkheid een voor het slachtoffer

veel omvattender oplossing biedt. Vooreerst heeft het slachtoffer recht op

een integrale schadeloosstelling in plaats van een compensatie. Ten tweede

dient bij de toepassing van art. 1382 B.W. niet onderzocht of de hinder al dan

niet bovenmatig is. Wanneer het mogelijk is, door het nemen van voorzorgs-

maatregelen, om schade te voorkomen, dan dient de geringste schade voor-

komen(178).

In de besproken periode vinden we enkele toepassingen van deze regel. Zo

oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dat een stort dient

beschouwd als een bijzondere bestemming die aan een terrein wordt gegeven

waardoor ernstige hinder kan worden veroorzaakt en het milieu kan worden

vervuild(179). De gemeente moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen

om mogelijke hinder te vermijden, zo bijvoorbeeld dat het huisvuil op een

naburig terrein terecht komt en aldaar de dood van enkele runderen veroor-

zaakt. Het niet nemen van voorzorgsmaatregelen die de hinder vermijden is

een fout in de zin van art. 1382 B.W.

In dezelfde zin veroordeelde het Hof van Beroep te Bergen een cement-

fabriek die een boomgaard zwaar had vervuild(180). De rechters oordeelden

dat het niet tijdig nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals besproeiõÈng met

water van de meest stofferige stukken en het aanplanten van een levende

haag als stofscherm, een miskenning is van de algemene zorgvuldigheids-

norm en dus een fout in de zin van art. 1382 B.W. Het Hof van Beroep van

Antwerpen volgt dezelfde redenering waar het een koffiebranderij veroor-

(177) Zie: J. DABIN, noot bij Cass. 7 april 1949, R.C.J.B. 1949, 215; R. DEKKERS, Handboek

burgerlijk recht, I, Brussel, 1971, 49-495, nr. 883; H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ

eÂleÂmentaire de droit civil belge, V, Brussel, 1975, 814-816, nr. 921; R. DERINE, ,,Preadvies

betreffende hinder'' in Preadviezen betreffende hinder. Vereniging voor de vergelijkende

studie van het recht van BelgieÈ en Nederland, Zwolle, 1964, 5-32 (in het Frans gepubliceerd

als: ,,Troubles de voisinage'', Ann. Dr. Louvain, 1965, 145-179), 15; S. STIJNS en H. VUYE,

Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 218 e.v., nr. 141

e.v. (en de verwijzingen aldaar).

(178) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 218 e.v., nr. 141 e.v.

(179) Rb. Luik 15 april 1994, AmeÂn. 1996, 237, De Verz. 1995, 185.

(180) Bergen 29 juni 1995, AmeÂn. 1996, 170. Idem: Kh. Doornik, 11 juni 1992, T. Aann. 1998,

99.
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deelt wegens het niet eerbiedigen van de milieuvergunning die bepaalde dat

doeltreffende technieken dienen aangewend om te voorkomen dat lozingen

in de atmosfeer een hinder vormen voor de buurt (181). Toch had de

koffiebranderij niet voorkomen dat het binnenkoertje van een nabuur regel-

matig bedekt was met koffiepelletjes.

46. PREVENTIEVE ROL VAN DE RAAD VAN STATE EN DE VOORZITTER VAN DE

RECHTBANK

In vorige overzichten van rechtspraak werd reeds gewezen op de preventieve

functie die de Raad van State kan vervullen inzake burenhinder(182). Deze

functie komt tot uiting wanneer de vernietiging wordt gevorderd van een

vergunning (of van een weigeringsbeslissing) op grond van art. 14 R.v.St.-

wet. Met de invoering van het administratief kort geding is de preventieve rol

van de Raad van State nog toegenomen. Reeds herhaaldelijk oordeelde de

Raad van State dat wanneer blijkt dat een akte van een administratieve

overheid aanzienlijke burenhinder zal veroorzaken, er sprake is van een

moeilijk te herstellen ernstig nadeel in de zin van art. 17, § 2 R.v.St.-

wet(183).

In een betwisting omtrent een bouwvergunning voor een witloofloods, ge-

legen in waardevol agrarisch gebied palend aan de Zwalmvallei, had de

auditeur in zijn advies gesteld dat het verzoek tot schorsing diende inge-

willigd. Na het verslag heeft de raadsman van verzoeker zowel de bouwheer

als de aannemer gevraagd om de werken te staken tot aan het arrest van de

Raad van State. Aan deze vraag werd geen gevolg gegeven. Verzoeker heeft

zich dan maar tot de Voorzitter van de rechtbank gericht bij wijze van

eenzijdig verzoekschrift. De Voorzitter oordeelt dat het subjectief recht

van verzoeker in het gedrang komt en hij legt verbod op om enig werk uit

te voeren of verder te zetten tot uitspraak werd gedaan door de Raad van

State(184).

47. HINDER EN ART. 8 E.V.R.M.

Art. 23 van de Belgische Grondwet waarborgt aan eenieder het recht een

menswaardig leven te leiden, waaronder het recht op de bescherming van een

(181) Antwerpen 27 september 1995, T.M.R. 1996, 291.

(182) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1725-

1726, nr. 49; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995,

569-571, nr. 52.

(183) In de besproken periode: R.v.St. 21 december 1995, Arr. R.v. St. 1995, nr. 57.155

(B.V.B.A. E. Fraye), T.M.R., 1996, 204 (lawaaihinder); R.v.St. 16 juli 1998, AmeÂn. 1999, 51,

nr. 75.271 (Graulich e.a.) (schorsing bouwvergunning voor kippenkwekerij); R.v.St. 20 augus-

tus 1999, nr. 82.130 (Venter), J.L.M.B. 665 (schorsing vergunning toegekend voor hoogspan-

ningskabels); R.v.St. 6 maart 2000, nr. 85.836 (Baeten en Moreale), J.L.M.B. 2000, 670, advies

auditeur J.-F. NEURAY (oprichten GSM-mast).

(184) Voorz. Oudenaarde 8 juli 1994, T.M.R. 1995, 513.
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gezond leefmilieu(185). Een dergelijke bepaling ontbreekt in het E.V.R.M.

Dit maakt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet kan

weerstaan aan een bijzonder ruime interpretatie van andere verdragsartikelen

ten einde dit recht te waarborgen. Voornamelijk de ruime interpretatie van

art. 8 E.V.R.M. dat het recht waarborgt op priveÂ-en gezinsleven springt in het

oog.

In de zaak LoÂpez Ostra tegen Spanje oordeelde het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens dat zware schade aan het leefmilieu het welzijn van de

mens zodanig kan aantasten en deze het genot van zijn woning ontnemen dat

zijn recht op priveÂ- en gezinsleven gewaarborgd door art. 8 E.V.R.M.(186) in

het gedrang komt en dit zelfs zonder dat de gezondheid van de betrokkene

ernstig in gevaar komt(187). Deze zaak handelde omtrent milieuhinder

veroorzaakt door een waterzuiveringsstation. De staat Spanje werd veroor-

deeld. De staat is immers verplicht om een evenwicht te handhaven tussen de

belangen van het individu Ð zo het priveÂ-en gezinsleven, de bescherming

van de woning Ð en de belangen van de gemeenschap. Hierbij beschikt de

staat over een ruime appreciatiemarge, maar in casu was de staat er niet in

geslaagd om de nodige maatregelen te nemen die aan eiseres het recht

moesten waarborgen van het genot op haar woning, haar priveÂ- en gezins-

leven.

In de zaak Guerra besliste hetzelfde Hof dat het verstrekken van inlichtingen

aan de bevolking over de gevaren van een fabriek, een positieve verplichting

uitmaakt(188). Aan de overheid wordt aldus een informatieverplichting

opgelegd(189).

48. BURENHINDER EN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN

In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 26 mei

1991(190) komt een aspect aan bod dat tot op heden nauwelijks aandacht

kreeg in rechtspraak en rechtsleer, namelijk de vraag of de burenhinderleer

(185) Het feit dat gedurende de parlementaire voorbereiding meermaals werd benadrukt dat

art. 23 Grondwet geen directe werking heeft (Parl. St. Senaat, BZ 1991-92, nr. 100-2/3
o
, 12-13

en nr. 100-2/4
o
, 6, 13-14 en 84-91), maakt dat dit grondwetsartikel in de praktijk nog niet heeft

geboden wat men ervan kon verwachten.

(186) Over art. 8 E.V.R.M. en milieuhinder: P. DE HERT, Art. 8 E.V.R.M. en het Belgisch recht.

De bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent, 1998, 310 e.v., nr. 370 e.v.

(187) E.H.R.M., LoÂpez Ostra tegen Spanje, 9 december 1994, Publ. C.E.D.H. Serie A, vol.

303-C, AmeÂn. 1995, 166, noot P. GILLAUX, J.T.Dr.E. 1995, 43, T.M.R. 1995, 294, noot

Y. HAECK, J.L.M.B. 1995, 450.

(188) E.H.R.M., Guerra tegen ItalieÈ, 19 februari 1998, Rec. C.E.D.H. 1998, I, 210, T.M.R.

1998, 355, AmeÂn. 1998, 271, R.T.D.H. 1998, 808, noot P. FRUMER, J.T.Dr.E. 1998, 91.

(189) Zie over deze verplichting, haar omvang en draagwijdte de mooie studie van: C. DE

TERWANGNE, La mission publique d'information dans le contexte de la socieÂteÂ de l'information,

doctoraal proefschrift verdedigd op 24 november 2000 aan de F.U.N.D.P. (promotor: Y.

Poullet). Een handelseditie van dit proefschrift is in voorbereiding en zal beschikbaar zijn in

2001.

(190) Kh. Brussel 26 mei 1991, T. Vred. 1994, 391.
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eveneens kan worden toegepast tussen contractanten(191)? Sedert de cassa-

tiearresten van 4 juni 1971(192) en 7 december 1973(193) heeft het Hof van

Cassatie duidelijkheid geschapen omtrent de regels van de samenloop van

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Tussen contractspar-

tijen zal slechts zelden plaats zijn voor de toepassing van de aquiliaanse

aansprakelijkheid. Er wordt immers vereist dat (a) de fout gepleegd door een

contractspartij een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbinte-

nis doch aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en dat (b) de schade andere

schade uitmaakt dan deze te wijten aan de slechte uitvoering van het

contract(194). Enkel wanneer de contractuele fout tevens een misdrijf uit-

maakt, gelden genoemde beperkende voorwaarden niet.

Naar onze mening dienen deze regels ook toegepast bij burenhinder. Het

vonnis van 26 mei 1991 betreft een geval van waterschade waarbij de

schadelijder zich beroept op art. 544 B.W. Verweerder roept evenwel in

dat art. 544 B.W. geen toepassing kan vinden ,,om reden dat de leer van de

burenhinder enkel plaatsvindt tussen partijen, die onder elkaar geen enkele

rechtsband hebben''. In het geschil bestaat wel degelijk een rechtsband

tussen partijen die huurder en verhuurder zijn. De rechtbank stelt vast dat

de feiten die aan de oorspong liggen van het schadegeval zich hebben

voorgedaan buiten de huurrelatie. De schade is immers opgetreden in een

kelder die eigendom is van verweerder, maar die niet het voorwerp uitmaakt

van een huurovereenkomst tussen partijen. In dit geschil kon de burenhinder-

leer wel degelijk toepassing vinden daar (a) de hinderverwekkende handeling

niet een tekortkoming uitmaakt aan een contractuele verbintenis en (b) de

schade andere schade uitmaakt dan deze te wijten aan de slechte uitvoering

van het huurcontract.

Een interessante toepassing vindt men in een vonnis van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Brussel van 17 maart 1998(195). De huurder wordt ge-

durende 38 maanden geconfronteerd met bijzonder hinderlijke werken. Het

huurcontract bevat evenwel de klassieke clausule dat, in afwijking van

art. 1724 B.W., de huurder geen recht heeft op vergoeding, zelfs niet wanneer

de werken langer dan veertig dagen duren. Vermoedelijk is het om deze

reden dat de huurder zijn heil zoekt in art. 544 B.W. De rechtbank oordeelt

alvast dat er wel degelijk sprake is van overlast. Hoe dient dit vonnis

beoordeeld? Vooreerst dient opgemerkt dat de rechter het samenloopverbod

niet ambtshalve mocht opwerpen, daar de regels van samenloop niet van

(191) Zie, omtrent deze problematiek: S. STIJNS en H. VUYE, Zakenrecht, (Beginselen van

Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 228-230, nr. 146.

(192) Cass. 4 juni 1971, Pas. 1971, I, 940, Arr. Cass. 1971, 989, R.W. 1971-72, 371.

(193) Cass. 7 december 1973, Pas. 1974, I, 376, Arr. Cass. 1974, 395, R.W. 1973-74, 1597,

noot J. HERBOTS, J.T. 1974, 443.

(194) Voor een recente studie: P. WEÂRY, ,,Les rapports entre la responsabiliteÂ aquilienne et la

responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 81 e.v.

(195) Rb. Brussel 17 maart 1998, Act. Jur. Baux 1999, 43.
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openbare orde zijn(196). Nergens uit het vonnis blijkt alvast dat de verhuur-

der de regels van de samenloop heeft ingeroepen. Ten tweede lijkt het ons dat

de vordering wegens burenhinder niet mogelijk was. De rechtbank oordeelt

immers dat het exoneratiebeding voor werken die langer duren dan veertig

dagen, uitsluitend van toepassing is op dringende werken, d.w.z. werken die

noodzakelijk zijn om de huurder zijn genotsrecht te laten uitoefenen of

werken die noodzakelijk zijn voor het behoud van het goed. Hieruit volgt

evenwel dat de verhuurder, door het uitoefenen van de werken, tekort is

gekomen aan zijn contractuele verplichting om de huurder het rustig genot te

verschaffen. Daar de hinderverwekkende handeling een tekortkoming uit-

maakt aan een contractuele verbintenis en bovendien de schade geen andere

schade uitmaakt dan deze te wijten aan de slechte uitvoering van het contract,

diende de vordering wegens burenhinder te worden uitgesloten.

49. BURENHINDER EN VERBREKEN VAN HET EVENWICHT

Er is burenhinder wanneer door overlast het evenwicht tussen erven wordt

verbroken. Over de notie evenwicht werd tot op heden weinig nage-

dacht(197). In een arrest van 18 januari 1999 heeft het Hof van Beroep te

Antwerpen zich over deze notie gebogen(198). De gemeente Rumst had

herstellingswerken laten uitvoeren aan een riolering. Deze werken hadden

evenwel tot gevolg dat de kelderruimte, gebruikt als opslagruimte van een

kledingszaak, te kampen kreeg met waterindringing. Er bleek dat de riolering

voor de uitvoering van de werken allerlei gebreken vertoonde en dat deze net

door deze gebreken ook was gaan functioneren als draineringsstelsel voor het

grondwater. Eens de riolering hersteld, zocht en vond het grondwater een

andere uitweg. Voor het Hof argumenteert de gemeente dat ze niet aan de

basis ligt van de bovenmatige hinder, daar ze slechts een ,,abnormaal even-

wicht'' ingevolge een slecht werkende riolering heeft doen ophouden. Het

Hof te Antwerpen zal zich terecht niet laten verleiden door deze op het eerste

gezicht aantrekkelijke redenering. Het evenwicht tussen erven is immers een

feitelijk gegeven. De defecte riolering was gedurende meerdere jaren een

bestendige toestand en maakt aldus deel uit van het evenwicht tussen de

wegenis en de aanpalende woningen. De waterinsijpeling vormt dus wel

degelijk een overlast die het evenwicht tussen de erven verbreekt.

Ook wettelijke bepalingen kunnen een invloed hebben op het evenwicht

tussen erven. Zo bijvoorbeeld bepaalt art. 640 B.W. dat lager gelegen erven

het natuurlijk aflopend water van hoger gelegen dienen te ontvangen. Deze

wetsbepaling bepaalt het natuurlijk evenwicht tussen hoger en lager gelegen

erven voor wat de waterafvloeiing betreft(199).

(196) Zie: P. WEÂRY, l.c., T.B.B.R. 1998, 91.

(197) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Zakenrecht, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 328-329, nr. 185.

(198) Antwerpen 18 januari 1999, T.B.B.R. 1999, 661.

(199) Zie: Cass. 18 november 1999, R.W. 2000-01, 15.
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50. BEVOEGDHEIDSPERIKELEN AANGAANDE BURENHINDER

De Rechtbank van Koophandel te Hasselt verklaarde zich bevoegd, op grond

van art. 573, tweede lid Ger.W., voor een vordering wegens burenhinder,

daar de verweerder een handelaar is en de burenhinder veroorzaakt werd

door een daad van koophandel(200). Verweerster is namelijk een handels-

vennootschap en al haar daden worden geacht daden van koophandel te zijn

en overeenkomstig art. 573, tweede lid Ger.W. kan een geschil dat betrek-

king heeft op een handeling, die de wet als een daad van koophandel aan-

merkt, eveneens voor de rechtbank van Koophandel worden gebracht hoewel

eiser niet de hoedanigheid heeft van handelaar. Waar art. 573, tweede lid

Ger.W. een daad van koophandel vereist, betreft het een daad van koop-

handel in hoofde van de verwerende partij.

In een noot bij dit vonnis wordt ten onrechte gesteld dat een vordering

gesteund op burenhinder behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter

op grond van art. 591, 3
o
Ger.W.

Het is juist dat art. 591, 3
o
Ger.W. de Vrederechter bevoegd maakt, ongeacht

het bedrag van de vordering, voor geschillen betreffende erfdienstbaarheden

en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van de aan elkaar

grenzende erven oplegt. Dit betekent evenwel geenszins dat de Vrederechter

hierdoor bevoegd wordt voor burenhinder(201). Art. 591, 3
o
Ger.W. handelt

immers niet over hinder tussen ,,naburige'' eigenaars. Deze wetsbepaling

hanteert het veel striktere criterium `aan elkaar grenzende erven' (,,fonds

contigus''). Met dit ,,aan elkaar grenzen'' wordt verwezen naar de wettelijke

erfdienstbaarheden (art. 640 e.v. B.W.) en niet naar de burenhinderleer. De

lege ferenda durven wij er wel voor te pleiten om deze bevoegdheid aan de

Vrederechter toe te kennen(202). Hij is immers de ,,natuurlijke rechter'' voor

dergelijke vorderingen.

Soms zal een vordering op grond van burenhinder op een andere grond tot de

bevoegdheid van de Vrederechter behoren. Zo besliste de Vrederechter van

Leuven dat een vordering gegrond op de artt. 544, 1382 en 1384 B.W. en

ingesteld wegens schade geleden aan fruitbomen ten gevolge van het over-

tollig aanwezig zijn van kraaien en kraaiachtigen in de omgeving van een

stortplaats, tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort(203). Art. 591,

13
o
Ger.W. maakt de Vrederechter immers bevoegd voor geschillen wegens

schade, door mensen of dieren, veroorzaakt aan velden, vruchten en veld-

vruchten.

(200) Kh. Hasselt 8 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 305, noot S. SNAET.

(201) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 244 e.v., nr. 153; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN,

,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 365, nr. 135.

(202) H. VUYE, ,,Justitie morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief.

Slotrede uitgesproken door H. VUYE op de studiedag ,,De vrederechter, eerstelijnsrechter bij

uitstek. La justice de paix: justice de proximiteÂ' georganiseerd op 15 mei 1998 door het

Koninklijk Verbond der Vrede- en Politierechters'', T. Vred. 1998, 437-438.

(203) Vred. Leuven 29 juni 1999, T.B.B.R. 1999, 672.
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51. BUREN OP AFSTAND

De toepassing van de burenhinderleer veronderstelt de hoedanigheid van

nabuur. Er wordt evenwel geenszins vereist dat de erven ,,aanpalend'' zijn.

Nabuurschap kan evenzeer op afstand bestaan(204). Tijdens de besproken

periode geeft het Hof van Beroep te Brussel volgende definitie van het

nabuurschap: ,,que la notion de voisinage s'entend d'une proximiteÂ suffisante

pour qu'un eÂveÂnement se produisant sur un fonds puisse avoir sur l'autre une

reÂpercussion directe, tel le bruit''(205). Zo oordeelt het Hof terecht dat er een

band van nabuurschap bestaat tussen een luchthaven en de terreinen die door

de vliegtuigen overvlogen worden.

In een andere zaak werd een vijver vervuild daar de Stad NeufchaÃteau alle

rioleringswater verzamelde in een collector om het vervolgens, zonder enige

zuivering, in een beek te lozen(206). De rechtbank besloot terecht dat er

nabuurschap bestaat tussen beide partijen, ondanks de afstand tussen beide

percelen.

52. BURENHINDERLEER BLIJFT BEPERKT TOT GENOTSRECHTEN UITGEOEFEND OP

NABURIGE ONROERENDE GOEDEREN: OVER PLANSCHADE, BOMAUTO'S EN VER-

DWAALDE KOGELS

In een zaak betreffende planschade(207) riep de schadelijder o.a. als rechts-

grond de burenhinderleer in om een vergoeding te bekomen. Hij ving even-

wel bot. Het Hof van Beroep te Brussel merkt op dat de burenhinderleer

nabuurschap vereist en dat er geen sprake is van nabuurschap tussen de

overheid die administratiefrechtelijke regels oplegt en de schadelijder(208).

Deze uitspraak sluit aan bij de stelling dat het toepassingsgebied van de

burenhinderleer beperkt blijft tot conflicten tussen genotsrechten uitgeoefend

op naburige onroerende goederen(209).

(204) Zie: R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ deÂlic-

tuelle et quasi deÂlictuelle (1987-93)'', R.C.J.B. 1995, 582, nr. 35; J. HANSENNE, Les biens.

PreÂcis, II, Luik, 1996, 809 e.v., nr. 834bis; C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998,

82 e.v., nr. 112 e.v.; S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht,

V), Antwerpen, 2000, 273 e.v., nr. 164 (en de verwijzingen aldaar); N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000,

322, nr. 112.

(205) Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332,Dr. Eur. Transp. 1997, 449, noot J. LOYENS,

Amen. 1997, 305, TROS 1997, 363.

(206) Rb. NeufchaÃteau 19 februari 1997, AmeÂn. 1998, 58.

(207) Zie: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989,

1719, nr. 42.

(208) Brussel 8 november 1994, A.J.T. 1995-96, 285; S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder,

(Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 492, nr. 274.

(209) Sommige rechtsleer pleit evenwel voor een ruimer toepassingsgebied: zie hieromtrent in

de besproken periode: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaat-

recht, V), Antwerpen, 2000, 152 e.v., nr. 81; S. STIJNS en H. VUYE, ,,Rechtsmisbruik en

burenhinder: evenwichtsoefeningen op weg naar een evenwichtsleer'', in Liber amicorum

Walter van Gerven, Deurne, 2000, 326-328.
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Dit betekent dat de burenhinderleer niet zomaar kan worden ingeroepen in

alle gevallen waar schade werd opgelopen door een rechtmatige overheids-

daad. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat de evenwichtsleer geen

juridische grondslag vormt voor een algemeen principe van foutloze aan-

sprakelijkheid(210). In deze zaak hadden de diensten van DOVO een wagen

geparkeerd voor de IsraeÈlische luchtvaartmaatschappij met een aktentas op

de achterbank onschadelijk gemaakt als bomauto. Achteraf bleek evenwel

dat het geenszins een bomauto betrof, maar louter een fout geparkeerd

voertuig. Een andere zaak betrof een wagen die beschadigd werd door het

gebruik van vuurwapens door de politie bij een poging tot aanhouding. Het

Hof overweegt: ,,... quelle que soit l'extension de la notion de trouble de

voisinage, l'article 544 du Code civil suppose toujours une rupture d'eÂqui-

libre entre fonds voisins et ne s'applique deÁs lors pas aÁ l'usage d'armes aÁ feu

sur la voie publique''(211).

53. BURENHINDER EN ROERENDE GOEDEREN

Een problematiek die herhaaldelijk aan bod komt betreft de beschadiging van

roerende goederen(212). Kan de eigenaar van het beschadigde goed al dan

niet een vordering instellen op grond van art. 544 B.W.? De problematiek

komt ook omgekeerd aan bod: kan het gebruik van een roerend goed aan de

basis liggen van burenhinder?

Tijdens de besproken periode oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Luik dat er geen sprake is van burenhinder wanneer de bewoner van een

straat met parkeerverbod, ondanks dit verbod, zijn wagen steeds in de straat

achterlaat(213). De rechtbank overweegt: ,,Que si le comportement de

l'intimeÂ peut apparaõÃtre fautif, celui-ci constitue un mauvais usage du

veÂhicule et non du bien immobilier''. Dit vonnis kan in die zin worden

bijgetreden dat iedere vorm van hinder niet noodzakelijk burenhinder is.

Verder leert het vonnis weinig.

In de praktijk ontmoet men twee verschillende hypothesen: soms ligt een

roerend goed aan de basis van de overlast; soms wordt door overlast schade

toegebracht aan een roerend goed(214).

Een oplossing vinden voor de eerste hypothese is niet zo moeilijk. Het Hof

van Cassatie heeft reeds beslist dat voor de toepassing van de burenhinder-

leer niet wordt vereist dat de stoornis te wijten is aan de inrichting van het

onroerend goed; het volstaat dat het gebruik van een goed, zelfs zonder dat er

(210) Brussel 24 november 1994, R.W. 1994-95, 888.

(211) Brussel 7 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nrs. 13.049 en 13.050.

(212) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 320 e.v., nr. 182 e.v.; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN,

,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 324-325, nr. 113.

(213) Rb. Luik 24 maart 1998, Act. Droit 1998, 733, noot A. JONLET, ,,Troubles de voisinage et

proprieÂteÂ mobilieÁre''.

(214) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 321-323, nr. 183.
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een fout wordt begaan, aan een naburige eigenaar hinder toebrengt die de

gewone burenhinder overschrijdt(215).

Bij schade toegebracht aan roerende goederen bestaan ook hypothesen die

vrij makkelijk een oplossing vinden. Zo wanneer een roerend goed, bijvoor-

beeld een wagen, zich op een erf bevindt en door overlast beschadigd wordt.

De eigenaar van het erf kan een vordering wegens burenhinder instellen. Het

genot dat hij heeft van zijn erf wordt immers op bovenmatige wijze gestoord.

Maar wat wanneer de wagen die beschadigd werd zich op de openbare weg

bevond? O.i. kan de burenhinderleer toepassing vinden, zelfs zonder dat een

onderscheid dient gemaakt tussen de wagens van buurtbewoners en de

wagens van niet-buurtbewoners(216). Dit onderscheid is rechtens irrelevant.

Het recht dat een buurtbewoner heeft om de openbare wegenis te gebruiken is

immers in wezen niet verschillend van het recht dat een niet-buurtbewoner

heeft om dezelfde wegenis te gebruiken.

Veeleer dient een oplossing gezocht in de regels betreffende de domaniali-

teit(217). De wegenis behoort tot het openbaar domein en openbare do-

manialiteit is een bestemming die gegeven wordt aan een eigendom(218).

Eenieder kan gebruik maken van de goederen van het openbaar domein mits

hij de bestemming van de goederen in acht neemt en zich gedraagt naar de

wettelijke bepalingen die het gebruik van het openbaar domeingoed regelen.

Men noemt dergelijk gebruik van het openbaar domein de ,,collectieve

ingebruikneming'' of het gebruik ,,iure civitatis'' (219). Men kan dan ook

stellen dat de gebruiker van de wegenis gebruik maakt van een attribuut van

het eigendomsrecht van de wegenis. Openbare domeingoederen zijn immers

net goederen die door hun natuur of door een beslising van de overheid voor

het gebruik van allen bestemd zijn. Neemt men evenwel aan dat de wegge-

bruiker titularis is van een attribuut van het eigendomsrecht van de weg, dan

volgt hieruit dat de weggebruiker een vordering wegens burenhinder kan

instellen.

(215) Cass. 19 oktober 1972, Pas. 1973, I, 177, Arr. Cass. 1973, 178, R.W. 1972-73, 1282, J.T.

1974, 114, noot B. DE CLIPPEL, R.G.A.R. 1973, nr. 8.992, T. Aann. 1973, 227, noot J.-

L. FAGNART.

(216) Sommige auteurs maken dergelijk onderscheid, zo bijvoorbeeld: H. BOCKEN, Het

aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Brussel, 1979,

278-280, nr. 160; R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ

deÂlictuelle et quasi deÂlictuelle (1987-93)'', R.C.J.B. 1995, 582, nr. 35; J. HANSENNE, Les biens.

PreÂcis, II, Luik, 1996, 820, nr. 837.

(217) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1994, 433 e.v., nr. 411 e.v. alwaar de draagwijdte van het openbaar domein

uitgebreid wordt bestudeerd.

(218) Dit eigendom zal meestal toekomen aan een overheid, maar de bedding van een wegenis

kan tevens een particulier eigendom zijn (zie: H. VUYE, o.c., 439 e.v., nr. 415 e.v.).

(219) Dit staat tegenover de ,,privatieve ingebruikneming'' van bijvoorbeeld de titularis van

een wegvergunning of een stationeervergunning. Ook de titularis van een dergelijke vergun-

ning oefent een attribuut uit van het eigendomsrecht.
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54. TEGEN WIE KAN DE VORDERING WORDEN INGESTELD EN WIE KAN DE VORDE-

RING INSTELLEN?

Het standpunt van het Hof van Cassatie kan als volgt worden samengevat.

Sedert het arrest van 10 januari 1974(220) staat vast dat een vordering

wegens burenhinder kan worden ingesteld tegen eenieder die titularis is

van een ,,attribuut van het eigendomsrecht''(221).

Bovendien wordt het begrip ,,attribuut van het eigendomsrecht'' bijzonder

ruim opgevat. Men kan immers niet alleen beschikken over een attribuut van

het eigendomsrecht als titularis van een zakelijk recht, maar tevens als

titularis van een persoonlijk recht, zo bijvoorbeeld de huurder(222) en de

onderhuurder(223). Al evenzeer is het onverschillig of men dit attribuut heeft

verkregen ingevolge een overeenkomst Ð hetgeen doorgaans de tussen-

komst van de ,,ware'' eigenaar veronderstelt Ð dan wel ingevolge een

wettelijke bepaling(224). Op dezelfde wijze kan iedere titularis van een

attribuut van het eigendomsrecht een vordering wegens burenhinder instel-

len.

Volledig in de lijn van deze cassatierechtspraak besliste het Hof van Beroep

te Gent dat een vordering wegens burenhinder kan worden ingesteld tegen de

houder van een gebruiksrecht op de ondergrond(225). De N.V. I. had een

gasleiding laten plaatsen en bij de uitvoering van dat werk werd een drai-

neerbuis dermate beschadigd dat zij niet meer werkte. Dit veroorzaakte

wateroverlast op de nabijgeleden velden. De betrokken gasmaatschappij riep

in dat zij niet kan worden aangesproken wegens burenhinder. Het Hof

verwerpt terecht dit argument. Wanneer de gasmaatschappij een dergelijk

werk opdraagt aan haar aannemer, dan moet worden aangenomen dat zij

voorafgaand een recht verkreeg op de ondergrond waarin de leiding moet

worden aangebracht. Als titularis van een recht op gebruik van de onder-

(220) Cass. 10 januari 1974, Pas. 1974, I, 488, conclusie Eerste Advocaat Generaal MAHAUX,

Arr. Cass. 1974, 520, R.W. 1973-74, 1541, J.T. 1974, 137, R.G.A.R. 1975, nr. 9.320, R.C.J.B.

1975, 357, noot C. RENARD. Idem: Cass. 31 oktober 1975, Pas. 1976, I, 276, Arr. Cass. 1976,

285, R.W. 1975-76, noot A. VAN OEVELEN, Rev. Not. B. 1977, 606, T. Aann. 1976, 48, noot

P. MATHEIÈ; Cass. 9 juni 1983, Pas. 1983, I, 1145, Arr. Cass. 1983, 1256, R.W. 1983-84, 437,

J.T. 1984, 600, Rev. Not. B. 1984, 205, T. Agr. R. 1985, 14, T. Not. 1985, 159, noot

F. BOUCKAERT.

(221) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 251 e.v., nr. 155.

(222) Brussel 5 november 1998, J.L.M.B. 1999, 637; Antwerpen 9 november 1998, T.B.B.R.

1999, 667; Antwerpen 6 september 1999, T.B.B.R. 2000, 560; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B.

2000, 333, nr. 118.

(223) Antwerpen 9 november 1998, T.B.B.R. 1999, 667; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS

en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'',R.C.J.B. 2000, 333, nr. 118.

(224) Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681; Brussel 5 november 1998, J.L.M.B. 1999,

637; Cass. 9 juni 1983, Pas. 1983, I, 1145, Arr. Cass. 1983, 1256, R.W. 1983-84, 437, J.T.

1984, 600, Rev. Not. B. 1984, 205, T. Agr. R. 1985, 14, T. Not. 1985, 159, noot F. BOUCKAERT.

(225) Gent 4 februari 1994, R.W. 1995-96, 1236.

900 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn16395&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn95890&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003159&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn10001512&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn11000417&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn95890&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn16395&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn76251&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003159&amp;origin=TPR


grond kan de maatschappij dan ook worden aangesproken door de gebruiker

van de aanpalende landerijen.

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde terecht dat een vordering wegens

burenhinder kan worden ingesteld tegen een gemeente die een bushalte laat

bouwen op een terrein toebehorend aan het Vlaams Gewest(226). Door aldus

het eigendom van het Vlaams Gewest te benutten oefent de gemeente een

attribuut van het eigendomsrecht uit.

Terecht besluit de Vrederechter van Torhout dat wanneer een nutsvoorzie-

ningsmaatschappij het recht heeft om leidingen in de openbare weg te hebben

zij dient beschouwd al een buur in de zin van art. 544 B.W.(227). Deze

maatschappij kan dan ook een vordering instellen wegens burenhinder wan-

neer bij graafwerken haar leidingen worden beschadigd.

55. AANNEMERS EN ARCHITECTEN: NIET AANSPRAKELIJK WEGENS BURENHINDER?

In een vaste rechtspraak stelt het Hof van Cassatie dat de aannemer niet kan

gehouden zijn tot compensatie wegens burenhinder(228). In de interpretatie

van het Hof van Cassatie veronderstelt burenhinder het bestaan van naburige

goederen waartussen een evenwicht ontstaat. De aannemer blijft evenwel

vreemd aan de rechtsbanden die ontstaan uit dit nabuurschap, hetgeen tot

gevolg heeft dat hij het ontstane evenwicht niet kan verbreken. De schade-

lijdende nabuur dient zich dan ook te richten tegen de bouwheer.

Dit standpunt wordt getrouw gevolgd door de lagere rechtspraak(229) (230).

S. Stijns en H. Vuye bekritiseren deze rechtspraak(231). Is de aannemer zo

vreemd aan de banden van nabuurschap als men klassiek pleegt te beweren?

De aannemer wordt bijvoorbeeld gedurende de werken wel als bewaarder

van de zaak beschouwd, in de zin van art. 1384 B.W. Is het dan zo evident om

te stellen dat hij gedurende de werken geen attribuut van het eigendomsrecht

(226) Brussel 23 februari 1999, R.W. 2000-01, 128.

(227) Vred. Torhout, 2 december 1997, Iuvis 1998, 916.

(228) Cass. 28 januari 1965, Pas. 1965, I, 521, conclusie Advocaat Generaal MAHAUX, R.W.

1964-65, 2117, noot C.C., Ann. Not. Enr. 1965, 98, noot P. MAHILLON, J.T. 1965, 259, noot M.-

A. FLAMME, R.G.A.R. 1965, nr. 7.420, noot R.O. DALCQ, Rev. Prat. Not. 1965, 85; Cass. 14 juni

1968, Pas. 1968, I, 1177, Arr. Cass. 1968, 472, R.W. 1968-69, 405, R.G.A.R. 1969, nr. 8.177,

noot R.O. Dalcq, T. Aann., 1969, 15, noot G. BRICMONT; Cass. 29 mei 1975, Pas. 1975, I, 934,

Arr. Cass. 1975, 1033, R.W. 1975-76, 915; Conclusie Advocaat Generaal KRINGS bij Cass.

20 maart 1980, Pas. 1980, I, 891.

(229) In de besproken periode: Rb. Brussel 11 februari 1994, Iuvis 1996, 559; Rb. Luik

30 januari 1996, T. Aann. 1996, 223, noot B. VAN LIERDE; Gent 2 februari 1998, T. Aann. 1999,

69; Brussel 24 juni 1999, T. Aann. 2000, 254; Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681.

(230) Zie tevens: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, ,,Examen de jurisprudence. Les

contrats speÂciaux (1981-91)'', R.C.J.B. 1999, 833 e.v., nr. 199; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000,

336-338, nr. 119.

(231) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 294 e.v., nr. 171.
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uitoefent? Auteurs als Dalcq(232), Fagnart(233) enMostin(234) oordelen dat

de aannemer niet vreemd is aan de banden van nabuurschap. Cornelis schrijft

dat deze problematiek in concreto dient onderzocht, maar dat men alvast in

het algemeen niet zomaar de aansprakelijkheid van de aannemer kan

uitsluiten (235).

Na grondige analyse, lijkt de algemene stelling dat de aannemer vreemd is

aan de banden van nabuurschap niet houdbaar. De vraag of iemand al dan

niet een attribuut van het eigendomsrecht uitoefent is immers veeleer een

feitenkwestie, dan wel een princiepsvraag. De rechter moet nagaan of de

aannemer, op het ogenblik dat de hinder werd veroorzaakt, al dan niet

beschikte over een attribuut van het eigendomsrecht.

Benadert men het al dan niet uitoefenen van een attribuut van het eigen-

domsrecht als een feitenkwestie, dan zal men vaststellen dat de ene aannemer

de andere niet is. Zo lijkt het evident dat een loodgieter die een lekkende

kraan komt herstellen of een elektrieker die de alarminstallatie komt nakij-

ken, vreemd blijven aan de banden van nabuurschap. Vaak zal de situatie van

de aannemer van ruwbouwwerken anders zijn. Deze aannemer kan immers

bepaalde rechten laten gelden op het onroerend goed en dit gedurende een

vrij lange periode. Zo heeft hij het recht op toegang, het recht om de opdracht

uit te voeren, het recht om zijn materiaal te stapelen op de werf, het recht om

te voorzien in een klein onderkomen (b.v. een stacaravan) voor de werk-

lieden, oefent hij de werfpolitie uit en kan hij de toegang tot de werf

ontzeggen aan onbevoegden, ... Hij beschikt hiertoe zelfs over een vorde-

ringsrecht tegen de eigenaar en hij kan deze verplichten hem het goed ter

beschikking te stellen tot de opdracht tot een goed einde werd gebracht. Een

dergelijk aannemer oefent o.i. wel degelijk een attribuut uit van het eigen-

domsrecht.

(232) R.O. DALCQ, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ deÂlictuelle et quasi deÂlictuelle

(1973-79)'', R.C.J.B. 1980, 368-369, nr. 13; R.O. DALCQ, ,,Examen de jurisprudence. La

responsabiliteÂ deÂlictuelle et quasi deÂlictuelle (1980-86)'', R.C.J.B. 1987, 622, nr. 19.

(233) J.-L. FAGNART, ,,Chronique de jurisprudence. La responsabiliteÂ civile (1968-75)'', J.T.

1976, 612, nr. 117 (voorzichtig trekt de auteur de immuniteit van de aannemer in twijfel).

(234) C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 75-76, nr. 105. Later is de auteur

blijkbaar op deze stelling teruggekomen: N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN,

,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 336 e.v., nr. 119, in het

bijzonder 338. De argumentatie is evenwel geenszins overtuigend. De aannemer wordt in deze

publicatie vergeleken met de huurder. Evident komt men dan tot het besluit dat de huurder een

,,jouissance pleine et entieÁre'' heeft en dit ,,sans que le bailleur ne puisse disposer de la

maõÃtrise du bien''. Bij bouwaanneming daarentegen behoudt de eigenaar ,,une large maõÃtrise de

la chose et dispose d'un pouvoir de surveillance sur les agissements de l'entrepreneur'' (l.c.,

R.C.J.B. 2000, 338). Dit alles heeft evenwel weinig met de toepassing van de burenhinderleer

te maken. Voor de toepassing van deze leer wordt immers uitsluitend vereist dat er ,,een''

attribuut van het eigendomsrecht wordt uitgeoefend, geenszins dat er een ,,jouissance pleine et

entieÁre'' is.

(235) L. CORNELIS, Beginselen buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen,

1989, 676 e.v., nr. 425.
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56. BEDINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID AFWENTELEN OP DE AANNEMER

Wel kan in het bestek een beding worden opgenomen waarbij wordt bepaald

dat de aannemer de bouwheer zal vrijwaren voor burenhinder(236). Derge-

lijke afwentelingsbedingen opgenomen in de aannemingsovereenkomst ge-

sloten tussen opdrachtgever en aannemer zijn in de regel niet tegenstelbaar

aan de schadelijder, die zich derhalve slechts kan richten tot de opdrachtge-

ver(237).

Wanneer dergelijke bedingen niet uitdrukkelijk vermelden dat de aannemer

de bouwheer vrijwaart voor vorderingen wegens burenhinder, dan geven zij

vaak aanleiding tot interpretatieproblemen(238). EeÂn ding staat ter zake

evenwel vast: zelfs in de meest strikte interpretatie wordt het beding vol-

doende duidelijk geacht wanneer het uitdrukkelijk verwijst naar art. 544

B.W.(239).

Sommige rechtbanken geven eerder een ruime interpretatie aan de vrijwa-

ringsbedingen. Zo bijvoorbeeld oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Brussel dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor burenhinder volgt

uit een beding dat stelt dat de prijs ,,omvat alle leveringen, werkzaamheden

en verplichtingen die nodig voor het uitvoeren der werken met inbegrip van

alle tussenkomsten en herstellingen voortvloeiend uit de toegepaste uitvoe-

ringsmethode''(240). Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik oordeelt

dat een beding opgesteld in algemene bewoordingen niet alleen slaat op de

aansprakelijkheid wegens fout, maar tevens verwijst naar de foutloze aan-

sprakelijkheid wegens burenhinder (het beding bepaalde: ,,... l'entrepreneur

est tenu de reÂparer immeÂdiatement et aÁ ses frais toute deÂgradation intervenue

aux proprieÂteÂs riveraines ... aÁ la suite d'un fait imputable aÁ ses moyens

d'exeÂcution ou aÁ l'action d'un de ses preÂposeÂs'')(241).

Andere rechtbanken en hoven oordelen dat dergelijke bedingen strikt dienen

geõÈnterpreteerd(242). Het Antwerpse Hof van Beroep stelt dat er niet de

minste twijfel mag bestaan omtrent de draagwijdte van de bedingen en dat

het moet duidelijk zijn of de aannemer zich verbonden heeft ook te vrijwaren

voor foutloze burenhinder(243). In dezelfde zin oordeelde het Hof van

Beroep te Gent dat een beding duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn(244).

Volgens het Hof betekent dit dat het beding ofwel een uitdrukkelijke verwij-

(236) In de besproken periode: Rb. Brussel 11 februari 1994, Iuvis 1996, 559; Rb. Luik

30 januari 1996, T. Aann. 1996, 223, noot B. VAN LIERDE.

(237) Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681.

(238) Voor een overzicht, zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch

privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 297 e.v., nr. 172.

(239) Zie: Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681.

(240) Rb. Brussel 11 februari 1994, Iuvis 1996, 559.

(241) Rb. Luik 30 januari 1996, T. Aann. 1996, 223, noot B. VAN LIERDE.

(242) In deze zin: Antwerpen 13 mei 1997, T. Aann. 1998, 366; Brussel 24 juni 1999, T. Aann.

2000, 254.

(243) Antwerpen 13 mei 1997, T. Aann. 1998, 366.

(244) Gent 2 februari 1998, T. Aann. 1999, 69.
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zing moet bevatten naar art. 544 B.W., dan wel dat de woorden ,,niet-

foutieve burenhinder'' dienen vermeld.

Volgend beding werd onvoldoende geacht: ,,dat de doorpersing zodanig

uitgevoerd moet worden dat geen zettingen optreden van de omringende

grondlagen, welke functie of het gebruik van de bovenliggende structuren in

het gedrang zou brengen''. Volgens het Gentse Hof van Beroep moet een

afwentelingsbeding duidelijk zijn en mag er geen twijfel bestaan omtrent de

verplichting die men op de schouders van de aannemer laat rusten(245).

57. BURENHINDER: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BOUWHEER EN DE TUSSENKO-

MENDE FOUT VAN DE AANNEMER EN/OF DE ARCHITECT

Een vaste cassatierechtspraak leert dat het slachtoffer van bovenmatige

hinder zich kan richten tegen de eigenaar-opdrachtgever, zelfs wanneer de

bovenmatige hinder het gevolg is van een persoonlijke fout van de aannemer

of de architect(246) (247).

Tijdens de besproken periode werd deze regel herhaaldelijk bevestigd door

de Hoven van beroep: de tussenkomende fout van een derde sluit op zich de

toepassing van art. 544 B.W., jegens de bouwheer, niet uit(248). In deze

hypothese zal de bouwheer-eigenaar die werd veroordeeld wegens buren-

hinder een regres hebben op de aannemer of de architect(249). De slacht-

offers van de hinder kunnen ageren tegen de aannemer op grond van art. 1382

B.W. en tegen de bouwheer wegens burenhinder en hun veroordeling in

solidum beogen(250).

Terecht merkt het Hof van Beroep te Antwerpen op dat elke schade die het

gevolg is van een fout vanwege de aannemer, niet zomaar kan gekwalificeerd

worden als burenhinder in hoofde van de bouwheer (251). De rechter dient

immers, vooraleer de bouwheer te veroordelen op grond van art. 544 B.W.,

na te gaan of de schade tevens overlast uitmaakt. Zo is het denkbaar dat de

aannemer veroordeeld wordt op grond van art. 1382 B.W. (wegens fout),

(245) Gent 21 mei 1997, A.J.T. 1998-99, 841. Zie tevens: Brussel 24 juni 1999, T. Aann. 2000,

254.

(246) Cass. 13 maart 1987, Pas. 1987, I, 834, Arr. Cass. 1986-87, 920, R.W. 1987-88, 22,

R.G.A.R. 1989, nr. 11.451; Cass. 14 juni 1968, Pas. 1968, I, 1177, Arr. Cass. 1968, 1247,

R.C.J.B. 1968, 387, noot J. DABIN, J.T. 1968, 472, R.W. 1968-69, 405, R.G.A.R. 1969, nr. 8.177,

noot R.O. DALCQ, T. Aann. 1969, 15, noot G. BRICMONT.

(247) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 230 e.v., nr. 147.

(248) Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 390; Luik 21 december 1995, J.L.M.B. 1996, 1344;

Brussel 24 juni 1999, T. Aann. 2000, 254; Antwerpen 6 september 1999, T.B.B.R. 2000, 560;

Bergen 9 november 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.250.

(249) Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 390; Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 665,

T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS; Brussel 24 juni 1999, T. Aann. 2000, 254.

(250) Luik 21 december 1995, J.L.M.B. 1996, 1344; Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 665,

T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS; Bergen 9 november 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.250;

N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens

(1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 363-364, nr. 133.

(251) Antwerpen 27 oktober 1998, T.B.B.R. 1999, 671.
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terwijl de bouwheer vrijuit gaat daar er geen sprake is van overlast. De

begrippen schade en overlast zijn immers geen synoniemen.

58. OOK EEN OMISSIE KAN AANLEIDING ZIJN TOT BURENHINDER

Het is intussen genoegzaam bekend dat, naar de woorden van het Hof van

Cassatie, burenhinder het gevolg kan zijn van ,,een daad, een verzuim of

enige gedraging'' (,,un fait, une omission ou un comportement quelconque

...'')(252). Uit deze formulering blijkt overduidelijk dat ook een omissie

aanleiding kan geven tot de toepassing van art. 544 B.W.(253).

Zo bijvoorbeeld kan een gebrek aan onderhoud van een bouwwerk aan de

basis liggen van overlast. Het Hof te Bergen besloot dat de eigenaar com-

pensatieplichtig is wanneer hij een afsluitingsmuur tussen twee erven zoda-

nig laat vervallen dat deze overhelt naar het naburig terrein en dreigt in te

storten(254).

59. EERSTE EN LATERE EIGENAAR

Tegen wie dient een vordering wegens burenhinder ingesteld wanneer het

schadeverwekkende erf intussen van eigenaar is veranderd(255)? In een

arrest van 20 juni 1975 oordeelde het Hof van Cassatie dat de feitenrechter

uit de vaststelling dat een bouwpromotor het appartementsgebouw deed

oprichten, rechtsgeldig kan afleiden dat deze bouwpromotor het evenwicht

tussen de gelijke rechten ten nadele van de naburige eigenaar had verbro-

ken(256). In een arrest van 23 december 1971 was het Hof reeds tot eenzelfde

besluit gekomen(257). Laatstvermeld arrest preciseert bovendien dat de

oplossing dezelfde blijft wanneer de hinder veroorzaakt voor de verkoop

van de appartementen aanleiding geeft tot schade die pas opduikt na de

verkoop.

Tijdens de besproken periode sluit de Rechtbank van Koophandel te Hasselt

zich aan bij deze cassatierechtspraak(258). De rechtbank beslist dat de eis op

(252) Cass. 7 december 1992, Pas. 1992, I, 1339, Arr. Cass. 1991-92, 1388, J.T. 1993, 473,

noot D. VAN GERVEN (Pas. en Arr. Cass. publiceren enkel een samenvatting van het arrest);

Cass. 17 november 1995, J.L.M.B. 1997, 274; Cass. 3 april 1998, T.B.B.R. 1999, 140, Pas.

1998, I, 440, J.L.M.B. 1998, 1334, noot P. LECOCQ,De Verz. 1999, 89, noot D. DEMAESENEIRE;

Cass. 12 maart 1999, T.B.B.R. 1999, 657; Cass. 18 november 1999, R.W. 2000-01, 15.

(253) Luik 23 januari 1995, T.B.B.R. 1996, 330, noot I. VERHELST, ,,Hindert het U dat ik uw

buur ben''?; Gent 22 november 1995, De Verz. 1997, 656, T.G.R. 1996, 48; Luik 24 juni 1998,

T.B.B.R. 1999, 665, T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS.

(254) Bergen 9 januari 1995, Rev. Not. B. 1996, 233.

(255) C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 99 e.v., nr. 127 e.v.; S. STIJNS en

H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 315 e.v.,

nr. 180; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 340 e.v., nr. 122 e.v.

(256) Cass. 20 juni 1975, Pas. 1975, I, 1014, Arr. Cass. 1975, 1121.

(257) Cass. 23 december 1971, onuitg., in extenso weergegeven door Y. HANNEQUART, Le

droit de la construction. Traits caracteÂristiques et eÂvolution des responsabiliteÂs, Brussel, 1974,

221-222.

(258) Kh. Hasselt 7 maart 1995, R.W. 1998-99, 55.

TPR 2001 905

/secure/DocumentView.aspx?id=rn55480&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn85021&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90622&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn96917&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn300051&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86117&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75498&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100374&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75497&amp;origin=TPR


grond van art. 544 B.W. dient ingesteld tegen de eigenaar die de hinder heeft

veroorzaakt en niet tegen de latere verkrijger van de eigendom. De benadeelde

kan geen compensatie bekomen van de nieuwe eigenaar wanneer deze laatste

niet heeft bijgedragen tot de verbreking van het evenwicht tussen de erven.

Een andere vraag is wie de vordering wegens burenhinder kan instellen: de

eerste, dan wel de latere eigenaar? Het cassatiearrest van 28 juni 1990(259)

beslecht de eertijds betwiste problematiek omtrent het instellen van de

vordering wegens burenhinder wanneer het schadelijdende erf intussen van

eigenaar is veranderd. Het Hof beslist dat uit de omstandigheid dat eiser op

het ogenblik van het instellen van de rechtsvordering geen eigenaar meer was

van het gebouw, men niet kan afleiden dat hij geen belang meer had bij het

instellen van de vordering. De schadelijdende nabuur kan de vordering

wegens burenhinder instellen. Dit recht op compensatie wordt niet over-

gedragen door de verkoop van het schadelijdend erf, tenzij wanneer een

bijzonder beding dit bepaalt. Dit cassatiearrest vindt navolging bij de over-

grote meerderheid van rechtspraak en rechtsleer(260) (261).

60. VEREIST BURENHINDER HET SCHENDEN VAN EEN RECHT OF VOLSTAAT HET

ONTNEMEN VAN EEN VOORDEEL?

De Page & Dekkers, en tevoren Laurent, maakten een onderscheid tussen

tussen het ontnemen van een voordeel en het schenden van een recht(262).

Het louter ontnemen van een voordeel geeft, naar hun mening, geen aanlei-

ding tot schadeloosstelling. Zo mag ik mijn nabuur een mooi uitzicht ont-

nemen, door boringen diens bron droogleggen e.d. In de opgesomde gevallen

ontneem ik mijn buurman weliswaar een voordeel, maar ik schend zijn

rechten niet.

Gezaghebbende recente auteurs wijzen dit oude onderscheid van de

hand(263). Bij burenhinder komt het er niet zozeer op neer om na te gaan

(259) Cass. 28 juni 1990, Pas. 1990, I, 1243, Arr. Cass. 1989-90, 1402, R.W. 1990-91, 1402,

noot E. DIRIX, J.L.M.B. 1991, 38. Voor een bespreking: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en

H. VUYE, Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 580, nr. 58; R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen

de jurisprudence. La responsabiliteÂ deÂlictuelle et quasi deÂlictuelle (1987-93)'', R.C.J.B. 1995,

580-581, nr. 34.

(260) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 313 e.v., nr. 179 en de uitvoerige verwijzingen aldaar.

(261) Vgl. het andersluidende standpunt van E. Dirix die de vordering tot vergoeding van

zaakschade benadert als een kwalitatief recht: E. DIRIX, ,,De aanspraakgerechtigden bij zaak-

schade en burenhinder'', noot bij Cass. 28 juni 1990, R.W. 1990-91, 1402-1404; in deze zin,

met verwijzing naar de noot van E. DIRIX: Rb. Veurne 13 december 1996, R.W. 1999-2000,

334.

(262) F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 1871, 190 e.v., nr. 142 e.v.; H. DE

PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ eÂleÂmentaire de droit civil belge,V, Brussel, 1975, 813-814, nr. 920.

(263) Zie bijvoorbeeld: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Burenhinder, I-A,

Antwerpen, 1974, 460-466, nr. 256; J. HANSENNE, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens''(1982-88), R.C.J.B. 1990, 366, nr. 58; J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, II, Luik, 1996,

810 e.v., nr. 835; C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 31 e.v., nr. 22 e.v. (de

auteur blijft voorzichtig); S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch

privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 331 e.v., nr. 189.
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of een recht werd geschonden, dan wel een voordeel ontnomen, maar wel of

schade werd veroorzaakt door overlast. Het al dan niet bovenmatig zijn van

de hinder, dit is het criterium.

Ook de recente rechtspraak oordeelt dat het ontnemen van een voordeel

aanleiding kan geven tot toepassing van art. 544 B.W. Zo oordeelde de

rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel dat het uitdrogen van de bronnen die

een vijver bedienen ten gevolge van wegeniswerken waarbij het waterbekken

wordt verlaagd, mogelijks aanleiding kan geven tot abnormale hinder(264).

In casu werd de hinder evenwel niet bovenmatig bevonden.

61. OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN HINDER EN SCHADE

Wil de schadelijder een compensatie bekomen, dan dient hij het oorzakelijk

verband te bewijzen tussen de hinder en de schade die hij beweert te hebben

geleden(265). Net als bij de aquiliaanse aansprakelijkheid dient alhier de

equivalentieleer toegepast. Het oorzakelijk verband is pas afwezig wanneer

de schade, zoals ze zich concreet heeft voorgedaan, ook zou zijn ontstaan

zonder de hinder(266).

62. DE BURENHINDER MOET TOEREKENBAAR ZIJN AAN DE COMPENSATIEPLICH-

TIGE

De problematiek van de toerekenbaarheid(267) komt in de cassatierecht-

spraak voor het eerst aan bod in de conclusie van Procureur Generaal Dumon

bij het arrest van 5 maart 1981(268). Volgens de Procureur Generaal veron-

derstelt de toepassing van de burenhinderleer weliswaar geen fout maar wel

een ,,imputabiliteÂ objective''.

Dit wordt nader omschreven als volgt: ,, il faut eÂvidemment et neÂcessaire-

ment que la personne obligeÂe aÁ compenser le trouble de voisinage ait

personnellement ou par personne interposeÂe, provoqueÂ le dommage c'est-

aÁ-dire le trouble de voisinage dont on se plaint par un fait, une omission ou

un comportement quelconque, fuÃt-ce meÃme le fait de la chose dont elle a la

garde ou dont elle est autrement responsable''. De Procureur Generaal

vervolgt dat onder objectieve toerekenbaarheid dient verstaan ,, un fait ou

(264) Rb. Nijvel 13 februari 1995, T. Aann. 1995, 162.

(265) Zie: Bergen 3 mei 1995, AmeÂn. 1996, 169.

(266) Cass 18 januari 1990, Pas. 1990, I, 591, Arr. Cass. 1989-90, 659, R.W. 1991-92, 993. Zie

J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 558, nr. 47;

C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 134-135, nr. 165; S. STIJNS en H. VUYE,

Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 260 e.v., nr. 158;

N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens

(1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 359 e.v., nr. 132.

(267) Deze problematiek wordt uitvoerig besproken door S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder,

(Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 262 e.v., nr. 159 e.v. Tevens

komt deze problematiek verder in dit overzicht aan bod alwaar de rechtspraak omtrent brand en

burenhinder wordt besproken.

(268) Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 728, conclusie Procureur Generaal DUMON, Arr. Cass.

1980-81, 748. Zie tevens het arrest a quo in deze zaak: Brussel 2 april 1980, Rev. Not. B. 1981,

364.
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un comportement, qui puisse eÃtre imputeÂ aÁ la personne proprieÂtaire, jouis-

sant d'un droit reÂel sur l'immeuble voisin ou exercËant sur celui-ci un droit

personnel et qui soit aÁ la cause de la rupture d'eÂquilibre entre les proprieÂteÂs

voisines. Peut donc aussi eÃtre en cause, aÁ mon avis, la responsabiliteÂ

objective reÂsultant de ce qu'une chose, meÃme non entacheÂe d'un vice mais

dont on aurait la garde, aurait eÂteÂ la cause de troubles de voisinages

anormaux''(269).

Het onderscheid tussen het oorzakelijk verbandvereiste (zie vorig nummer)

en het toerekenbaarheidsvereiste dient benadrukt. Het oorzakelijk verband

dient te bestaan tussen de hinder en de schade. De toerekenbaarheid daar-

entegen betreft de verhouding tussen de hinder en een bepaald persoon

(namelijk de compensatieplichtige).

Een bijzonder mooie illustratie van wat bedoeld wordt met het vereiste van

de toerekenbaarheid vindt men in een arrest van het Hof te Bergen van

9 januari 1995(270). De feitelijke gegevens van deze zaak zijn als volgt.

I.D.E.A. wordt eigenaar van een terril en geeft deze in erfpacht aan de

gemeente Wasnes, die op haar beurt een recht van erfpacht verleent aan de

V.Z.W. Alion, die aldaar een kunstmatige skipiste, een schietstand e.d. wenst

uit te baten. Om het glijden van de terril te voorkomen had de oorsponkelijke

eigenaar, de ,,N.V. Cockerill-OugreÂe'', deze omgeven met een muur. Door

gebrek aan onderhoud staat deze muur op instorten en de nabuur dagvaardt

dan ook de erfverpachter en beide erfpachters. Volgens het Hof is de muur

een privatieve muur die toebehoort aan de eigenaar van de terril. Wie is

compensatieplichtig: de oorspronkelijke eigenaar, de huidige eigenaar-erf-

verpachter, de eerste erfpachter of de tweede erfpachter? M.a.w., aan wie van

de partijen is de hinder toerekenbaar?

Om deze vraag te beantwoorden moet het Hof nagaan hoe de onderhouds-

verplichtingen worden verdeeld bij erfpacht. Art. 5 Erfpachtwet bepaalt dat

de erfverpachter tot generlei reparatie is gehouden en dat de erfpachters

gehouden zijn tot de gewone herstellingen en het onderhoud. Het herstellen

van de muur kan niet beschouwd worden als een gewone herstelling en niets

wijst erop dat de slechte staat waarin de muur zich bevindt het gevolg is van

een gebrek aan onderhoud in hoofde van eÂeÂn van beide erfpachters. In de

contracten van erfverpachting wordt niet afgeweken van deze wettelijke

regeling. Hieruit trekt het Hof het besluit dat enkel de blote eigenaar-erf-

verpachter wegens burenhinder kan worden aangesproken: ,,... il n'a pas

conceÂdeÂ, aÁ deÂfaut de disposition leÂgale ou contractuelle contraire, les

attributs de son droit de proprieÂteÂ concernant les ,,grosses reÂparations''

que le mur eÂtait susceptible de requeÂrir,,. De niet-foutieve gedraging, name-

lijk het nalaten de muur te herstellen, is uitsluitend aan de eigenaar toereken-

baar.

(269) Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 731.

(270) Bergen 9 januari 1995, Rev. Not. B. 1996, 233.

908 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn75497&amp;origin=TPR


63. TOEREKENBAARHEID EN SCHADE TE WIJTEN AAN EEN VREEMDE OORZAAK OF

EEN DAAD VAN EEN DERDE

De bewaarder kan wel aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen door aan te

tonen dat de schade te wijten is aan een vreemde oorzaak, bijvoorbeeld

overmacht, of een daad van een derde die hem niet kan worden toegerekend.

Deze problematiek komt aan bod in het cassatiearrest van 18 november

1999(271). Een nabuur bekloeg zich over het water dat afloopt van een

hoger gelegen erf. De appelrechters hadden evenwel vastgesteld dat (a) het

water natuurlijk afvloeit van het hoger gelegen erf, (b) tot die natuurlijke

afvloeiing het zand behoort dat door het water wordt meegevoerd, (c) het

afvloeien wordt bepaald door de hogere ligging van het terrein, van de

samenstelling van de grondlagen en van de regenval, (d) niet is bewezen

dat verweerster iets heeft gedaan waardoor de erfdienstbaarheid van het lager

gelegen erf (namelijk art. 640 B.W.) werd verzwaard. Op grond van deze

vaststellingen hadden de feitenrechters de vordering op grond van art. 544

B.W. ongegrond verklaard.

Het Hof van Cassatie zal zich bij deze redenering aansluiten. Art. 640 B.W.

bepaalt dat de lager gelegen erven gehouden zijn het water te ontvangen dat

buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt van hoger gelegen erven. Vol-

gens het Hof van Cassatie bepaalt deze wetsbepaling het natuurlijk even-

wicht tussen hoger en lager gelegen erven wat de waterafvloeiing betreft.

M.a.w., de schade is niet toerekenbaar aan de bewaarder van de zaak, daar

deze het gevolg is van een vreemde oorzaak, namelijk de feitelijke ligging

der erven.

64. ZAKELIJKE GEVOELIGHEID

In een arrest van 1 juni 1992(272) beslist het Hof van Beroep te Brussel dat

waar de gevoeligheid van een beschadigd gebouw, in casu gebrekkige

funderingen, op zich geen beletsel vormt om de burenhinderleer toe te

passen, deze gevoeligheid wel een invloed kan hebben op de compensatie.

Dezelfde interpretatie vindt men terug in een arrest van 24 juni 1999 van

hetzelfde Hof(273). Dit standpunt sluit volledig aan bij het cassatiearrest van

26 september 1980(274). De gevoeligheid van de beschadigde woning ver-

hindert op zich niet de toepassing van art. 544 B.W.Wel kan de feitenrechter,

zonder art. 544 B.W. te schenden, oordelen dat de schade voor een deel te

wijten is aan de `receptiviteit' van de beschadigde woning(275).

(271) Cass. 18 november 1999, R.W. 2000-01, 15.

(272) Brussel 1 juni 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.597, T. Aann. 1997, 241.

(273) Brussel 24 juni 1999, T. Aann. 2000, 254.

(274) Cass. 26 september 1980, Pas. 1981, I, 96, Arr. Cass. 1980-81, 97; zie: KOKELENBERG,

VAN SINAY en VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1721, nr. 48.

(275) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 380 e.v., nr. 220 e.v.
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In een arrest van 27 februari 1998 benadrukt het Hof van Beroep te Gent dat

in concreto dient beoordeeld of er wel sprake is van zakelijke gevoelig-

heid(276). In deze zaak kwam de door het Hof aangestelde deskundige tot het

besluit dat funderingen van 80 cm diep voldoende zijn, hoewel diepere

funderingen aan te raden zijn. Men kan van een bouwheer niet verwachten,

oordeelt het Hof, dat hij bij het bouwen reeds rekening houdt met het

voorkomen van schade en overlast die een nabuur mogelijks in de toekomst

zal veroorzaken. Bouwen is voor de doorsnee burger een budgettair bepaald

gegeven en dit bepaalt de laatste vijftig jaar mede de materiaalkeuze.

65. FACTOR EERSTAANWEZIGHEID: GEEN VRIJBRIEF

Sommige rechtbanken en hoven hechten al te veel belang aan de vraag of de

hinderverwekker al dan niet eerstaanwezig(277) was ten opzichte van de

schadelijder. Een voorbeeld biedt een vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Antwerpen van 22 november 1993(278). Twee wagens waren

beschadigd door metaaldeeltjes die vermoedelijk afkomstig waren van de

spoorlijn Antwerpen-Essen. De N.M.B.S. gaf ridderlijk toe dat spoorlijnen

metaaldeeltjes produceren en dat dit het normale gevolg is van de wrijving

van metaal op metaal. Volgens de rechtbank kan de schadelijder geen

compensatie bekomen op grond van art. 544 B.W. omdat de spoorlijn aldaar

sedert meer dan twaalf jaar aanwezig is, terwijl eiser minder dan twaalf jaar

geleden in de buurt van de spoorlijn is komen wonen. Het risico van de

spoorlijn was bekend aan eiser toen hij aldaar kwam wonen en hij bewijst

niet dat het evenwicht tussen buren, daarin begrepen de last van de aanwe-

zigheid van de spoorlijn, gewijzigd werd.

Andere rechtbanken en hoven hechten veel minder belang aan de factor

eerstaanwezigheid. Zo beslist de Vrederechter van Hoei dat de anterioriteit

van een hondenkwekerij aan deze kwekerij niet het recht verschaft om de

buren bovenmatig te hinderen(279). In een uitvoerig, en zelfs kleurrijk,

gemotiveerd vonnis hecht ook de Vrederechter van Roeselare weinig belang

aan de factor eerstaanwezigheid: bij burenhinder dient voornamelijk nage-

gaan of er al dan niet overlast is (280).

In een recent arrest van 27 februari 1998 weigert het Hof van Beroep te Gent

ook maar enig rechtsgevolg toe te kennen aan de eerstaanwezigheid daar dit

erop zou neerkomen dat men aan de eerstaanwezige eigenaar het recht

toekent om een naburig erf te devaloriseren(281). Dit arrest getuigt van de

(276) Gent 27 februari 1998, T.B.B.R. 1999, 662.

(277) De factor eerstaanwezigheid werd uitvoerig geanalyseerd door: S. STIJNS en H. VUYE,

Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 347 e.v., nr. 201

e.v.

(278) Rb. Antwerpen 22 november 1993, R.W. 1995-96, 160.

(279) Vred. Hoei 23 april 1994, T. Vred. 1995, 202.

(280) Zie: Vred. Roeselare 2 juni 1995, R.W. 1996-97, 1164.

(281) Gent 27 februari 1998, T.B.B.R. 1999, 662.
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meest recente tendens. Steeds minder houden hoven en rechtbanken rekening

met de factor eerstaanwezigheid(282).

66. BOVENMATIGE HINDER: BEGRIP EN BEWIJSLAST

De feitenrechter oordeelt soeverein of de hinder al dan niet bovenmatig

is(283). Diegene die beweert het slachtoffer te zijn van overlast, draagt

hiervan de bewijslast(284).

67. BESTAATEREENONDERSCHEIDTUSSEN ,,OVERLAST'' ENLASTDIE ,,VOLLEDIG

DIENT VERMEDEN''

J. Kokelenberg bekritiseerde reeds wat hij noemde de ,,kronkel in de rede-

nering'' als zou burenhinder toepassing vinden bij overlast, maar niet bij

hinder die volledig moet worden vermeden(285). Deze gedachtenkronkel

bleef tot voor kort beperkt tot de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Antwerpen (286), maar blijkt evenwel vrij besmettelijk te zijn daar men

deze recent terugvindt in de rechtspraak van het Antwerpse Hof van Be-

roep(287).

Het zogenaamde onderscheid tussen ,,overlast'' en ,,hinder die volledig dient

vermeden'' doet evenwel niets af aan de toepassing van de burenhinderleer.

Deze foutloze aansprakelijkheidsleer vindt toepassing vanaf het ogenblik dat

de hinder de grenzen van de normale hinder overtreft. Het ,,nieuwe'' onder-

scheid tussen hinder die al dan niet ,,volledig'' moet vermeden worden mist

iedere rechtsgrond. Zowel hinder die ,,volledig'' als hinder die slechts

,,gedeeltelijk'' dient vermeden kan immers de grenzen van de normale hinder

overtreffen.

68. TIJDELIJKE HINDER KAN OOK, EEN ,,CONTINUIÈTEIT'' WORDT NIET VEREIST

Ook tijdelijke hinder kan bovenmatig zijn, zo bijvoorbeeld naar aanleiding

van wegeniswerken(288). Dit is logisch, daar burenhinder geenszins vereist

dat het evenwicht definitief moet verbroken zijn(289). Het foute argument

dat burenhinder een ,,continuõÈteit'' vereist wordt evenwel nog vaak ingeroe-

(282) N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 327, nr. 115.

(283) Antwerpen 1 maart 1994, Pas. 1993, II, 66; Vred. Gent 16 februari 1996, T.G.R. 1996,

187.

(284) Zie: Vred. Roeselare 2 juni 1995, R.W. 1996-97, 1164.

(285) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1725,

nr. 49, kritische bespreking van Rb. Antwerpen 1 juni 1987, R.W. 1987-88, 440.

(286) Rb. Antwerpen 19 mei 1983, R.W. 1986-87, 550; Rb. Antwerpen 1 juni 1987, R.W.

1987-88, 440.

(287) Antwerpen 11 oktober 1989, De Verz. 1990, 172, noot D. DE MAESENEIRE; Antwerpen

4 januari 1999, De Verz. 1999, 684, noot D. DE MAESENEIRE.

(288) Antwerpen 1 maart 1994, Pas. 1993, II, 66; Gent 25 februari 1997, A.J.T. 1997-98, 54,

noot S. SNAET.

(289) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 376 e.v., nr. 217 en de verwijzingen aldaar.
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pen. Wanneer de overlast tijdelijk is, dan blijft een compensatie verschuldigd

voor de duur van de hinder(290).

69. OVERLAST

(a) waterschade

Soms slaat het noodlot hard toe, zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank

van Koophandel te Brussel van 26 mei 1991(291). Gestapelde dozen met een

zware inhoud, namelijk nieuwe plastieken zakken, zijn na verloop van tijd

doorgezakt en gekanteld. Door het gewicht van de kantelende verpakkingen

sloeg de deur die half open stond met volle kracht tegen de installatie van de

waterbedeling. Hierdoor werd een kraan afgerukt en liep de hele kelderver-

dieping onder water. Ook een naburige kelder kwam hierdoor onder water te

staan en de aldaar opgestapelde goederen werden zwaar beschadigd. De

hinder werd bovenmatig bevonden door de rechtbank.

In dezelfde serie ,,het noodlot slaat toe'' dient ook een arrest van het Hof van

Beroep te Brussel van 18 januari 1994(292) vermeld. Een echtpaar, verge-

zeld van hun twee jonge kinderen, gaat op bezoek bij een vriend die woont in

een appartementsgebouw. Deze vriend is volop bezig met het uitvoeren van

renovatiewerken. Er ontstaat een lek in de waterleiding, waarvan de oorzaak

niet bewezen wordt. Het Hof sluit alvast uit dat het lek het gevolg zou zijn

van het feit dat de kinderen van het echtpaar gespeeld hadden met een

tuinslang op de werf achtergelaten. De appartementseigenaar wordt alvast

veroordeeld de schade te vergoeden geleden door de eigenaar van een

onderliggend appartement. Ook het Hof van Beroep te Brussel kwalificeert

waterinsijpeling veroorzaakt door werken uitgevoerd in een hoger gelegen

appartement, als overlast(293).

In een arrest van 4 februari 1994(294) beslist het Hof van Beroep te Gent dat

de hinder veroorzaakt naar aanleiding van het plaatsen van een gasleiding

bovenmatig was. De N.V. I. had een gasleiding laten plaatsen en bij de

uitvoering van dat werk werd een draineerbuis dermate beschadigd dat zij

niet meer werkte. Dit veroorzaakte wateroverlast op de nabijgelegen velden.

Ook de waterindringing, tengevolge van wegeniswerken, in een kelder die

als opslagruimte wordt gebruikt door een kledingszaak, vormt overlast(295).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent oordeelt dan weer dat de geringe

schadeclaim ten gevolge van het eenmalig overlopen van een regenafvoer-

(290) Luik 2 november 1998, T.B.B.R. 1999, 660.

(291) Kh. Brussel 26 mei 1991, T. Vred. 1994, 391.

(292) Brussel 18 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.414.

(293) Antwerpen 6 september 1999, T.B.B.R. 2000, 560; Brussel 1 maart 2000, R.G.A.R. 2000,

nr. 13.287.

(294) Gent 4 februari 1994, R.W. 1995-96, 1236.

(295) Antwerpen 18 januari 1999, T.B.B.R. 1999, 661.
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pijp die de afvoer regelt van een platformdak, niet als overlast kan worden

gekwalificeerd(296).

(b) afwateringsproblemen

In heuvelachtige gebieden is het voor de openbare overheden niet altijd

makkelijk om het rioleringswater af te voeren. In WallonieÈ hebben nogal wat

overheden dit al te makkelijk opgelost door de riolering zomaar te laten

uitmonden op een braakliggend terrein toebehorend aan een particulier.

Eertijds konden deze terreinen vaak de wateroverlast verwerken door insijpe-

ling. De aanleg van nieuwe wegen, waarvan het water dient afgevoerd, en de

(vaak wilde) aansluiting van steeds meer woningen maakt dat sommige van

deze terreinen het water niet meer kunnen verwerken. Dergelijke feiten

werden voorgelegd aan het Hof van Beroep te Luik(297). Door het over-

tollige water was het terrein veranderd in een moeras. Terecht oordeelde het

Hof dat dit ruimschoots de hinder overtreft die een burger dient te dulden in

het algemeen belang.

(c) bouw- en afbraakwerken

Een specifieke casuswerd beslecht door het Hof van Beroep te Brussel in een

arrest van 17 december 1993(298). De nabuur van een bouwwerf had aan de

aannemer de toestemming gegeven om een deel van zijn erf, namelijk een

breedte van 1 meter vertrekkend vanaf de scheidingslijn, te gebruiken bij de

uitvoering van de aannemingswerken. De aannemer bezette evenwel de

gehele tuin. Meer nog, uit het deskundigenverslag blijkt dat de tuin zwaar

beschadigd werd. De aannemer had alle aarde, afkomstig van de uitgravin-

gen, bij de nabuur gedeponeerd, de bomen en de houtreserve waren bedol-

ven, de afsluitingen waren verdwenen, een tuinhuisje was vernield, ... Boven-

dien was de aannemer door de tuin getrokken met allerlei zwaar materiaal

voorzien van rupsbanden. Dat de aannemer kan worden aangesproken op

grond van art. 1382 B.W. is een evidentie. Toch verkiezen de schadelijders

om hun naburen aan te spreken op grond van art. 544 B.W. Het Hof

overweegt dat de werken eigenlijk geen uitstaans hebben met de uitoefening

van een attribuut van het eigendomsrecht door de bouwheren: m.a.w. de

hinder is niet toerekenbaar aan de bouwheren. Het zijn immers de schade-

lijdende buren die toestemming hebben gegeven aan de aannemer om hun erf

te gebruiken en het is de aannemer die misbruik heeft gemaakt van deze

mogelijkheid. De vordering wordt dan ook ongegrond verklaard. De rede-

nering van het Hof lijkt de volgende te zijn: de hinder is vreemd aan de

banden van nabuurschap tussen het schadelijdende erf en het erf van de

bouwheer, daar de schade het gevolg is van een, door een schadelijder,

(296) Rb. Gent 4 februari 1994, Intern. Vervoerr. 1994, 465.

(297) Luik 2 november 1998, T.B.B.R. 1999, 660.

(298) Brussel 17 december 1993, J.L.M.B. 1994, 1291.
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toegestane activiteit op het schadelijdende erf zelf. Aan de bouwheer kan dan

ook geen verbreking van het evenwicht worden toegerekend en al evenmin

heeft hij een fout begaan.

Grondwerken die dermate worden uitgevoerd dat zij scheuren veroorzaken in

de gevel van een naburige woning, zijn bovenmatig hinderlijk(299). Dat het

gevelmetselwerk van de woning van de schadelijders van mindere kwaliteit

was, sluit de plicht tot vergoeding niet uit, nu vaststaat dat er geen schade zou

zijn opgetreden zonder het uitvoeren van de grondwerken. In dezelfde zin

werd beslist dat verzakkingen ten gevolge van grondwerken die dermate

worden uitgevoerd dat zware schade wordt toegebracht aan tramleidingen en

gasleidingen bovenmatig hinderlijk zijn(300). Hetzelfde werd beslist in

verband met waterleidingen door het Hof te Bergen(301). Ook scheuren

veroorzaakt door het inslaan van heipalen werden als overlast gekwalifi-

ceerd(302).

Een bijzondere casus werd beslecht door het Hof van Beroep te Gent in een

arrest van 28 juni 1994(303). Een bouwheer had belangrijke werken laten

uitvoeren op zijn perceel en hiervoor werd zwaar materiaal ingezet. Het

terrein waarop de werken werden uitgevoerd was evenwel gesitueerd naast

het grootste bijentelersbedrijf van ons land. Sommige bijen werden uit hun

winterslaap gewekt, hetgeen het verlies van heel wat kasten tot gevolg had.

Het Hof besluit dat hevige trillingen gedurende een aantal dagen en veroor-

zaakt door het gebruik van zwaar materiaal in de nabijheid van bijen in

winterslaap, een hinder is die de maat van de gewone hinder overschrijdt. De

winterse gevoeligheid is eigen aan de bijen en wordt door het Hof beschouwd

als een normale toestand. Maar het Hof besluit dat ook de schadelijder niet

vrijuit gaat. Hij heeft immers noch de bouwheer, noch de aannemer in kennis

gesteld van het risico van de bijensterfte, noch heeft hij hen enige waarschu-

wing gegeven.

Bij de afbraak van een bestaand gebouw en de heroprichting van een nieuw

gebouw, zal de burenhinderleer vaak worden ingeroepen(304). Een mooie

illustratie biedt een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van

27 oktober 1998(305). Het Hof overweegt dat bij de afbraak van een gebouw

en de daaropvolgende oprichting van een nieuw gebouw fysische krachten

worden ontplooid, welke in se niet foutief zijn, doch wel een invloed hebben

op de zetting van de naburige panden. Een nabuur dient de afbraak en de

heropbouw van een belendend pand te gedogen, doch niet de schade die

(299) Gent 10 februari 1994, Internat. Vervoerr. 1994, 461. In dezelfde zin omtrent schade ten

gevolge van rioleringswerken: Antwerpen 13 mei 1997, T. Aann. 1998, 366.

(300) Rb. Brussel 11 februari 1994, Iuvis 1996, 559. Zie tevens: Vred. Torhout 2 december

1997, Iuvis 1998, 916.

(301) Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 390.

(302) Rb. Luik 30 januari 1996, T. Aann. 1996, 223, noot B. VAN LIERDE.

(303) Gent 28 juni 1994, R.W. 1994-95, 505.

(304) Zie: Bergen 9 november 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.250.

(305) Antwerpen 27 oktober 1998, T.B.B.R. 1999, 671.
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voortvloeit uit de fysische krachten die bij zulke werken onvermijdelijk aan

bod komen.

Eveneens bovenmatig is het clieÈnteelverlies dat een herberg dient te onder-

gaan ten gevolge van afbraak- en nieuwbouwwerken uitgevoerd op een

naburig perceel(306). De bouwheer mag de gewone bereikbaarheid van de

herberg niet zonder compensatie beletten of bemoeilijken.

(d) verstikte schoorstenen

Het is alom bekend dat eÂeÂn van beide arresten van 6 april 1960(307),

namelijk het schoorsteenarrest, handelde over een schoorsteen die was

verstikt geraakt door het bouwen in de nabijheid van een hogere woning.

De feitenrechters oordeelden dat wanneer een schouw verstikt geraakt door

het optrekken van een aanpalend hoger gebouw, dit bovenmatige hinder

uitmaakt. De bouwheer wordt dan ook veroordeeld om de schouw van de

schadelijdende nabuur hoger op te trekken.

Maar wat gebeurt er nadien met de schouw: wie dient voor het onderhoud in

te staan(308)? Sommige auteurs stellen dat de buur die de schouw verhoogde

moet instaan voor de instandhouding van het verhoogde gedeelde van de

schouw(309). De buur die de muur en de schoorsteen verhoogde blijft

immers in principe exclusief eigenaar van het verhoogde gedeelte. Vermits

de hinder het gevolg is van de daad van de nabuur, is het ook rechtvaardig dat

hij alleen instaat voor de instandhouding van het verhoogde gedeelte. De

Vrederechter van Gent volgt deze stelling niet in een vonnis van 2 oktober

1998(310). Hij overweegt dat het onderhoud ten laste komt van de eigenaar

van de schouw. De eigenaar van de schouw is niet diegene die om overlast te

vermijden de schouw hoger heeft laten optrekken, maar wel de eigenaar van

de grond. Deze laatste is immers, door natrekking, eigenaar geworden van de

schouw.

(e) hoogspanningslijnen en g.s.m.-masten Ð Burenhinder en voorzorgs-

beginsel

Tijdens de besproken periode schorste de Raad van State de toegekende

vergunningen voor de installatie van een hoogspanningslijn(311) en een

(306) Antwerpen 9 november 1998, T.B.B.R. 1999, 667.

(307) Cass. Volt. terechtz., 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, conclusie Advocaat Generaal

MAHAUX, Arr. Cass. 1960, 722, J.T. 1960, 339, noot A. DE MEULDER, R.C.J.B. 1960, 257, noot

J. DABIN, R.G.A.R. 1960, nr. 6.557, noot R.O. DALCQ.

(308) Voor een overzicht van de standpunten ter zake: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder,

(Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 416 e.v., nr. 239.

(309) H. VANDENBERGHE en S. SNAET,Mede-eigendom, (Beginselen van Belgisch privaatrecht,

V), Antwerpen, 1997, 405, nr. 157.

(310) Vred. Gent 2 oktober 1998, T.G.R. 1999, 149.

(311) R.v.St. 20 augustus 1999, nr. 82.130 (Venter), J.L.M.B. 665.
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g.s.m.-mast(312) op grond van het voorzorgsbeginsel. De Raad van State

weigert uitspraak te doen in het wetenschappelijk debat omtrent het al dan

niet schadelijk zijn van dergelijke installaties. Wanneer evenwel in redelijk-

heid kan vastgesteld worden dat er een mogelijk gevaar is, zelfs al kan dit

gevaar niet met zekerheid worden aangetoond, dan kunnen dergelijke in-

stallaties in de nabijheid van woningen beschouwd worden als een moeilijk

te herstellen en ernstig nadeel.

Dezelfde redenering vindt men terug in een vonnis van de Vrederechter van

Oostende van 29 juni 2000 dat de eerste pagina haalde van enkele kwali-

teitskranten(313). Zolang niet is bewezen dat de stralingen veroorzaakt door

dergelijke masten ongevaarlijk zijn, moet worden aanvaard dat deze waar-

schijnlijk gevaarlijk zijn. En de Vrederechter is zelfs bereid om de som op de

proef te nemen. In casu bevond een appartement zich binnen een straal van

10 meter van een dergelijke mast, hetgeen de Vrederechter laat besluiten dat

hij bereid is zijn mening omtrent het mogelijk gevaar van de mast te herzien,

wanneer een hooggeplaatst directielid van eÂeÂn der g.s.m.-operatoren met zijn

kinderen bestendig binnen deze straal van 10 meter wil wonen.

(f) lekkende mazouttanks

Het afvloeien van stookolie vanuit een tank op een naburig erf, overtreft de

normale burenhinder(314). De olie had het gras van de nabuur overspoeld en

tevens waren vele struiken en heesters vernietigd.

(g) lawaaihinder

Dat het dagelijks bespelen van een drumstel aanleiding kan geven tot boven-

matige hinder zal wel niemand betwijfelen(315). Hetzelfde geldt overigens

voor andere muziekinstrumenten(316).

Een illustratie biedt het zogenaamde ,,Pinksterenfoor-arrest'' van het Ant-

werpse Hof van Beroep(317). Deze foor lag aan de basis van een aanzienlijke

geluidsoverlast, die sommige aangelanden ertoe aanzette om de Stad Ant-

werpen voor de rechter te dagen. Het Hof zal de Stad veroordelen op grond

van art. 1382 B.W., zodanig dat het middel gesteund op art. 544 B.W. niet

verder diende onderzocht. De eerste rechter daarentegen had vastgesteld dat

(312) R.v.St. 6 maart 2000, nr. 85.836 (Baeten en Moreale), J.L.M.B. 2000, 670, advies

auditeur J.-F. NEURAY.

(313) Vred. Oostende 29 juni 2000, T.B.B.R. 2000, 504, A.J.T. 2000-01, 197, noot P. DE

SMEDT, ,,Over g.s.m.-masten, appartementsrecht en het voorzorgsbeginsel. Een gewaagde dans

van het privaatrecht met het milieurecht?''.

(314) Brussel 30 september 1999, T. Aann. 2000, 146.

(315) Vred. Sint-Truiden 26 november 1991, T. Vred. 1995, 183, noot P. VITS, Limburgs

Rechtsleven 1993, 120, T. Agr. R. 1993, 260.

(316) Zie: P. VITS, ,,Burenhinder uit instrumentale muziek'', noot bij Vred. Sint-Truiden

26 november 1991, T. Vred. 1995, 186-190.

(317) Antwerpen 27 oktober 1992, AmeÂn. 1995, 112, noot G. VANDER STICHELE,Mouv. Comm.

1997, 46.
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er geen sprake was van een fout, maar hij had de stad veroordeeld op grond

van art. 544 B.W.

Een wel bijzonder ,,vredig'' vonnis aangaande lawaaihinder velde de Vrede-

rechter van Luik(318). Een ambtenaar, geplaagd door een maagzweer, was

zozeer op absolute rust gesteld dat hij niet kon leven met de verjaardags-

feestjes die zijn buurvrouw organiseerde op haar terras gedurende de zomer-

maanden. De dagvaarding die hij had opgesteld was zo nauwkeurig dat ze

zelfs het aantal kaarsen vermeldt die de buurvrouw, eens de duisternis

ingetreden, op de buitentafels aanbrengt. De Vrederechter sluit uitdrukkelijk

iedere wijze van burenhinder uit. Toch geeft hij, bij wijze van ,,raadgevend

dispositief'', enkele aanbevelingen ten beste. Aan de buurvrouw wordt

gevraagd enigszins rekening te houden met de bijzondere overgevoeligheid

van de nabuur. De nabuur krijgt volgende aanbeveling: ,,Invitons le deman-

deur aÁ se preÂmunir d'une protection auditive, preÂventive, pharmaceutique,

leÂgendairement connue, en souhaitant que s'inaugure un dialogue direct et

sinceÁre avec ce qui ne sera plus ainsi ,,sa'' deÂfenderesse,,. Voor wie het nog

niet mocht begrepen hebben: J. Hansenne schreef een korte noot onder het

vonnis met als titel ,,Troubles de voisinage et boules quies''.

(h) de beiaard van Tielt

Een rechtsgeding dat veelvuldig in kranten van commentaar werd voorzien

handelt over de beiaard van Tielt(319). De uitbater van een restaurant

gelegen aan de markt, dagvaardt de beiaardier van de Stad Tielt. De bei-

aardier werpt evenwel op dat hij hoogstaande culturele muziek speelt, zodat

burenhinder is uitgesloten. Meer nog, de beiaardier stelt een tegenvordering

in en eist schadeloosstelling wegens smaad en eerroof. De Vrederechter

beslist dat zelfs voor kunstzinnige muziek de regel geldt dat overdaad

schaadt. Eenieder heeft recht op momenten van rust zonder te worden

gestoord door overlast, zelfs al bestaat deze overlast uit kwaliteitsvolle

muziek. Tevens wijst de Vrederechter op enkele feitelijke gegevens eigen

aan deze zaak. De beiaard van Tielt heeft een beperkte hoogte en is niet

vergelijkbaar met andere torens waar beiaardmuziek wordt gespeeld. Daar-

door blijft de beiaardmuziek hangen tussen de gebouwen, wat een volume-

versterkend gevoel geeft. De Vrederechter beperkt de activiteiten van de

beiaardier. Deze dient zich te houden aan de door de Stad Tielt opgelegde

uren, hetzij de zaterdag van 14 uur tot 15 uur en de zondag en feestdagen van

13 uur tot 14 uur. Buiten deze uren mogen de klokken niet worden bespeeld,

behoudens gedurende de speciale beiaardconcerten die vooraf, ook wat de

uurregeling betreft, moeten zijn bepaald door de Stad Tielt; dit alles gekop-

peld aan een dwangsom per overtreding.

(318) Vred. Luik 10 juli 1996, J.L.M.B. 1996, 1386, noot J. HANSENNE.

(319) Vred. Tielt 28 juni 2000, T.B.B.R. 2000, 423.
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(i) ontnemen van licht, lucht of uitzicht

Het antwoord op de vraag of het ontnemen van licht, lucht en uitzicht kunnen

gekwalificeerd worden als burenhinder, was eertijds omstreden. In de recente

rechtspraak en rechtsleer wordt dit wel aanvaard(320). Een getuige van deze

tendens vindt men in een vonnis van 15 juli 1996 van de Vrederechter te

Gent(321), alwaar het verminderen van de zoninval in een kleine stadstuin

bovenmatig hinderlijk werd bevonden.

Rekening houdend met de specifieke feitelijke omstandigheden van het

geschil oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat het ont-

nemen van een uitzicht op een bos door het aanbouwen van een hangar met

paardenfokkerij niet bovenmatig hinderlijk is(322). Het vonnis lijkt toch wel

bijzonder terughoudend. Bovendien werd gewezen op allerlei andere hinder-

lijke elementen zo bijvoorbeeld de toename van reuk en stof, de aanwezig-

heid van ruiters, met toename van het verkeer, bijkomende schade aan erven,

nachtrumoer in een agrarisch gebied die de rechtbank al te makkelijk van

tafel veegt(323). Met de overweging dat de eventuele schade aan de eigen-

dommen of het nachtlawaai dienen gesanctioneerd jegens diegenen die deze

aansprakelijkheid wegens fout oplopen, kunnen we het niet eens zijn. De

tussenkomende fout van een derde sluit immers geenszins de toepassing van

de burenhinderleer uit(324).

De Vrederechter van Sint-Kwintens-Lennik oordeelde dat een beperkte

vermindering van het licht in een keuken en veroorzaakt door de populieren

van de nabuur, geen overlast veroorzaakt wanneer blijkt dat de eigen

taxushaag van de nabuur zorgt voor een belangrijke vermindering van het

licht(325).

(j) bomen en beplantingen

Aangaande deze problematiek werd een bijzonder interessant vonnis geveld

door de Vrederechter van het 7
e
kanton te Gent(326). De Vrederechter

overweegt dat het samen-leven inhoudt dat rechten veelal niet absoluut

(320) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),

Antwerpen, 2000, 404 e.v., nr. 236.

(321) Vred. Gent 15 juli 1996, T.M.R. 1998, 113.

(322) Rb. Brussel 5 september 1996, Res Jura Imm. 1996, 257, nr. 6.468.

(323) In een vergelijkbaar geschil, weze het omtrent een restaurant, oordeelde de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Nijvel alvast dat volgende feiten wijzen op overlast: de vermeerdering

van het verkeer en van het aantal in de verkaveling geparkeerde voertuigen, verhoging van het

lawaai te wijten aan het verkeer en het clieÈnteel, vermeerdering van de aantastingen van de

privacy door de rechtstreekse uitzichten van het hotel op de omliggende tuinen, verergering van

de geuren afkomstig van de uitbating van het restaurant, ... (Rb. Nijvel 19 april 1994, T. Aann.

1995, 390).

(324) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-

werpen, 2000, 230 e.v., nr. 147.

(325) Vred. Sint-Kwintens-Lennik 15 juni 1998, A.J.T. 1999-2000, 639, noot F. BAUDONCQ.

(326) Vred. Gent 1 juli 1996, T.B.B.R. 1998, 474.
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kunnen worden uitgeoefend. Het evenwicht in intermenselijke relaties en

meer bepaald tussen buren veronderstelt een zekere mate van begrip voor

elkaars gevoeligheden. In geval van onoplosbaar geschil moet de rechtbank

in dit soort aangelegenheden evenwichten nastreven en misbruiken een halt

toeroepen terwille van een kwalitatief leefbare situatie voor betrokkenen. In

Vlaanderen, waar de bouwgrond schaars en duur is, kan men bovendien

vaststellen dat de burgers vooral aan de stadsrand verkavelingen met wat

groen opzoeken om er wat zonnige rust te vinden in een (niet zelden

gecreeÈerde) natuurlijke omgeving. Dat de eÂeÂn een eerder Frans, de ander

een eerder Engels tuinconcept huldigt belet niet dat men elkaars plaats onder

de zon moet eerbiedigen. Uit al deze overwegingen leidt de Vrederechter af

dat men zijn perceel derwijze moet onderhouden dat men de buren geen

bovenmatige hinder bezorgt en belemmert in eerder vermelde aspiraties. Dit

impliceert dat aangeplante of oorspronkelijk aanwezige begroeiõÈng binnen

redelijke perken wordt gehouden en dat zij niet dermate volumineus wordt,

in de hoogte en/of breedte, dat ze als manifest hinderlijk moet worden

ervaren. Gelijkaardige overwegingen leest men in een arrest van 27 februari

1998 van het Hof van Beroep te Gent(327). Wanneer een grondeigenaar een

aan- of beplanting doet op zijn erf, dan moet hij deze beplanting dermate

kiezen en beperken dat het erf van de nabuur daardoor geen schade onder-

vindt. Hij zal de soort en de plantwijze dienen te bepalen rekening houdende

met de aard van de bomen (een loofboom is niet vergelijkbaar met een

dennenboom) met hun volgroeihoogte, wortelvorming, bladafval, kroonvor-

ming, grond en ondergrond en alle overige aspecten die de naburige erven

kunnen beõÈnvloeden.

Dezelfde Vrederechter moest een geschil beslechten omtrent populieren

waaraan een nabuur allergisch blijkt te zijn(328). De nabuur beweert zelfs

dat zijn allergie dermate is dat hij niet kan buiten komen wanneer de

populieren in bloei staan. Blijkt evenwel dat deze bomen meer dan dertig

jaar oud zijn en reeds bestonden voor de creatie van de verkaveling. In ieder

geval waren de bomen reeds lang aanwezig op het ogenblik, namelijk vijf

jaar tevoren, dat eisers hun perceel hadden gekocht. Indien de allergie van

eiser dermate ernstig is, dan was hij beter niet in een dergelijke risicovolle

buurt komen wonen, oordeelt de rechter. De hinder die de populieren ver-

oorzaken is niet bovenmatig oordeelt de Vrederechter. Tot hetzelfde besluit

komt de Vrederechter van Sint-Kwintens-Lennik in een vonnis van 15 juni

1998(329). In deze zaak had een nabuur begin de jaren 70 een 11-tal

kaarspopulieren aangeplant, in rij, op een afstand van 4,5 meter van de

scheidingslijn. De Vrederechter overweegt dat het bestaan en laten bestaan

van populierenrijen van bijzonder belang is in het pajottenlandschap, waar

dergelijke elementen vaak voorkomen. De bladval beschouwt de Vrede-

(327) Gent 27 februari 1998, T.B.B.R. 1999, 662.

(328) Vred. Gent 11 augustus 1997, T.G.R. 1998, 14.

(329) Vred. Sint-Kwintens-Lennik 15 juni 1998, A.J.T. 1999-2000, 639, noot F. BAUDONCQ.
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rechter als een normale situatie die niet als overlast kan worden gekwalifi-

ceerd. Wel dient benadrukt dat de bomen regelmatig werden onderhouden.

In een vorig overzicht werd reeds verwezen naar een enigszins bevreemdend

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen(330) waarbij

wordt geoordeeld dat het omvallen van een boom nooit burenhinder kan

zijn(331). De rechtbank komt tot dit besluit op grond van twee argumenten.

Vooreerst omdat een omgevallen boom nooit een overlast is die tot het

toelaatbare moet worden beperkt, maar een totale last die totaal moet worden

vermeden. Dit argument doet niets af aan de toepassing van de burenhinder-

leer. Het tweede argument is nog minder overtuigend: in de door de hand-

boeken als gevallen van burenhinder geciteerde voorbeelden komt een om-

gevallen boom nooit voor. Enkele jaren later zal het Hof van Beroep te

Antwerpen in een gelijkaardige zaak, zonder enige motivering, de toepassing

van de burenhinderleer uitsluiten(332). Deze rechtspraak kan enkel worden

afgekeurd.

(k) Afstand van beplantingen en afstanden voor lichten en uitzichten

Het Veldwetboek en het Burgerlijk wetboek stellen een aantal afstanden

voorop die moeten geeÈerbiedigd bij beplantingen, lichten of uitzichten. Het

enkele feit dat deze afstanden werden nageleefd sluit de toepassing van de

burenhinderleer niet uit. Er kan immers nog steeds sprake zijn van overlast.

De Vrederechter van Oostende herinnert aan deze regel in een rechtsgeding

waarbij een eigenaar, door verjaring, een uitzicht heeft verworven dat niet in

overeenstemming is met de regels vervat in art. 678 B.W. Overeenkomstig

een vaste cassatierechtspraak heeft deze verjaring evenwel geen principieÈle

beperkingen tot gevolg van het bouw- of plantrecht van de nabuur. Terecht

oordeelt de Vrederechter dat dit niet betekent dat de buurman zomaar het

uitzicht onmogelijk kan maken, bijvoorbeeld door te bouwen voor het uit-

zicht of door beplantingen aan te brengen(333). De rechten van de nabuur

worden immers getemperd door de toepassing van de burenhinderleer en de

leer van het rechtsmisbruik.

(l) honden, varkens, kippen, hanen

De Vrederechter van Hoei oordeelt dat het recht dat men heeft om honden te

kweken, zelfs in een landelijke omgeving beperkt wordt door het recht van de

naburen op rust en veiligheid(334). Het houden van een waakhond is een

gebruik in een landelijke omgeving. Er is geen sprake van hinder zolang dit

(330) Rb. Antwerpen 1 juni 1987, R.W. 1987-88, 440.

(331) Zie de bespreking door: J. KOKELENBERG, Th. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-

88), T.P.R. 1989, 1725, nr. 49 (tekst J. Kokelenberg).

(332) Antwerpen 28 april 1993, Turnhouts Rechtsleven 1994-95, 44, kritische noot P. VAN

ROMPAEY.

(333) Vred. Oostende 23 april 1998, T. Vred. 1999, 218.

(334) Vred. Hoei 23 april 1994, T. Vred. 1995, 202.
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gebeurt op een redelijke wijze. Bij zijn plaatsbezoek trof de Vrederechter

evenwel zeven mechelse schepers aan in kooien, verschillende honden in de

woning en zelfs een hond in een wagen geparkeerd bij de woning. Het geblaf

en de andere hinder die deze honden veroorzaken is bovenmatig hinderlijk.

In dezelfde zin oordeelde de Vrederechter van EghezeÂe dat een gevaarlijke

hond, ,,gamin'' genaamd, die hard en herhaaldelijk blaft, overlast veroor-

zaakt(335).

Het houden van kippen, midden in de Stad Gent in een studentenbuurt, die

geluidshinder veroorzaken en waarvan het voedsel bovendien duiven en

meeuwen aantrekt die de buurt besmeuren, kon de Vrederechter van Gent

niet meteen overtuigen dat er sprake is van burenhinder. Wel besloot hij dat

er redenen genoeg zijn om de situatie eens ter plaatse te bekijken, met

bijstand van een deskundige(336). De Vrederechter sluit overigens niet uit

dat het onverantwoord aantrekken van zwerfduiven als een foutieve gedra-

ging kan worden gekwalificeerd, namelijk overtreding van de zorgvuldig-

heidsnorm, maar ook dit wenst hij nader te beoordelen bij zijn plaatsbezoek.

Wel oordeelt hij dat het gemeentereglement van de Stad Gent niet werd

miskend. Art. 297 van een reglement van 21 november 1912 bepaalt immers:

,,Het is verboden binnen de woningen te houden: zwijnen, konijnen, straat-

ratten, bokken, geiten, schapen, ganzen, eenden, kiekens of andere huis-

dieren met uitzondering van honden en katten''. Volgens de Vrederechter

dient deze bepaling letterlijk geõÈnterpreteerd: het houden van ,,kiekens'' is

verboden ,,binnen de woningen'' en het begrip woningen is beperkter dan het

begrip ,,binnen de bebouwde kom''. Anderzijds leert dit vonnis ons wel dat

het begrip ,,huisdier'' in het Gentse een ruimer betekenis heeft dan in andere

Vlaamse gewesten.

De Vrederechter van Zomergem moest oordelen over een hanenverblijf

opgericht op 30-40 meter van de slaapkamervensters van de nabuur(337).

Het verlangen van de naburen om niet door hanengekraai te worden gewekt

is evident legitiem. De eigenaar van de haan is immers gehouden het nodige

te doen om bovenmatige hinder te voorkomen.

(m) veeteelt

Dat een varkensvetmesterij met 200 varkens een indringende stank ver-

spreidt is genoegzaam bekend. Wanneer deze vetmesterij bovendien gelegen

is op 100 meter van een domein met kasteel, villa, woning, garages e.d. dan

kan men begrijpen dat de eigenaars van dit domein compensatie vorderen. Al

evenzeer zal het niemand verwonderen dat het Hof van Beroep te Antwerpen

deze hinder als overlast kwalificeert(338).

(335) Vred. EghezeÂe 9 februari 1998, T. Vred. 1999, 138.

(336) Vred. Gent 16 februari 1996, T.G.R. 1996, 187.

(337) Vred. Zomergem 8 augustus 1997, T. Vred. 1998, 370, T.G.R. 1997, 218.

(338) Antwerpen 15 juni 1995, T.M.R. 1996, 290.
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(n) restaurants, herbergen e.d.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel beval de stopzetting van de

uitbating van een restaurant in een residentieÈle verkaveling met losstaande

villa's met familiaal karakter o.a. wegens schending van de gemengde

collectieve erfdienstbaarheden die rusten op de erven(339). De rechtbank

overweegt dat de uitbating van het restaurant overlast veroorzaakt, namelijk

de vermeerdering van het verkeer en van het aantal in de verkaveling

geparkeerde voertuigen, verhoging van het lawaai te wijten aan het verkeer

en het clieÈnteel, de vermeerdering van de aantastingen van de privacy door de

rechtstreekse uitzichten van het hotel op de omliggende tuinen, de vererge-

ring van de geuren afkomstig van de uitbating van het restaurant, ...

Een gelijkaardige zaak werd beslecht door het Hof van Beroep te Brussel in

een arrest van 13 februari 1998(340). De naburen van een restaurant met

aanhorigheden bekloegen zich over de lawaaihinder, het aan- en afrijdend

verkeer en de vele in de verkaveling geparkeerde voertuigen. Het Hof

oordeelt dat er sprake is van overlast. De eerstaanwezigheid van het restau-

rant verandert niets aan deze vaststelling. De nieuwkomers moesten zich niet

aan dergelijke hinder verwachten.

(o) campings en caravans

Dat campings en caravans aanleiding kunnen geven tot overlast, zal wel

niemand betwijfelen. In een arrest van 19 januari 1999(341) oordeelt het Hof

van Beroep te Luik dat er sprake is van abnormale burenhinder wanneer een

viertal caravans worden geplaatst in de nabijheid van een woning. De hinder

veroorzaakt door caravans overtreft deze veroorzaakt door een woning: er is

meer lawaaihinder, meer geurhinder, meer barbecuegeur, e.d. Bovendien had

de uitbater van de camping er blijkbaar niet beter op gevonden dan de

woonwagens zo dicht mogelijk tegen de scheidslijn van de camping te

plaatsen. Sommige caravans werden op slechts 1,90 meter opgesteld van

het naburig terrein. Dit geeft aanleiding tot een belangrijke esthetische

schade oordeelt het Luikse Hof. Wanneer iemand vanop zijn terras en vanuit

zijn leef- en eetkamer verplicht wordt om uit te kijken op caravans is er

sprake van overlast. De uitbater van de camping had bovendien de hinder

kunnen verminderen, zo bijvoorbeeld door de caravans op een grotere af-

stand van de perceelsgrens te plaatsen en door het oordeelkundig aanbrengen

van beplantingen die de esthetische hinder tenietdoen of verminderen.

(339) Rb. Nijvel 19 april 1994, T. Aann. 1995, 390.

(340) Brussel 13 februari 1998, Rev. Not. B. 1999, 191.

(341) Luik 19 januari 1999, T.B.B.R. 2000, 684.
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(p) over vallende takken en beschadigde electriciteitsleidingen

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel oordeelde dat er bovenmatige

hinder is wanneer door het vallen van een tak een electrische luchtlijn wordt

beschadigd(342). Het gebrek aan snoeien van de boom had het evenwicht

verbroken. De eigenaar van de bomen heeft volgens de rechtbank de ver-

plichting om bijzonder voorzichtig te zijn en zijn bomen in de nabijheid van

de electriciteitsleidingen regelmatig te snoeien.

De Vrederechter van Dendermonde daarentegen besliste, o.i. ten on-

rechte(343), dat er geen relatie van nabuurschap bestaat tussen de electrici-

teitsmaatschappij en de eigenaar op wiens grond een electriciteitspaal werd

geplaatst(344). Er kan dan ook geen sprake zijn van burenhinder, naar het

oordeel van de Vrederechter, wanneer de leidingen beschadigd werden door

de bomen van de grondeigenaar. Het vonnis kan evenwel ook op een andere,

en meer interessante, wijze worden gelezen. Uit de motivering van het vonnis

blijkt dat de Vrederechter oordeelt dat een electriciteitsmaatschappij de

plicht heeft toezicht uit te oefenen op haar installaties, zelfs wanneer deze

zich op het eigendom van een derde bevinden. Het is dus veeleer omwille van

een fout van de electriciteitsmaatschappij, namelijk een gebrek aan toezicht,

dat de vordering wordt afgewezen. Zo gelezen, beslist de Vrederechter dat de

bovenmatige hinder uitsluitend te wijten is aan een fout van het slachtoffer en

de schadeverwekker dus niet compensatieplichtig is.

(q) stofhinder e.d.

In een vonnis van 11 juni 1992 oordeelde de Rechtbank van Koophandel te

Doornik dat de stofwolken veroorzaakt door het vrachtwagenverkeer naar

een slakkenberg van een cementfabriek dienen beschouwd als bovenmatige

hinder(345). In dezelfde zin, maar dan bij toepassing van art. 1382 B.W.,

veroordeelde het Hof van Beroep te Bergen een cementfabriek die een

boomgaard zwaar had vervuild(346). De rechters oordeelden dat het niet

tijdig nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals besproeiõÈng met water van de

meest stofferige stukken en het aanplanten van een levende haag als stof-

scherm, een miskenning is van de algemene zorgvuldigheidsnorm en dus een

fout in de zin van art. 1382 B.W. Het Hof van Beroep van Antwerpen volgt

dezelfde redenering waar het een koffiebranderij veroordeelt wegens het niet

eerbiedigen van de milieuvergunning die bepaalde dat doeltreffende tech-

nieken dienen aangewend om te voorkomen dat lozingen in de atmosfeer een

(342) Rb. Nijvel 2 mei 1994, Iuvis 1994, 253.

(343) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-
werpen, 2000, 424 e.v., nr. 244.

(344) Vred. Dendermonde 29 december 1998, T.G.R. 1999, 144.

(345) Kh. Doornik 11 juni 1992, T. Aann. 1998, 99 (gepubliceerd bij wijze van samenvatting).

(346) Bergen 29 juni 1995, AmeÂn. 1996, 170. Idem: Kh. Doornik 11 juni 1992, T. Aann. 1998,
99.

TPR 2001 923

/secure/DocumentView.aspx?id=rn71581&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003410&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74241&amp;origin=TPR


hinder vormen voor de buurt(347). Toch had de koffiebranderij niet voor-

komen dat het binnenkoertje van een nabuur regelmatig bedekt was met

koffiepelletjes.

(r) mag ik een vuurtje stoken in mijn tuin?

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk oordeelt dat naburen ,,bepaalde

bezigheden met vuur'' van elkaar moeten gedogen, zo bijvoorbeeld het

verbranden van groentenloof en dergelijke(348). Voor rook afkomstig van

dergelijk vuur wordt men in het Kortrijkse verondersteld zijn vensters te

sluiten. Dit standpunt is vrij verrassend, daar de meeste gemeentereglemen-

ten het aanmaken van vuur niet alleen regelen, maar zelfs uitdrukkelijk

verbieden. Ook art. 89, 8
o
Veldwetboek en Hoofdstuk 4.4 Vlarem II zijn

heel wat minder toegeeflijk dan de Kortrijkse rechtbank van Eerste Aanleg.

Men kan overigens moeilijk anders dan vaststellen dat art. 89, 8
o
Veldwet-

boek het aanmaken van vuur op nagenoeg alle plaatsen verbiedt, althans in

dichtbevolkte gebieden. Deze wetsbepaling stelt immers strafbaar het aan-

steken van vuur op minder dan 100 meter van huizen, heiden, boomgaarden,

hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas aan het drogen is. Het

Hof van Cassatie heeft overigens reeds beslist dat deze wetsbepaling niet

alleen van toepassing is op een vuur dat een brand kan veroorzaken, maar

tevens op elk vrijwillig en tijdelijk vuur, ook indien het gebeurt in een in een

stadscentrum gelegen tuin(349). De term ,,veld'', gebruikt in art. 89, 8
o

Veldwetboek, heeft immers een algemene draagwijdte en slaat ook op tuin-

en, al dan niet gelegen in een bebouwde kom(350).

(s) afval, vuilnisbelten, opstapelen materiaal

Een vrij merkwaardige zaak werd op efficieÈnte en snelle wijze beslecht door

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel(351). De gemeente Waver had er

niet beter op gevonden dan huishoudelijk afval te storten en te verbranden op

een terrein toebehorend aan de Belgische Staat, die voor de gelegenheid een

oogje dichtkneep, en dit net onder het raam van een nabuur... Na korte

debatten (art. 735 Ger.W.) beveelt de rechtbank, bij wijze van voorlopige

maatregel alvorens recht te doen (art. 19, 2
o
al. Ger.W.), de stopzetting van

de hinderverwekkende activiteit. Aldus werd nogmaals aangetoond dat art. 19

Ger.W. vaak snelle oplossingen kan aanreiken.

Terecht oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dat een stort dient

beschouwd als een bijzondere bestemming die aan een terrein wordt gegeven

(347) Antwerpen 27 september 1995, T.M.R. 1996, 291.

(348) Rb. Kortrijk 30 maart 1993, De Verz. 1997, 659.

(349) Cass. 18 oktober 1954, Pas. 1955, I, 132, Arr. Cass. 1955, 85.

(350) Cass. 16 februari 1993, Pas. 1993, I, 178, Arr. Cass. 1993, 192, R.W. 1993-94, 21.

(351) Rb. Nijvel 29 juni 1993, J.L.M.B. 1995, 448, noot A. LEBRUN, ,,Le jugement provisoire

comme arme contre les pollutions deÂfinitives''.

924 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn74352&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87414&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn50203&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn70378&amp;origin=TPR


waardoor ernstige hinder kan worden veroorzaakt en het milieu kan worden

vervuild(352). De gemeente moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen

om mogelijke hinder te vermijden, zo bijvoorbeeld moet men vermijden dat

het huisvuil op een naburig terrein terecht komt en aldaar de dood van enkele

runderen veroorzaakt. Het niet nemen van dergelijke voorzorgsmaatregelen

is een fout in de zin van art. 1382 B.W.

In een arrest van 19 april 1994(353) oordeelt het Hof te Gent dat een

stapelplaats van 5000 kg. bouwmateriaal geen bovenmatige hinder veroor-

zaakt. Het arrest bevat evenwel al te weinig feitelijke gegevens om hieruit

enige algemene conclusie te trekken. Dit blijkt uitdrukkelijk uit de overwe-

gingen alwaar het Hof stelt: ,, dat er onvoldoende concrete, vaststaande en

decisieve gegevens zijn om te kunnen besluiten tot abnormale burenhinder''.

Bovendien verschilt de feitelijke appreciatie van het Hof van deze van de

eerste rechter die geoordeeld had dat er sprake was van een fout in de zin van

art. 1382 B.W.

(t) ontnemen uitzicht vanaf oprit op openbare weg en verkeersveiligheid

De Vrederechter van Roeselare kreeg een geschil te beslechten waar ver-

keersveiligheid en burenhinder elkaar ontmoeten(354). Op de hoek van een

uitrit hadden de naburen reeds lang geleden een hoge blinde platenmuur

opgetrokken. Dit had tot gevolg dat de naburen, bij gebrek aan uitzicht op de

openbare weg, niet zonder gevaar de weg kunnen oprijden. De naburen

vorderen dan ook afbraak of verlaging van de muur. In een vrij lang vonnis

geeft de Vrederechter allerlei bedenkingen prijs. Het feit dat de muur meer

dan dertig jaar geleden werd opgetrokken maakt op hem weinig indruk: het

verkeer is immers geeÈvolueerd van een landelijke sfeer van ,,kruiwagen, kar

en paard'' tot een ,,hallucinante G.T.I.-rage''. De minste verantwoordelijk-

heidszin die tussen buren mag worden verwacht is dat zij geen levensgevaar-

lijke constructies oprichten of in stand houden. De Vrederechter beveelt de

gedeeltelijke verwijdering en verlaging van de muur.

(u) uitzicht op andermans erf

Een uitzicht van op een plat dak op een naburig perceel verbreekt het

bestaande evenwicht niet wanneer het de buur niet hindert(355). Volgens

de Vrederechter beantwoordt het uitzicht aan de afstanden bepaald in het

Burgerlijk wetboek(356). Deze vaststelling is belangrijk. Wanneer immers

een vordering tot dichten van lichten of uitzichten wordt ingesteld wegens

(352) Rb. Luik 15 april 1994, AmeÂn. 1996, 237, De Verz. 1995, 185.

(353) Gent 19 april 1994, R.W. 1995-96, 115.

(354) Vred. Roeselare 2 juni 1995, R.W. 1996-97, 1164.

(355) Zie: Vred. Anderlecht 9 november 1995, T. Vred. 1999, 221, noot C. MOSTIN.

(356) Raadpleeg hierover de noot van C. MOSTIN, ,,Les jours et les vues: des notions encore

d'actualiteÂ'' bij het vonnis.
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miskenning van de afstanden vervat in art. 675 e.v. B.W., dan hoeft de eiser

geen nadeel(357) of hinder te bewijzen(358).

(v) konijnenschade

Ook konijnenschade kan overlast bezorgen en bestreden worden op grond

van art. 544 B.W. De materie wordt evenwel beheerst door bijzondere

bepalingen die toepassing van de burenhinderleer vaak overbodig ma-

ken(359). Zo bepaalde de oude jachtwet dat in geval van konijnenschade

de vergoeding het dubbele bedraagt van de aan vruchten en oogst toege-

brachte schade(360). Het Arbitragehof oordeelde dat deze regel strijdig is

met de art. 10-11 van de Grondwet(361). Tevoren was deze regel van de

dubbele vergoeding, voor wat het Vlaams Gewest betreft, reeds opgeheven

door het Jachtdecreet(362).

70. BRAND EN BURENHINDER: SITUERING

Wanneer de eigenaar niet vreemd is aan het ontstaan van een brand en hij zijn

nabuur hinder berokkent, dan kan de eigenaar worden aangesproken wegens

burenhinder. Hierover bestaat eensgezindheid. Moeilijker ligt het evenwel

wanneer de oorzaak van de brand onbekend blijft.

Bij de lectuur van sommige vonnissen krijgt men de indruk dat in laatst-

vernoemde hypothese ook de mogelijkheden om de burenhinderleer toe te

passen in rook zijn opgegaan. Het zijn voornamelijk verzekeringsmaatschap-

pijen die er alle belang bij hebben om de toepassing van de burenhinderleer

bij brand met onbekende oorzaak uit te sluiten, hetgeen tot gevolg heeft dat

zij geen dekking hoeven te verlenen(363). Nochtans bestaat er geen enkele

(357) Cass. 21 oktober 1909, Pas. 1909, I, 414; Cass. 15 mei 1959, Pas. 1959, I, 941.

(358) Zie: Cass. 30 april 1981, Pas. 1981, I, 995, Arr. Cass. 1980-81, 990, R.W. 1981-82, 2410
(in verband met de afstand van beplantingen, maar de redenering is identiek bij lichten en

uitzichten).

(359) Zie, tijdens de besproken periode: H. DE RADZITZKY, ,,De la responsabiliteÂ des deÂgaÃts de

lapins en reÂgion wallonne'', R.G.A.R. 1998, nr. 12.907; P. DUSART, ,,ResponsabiliteÂ civile en

matieÁre de deÂgaÃts de lapins et theÂorie des troubles de voisinage'', noot bij Vred. ViseÂ 7 oktober

1996, Act. Dr. 1997, 307-323; D. VAN GRUNDERBEECK, ,,De aansprakelijkheid voor schade

veroorzaakt door de Oryctolagus cuniculus (het wilde konijn)'', noot bij Vred. St.-Truiden

25 maart 1997, A.J.T. 1997-98, 452 e.v.

(360) Art. 7bis Wet van 28 februari 1882.

(361) Arbitragehof 21 januari 1998, A.A. 1998, 47, B.S. 2 april 1998, 10.237, J.T. 1998, 253,
R.G.A.R. 1998, nr. 12.908, T.M.R. 1998, 159, noot G. VAN HOORICK, T.B.P. 1998, 575, T. Agr.
R. 1998, 131, noot H. DE RADZITZKY, R.W. 1998-99, 219, T. Vred. 1998, 384, Rev. ReÂg. Dr.
1998, 229, Act. Dr. 1998, 608, noot P. DUSART, AmeÂn. 1998, 205, noot S. LEPRINCE; Arbitrage-
hof 20 mei 1998, A.A. 1998, 659, B.S. 17 juli 1998, 23.626.

(362) Art. 41, Decreet 24 juli 1991.

(363) Onder een vonnis gepubliceerd in De Verzekering schrijft een annotator zelfs letterlijk:
,,Si l'assureur se reÂjouira de la deÂcision, le juriste regrettera sans doute la brieÁveteÂ de la
motivation'' (D. DE MAESENAIRE, noot bij Rb. Doornik 18 juni 1998, De Verz. 1999, 693).
Hiermee zal het dan ook voor eenieder duidelijk zijn wie voordeel haalt uit dergelijke recht-

spraak.
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principieÈle reden om de toepassing van de burenhinderleer bij brand uit te

sluiten(364). Wel is iemand slechts compensatieplichtig wanneer de hinder

hem kan worden toegerekend, maar dit vereiste wordt ruim opgevat, zoals

verder zal blijken, en de feitenrechter dient deze toerekenbaarheid vast te

stellen in zijn vonnis.

In de volgende nummers laten we vooreerst de rechtspraak aan bod komen

gewezen in de besproken periode(365). Vervolgens zullen we trachten enige

duidelijkheid ter zake te verschaffen aan de hand van een bespreking van de

cassatiearresten van 3 april 1998 en 12 maart 1999. Zoals zal blijken kan

noch uit het cassatiearrest van 3 april 1998, noch uit het arrest van 12 maart

1999 worden afgeleid dat overlast veroorzaakt naar aanleiding van een

brand, met onbekende oorzaak, buiten het toepassingsgebied valt van

art. 544 B.W.

71. BRAND MET ONBEKENDE OORZAAK: BURENHINDER, VOLGENS SOMMIGE

RECHTSPRAAK

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk dient brand beschouwd

als burenhinder(366). De schade wegens het branden van een gebouw dient

gekwalificeerd als abnormale burenhinder, als tenminste de last niet meer

met gewone middelen kan gekeerd worden. En de rechtbank vervolgt: ,,Jan

modaal kan niets beginnen tegen het wegsmelten van zijn rolluik, het

beschadigen van een brievenbus, het kapotmaken van vliesdoeken op groen-

ten, het platrijden van zijn ajuinen door de pompiers, het vervuilen van een

waterput, het omvallen van een muur''. Ook het argument opgeworpen door

verweerster, namelijk dat burenhinder een ,,actieve daad'' vereist wordt van

tafel geveegd. De daad bestaat volgens de rechtbank uit het branden van het

gebouw en het is daarbij niet nodig dat een orgaan of een aangestelde van

verweerster bewust of onbewust de brand zou aangestoken hebben of laten

ontstaan hebben. In casu was er immers hoe dan ook geen sprake van

overmacht of vreemde oorzaak daar de brand ontstond ofwel door een

stofexplosie bij een electriciteitskast of door een electrisch defect.

In hoger beroep vond dit standpunt bevestiging bij het Hof van Beroep te

Gent(367). Ook volgens het Hof is het evenwicht verbroken. Terecht gaat het

Hof van beroep nog verder. De hinderverwekker riep immers in dat een

brandrisico voor een bedrijf een normaal risico is. Het antwoord van het hof

is bijzonder pertinent: het feit dat een brandrisico normaal zou zijn, heeft

alvast niet tot gevolg dat de buren eveneens brandschade moeten dulden. Zo

het brandrisico normaal is, dan heeft het bedrijf de plicht om ervoor te zorgen

(364) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-
werpen, 2000, 426 e.v., nr 245.

(365) Zie tevens: R. BROEKMANS, ,,Behoort 'brand' tot abnormale burenhinder? (artikel 544

B.W.)'', Limburgs Rechtsleven 2000, 199-212.

(366) Rb. Kortrijk 30 maart 1993, De Verz. 1997, 659.

(367) Gent 22 november 1995, De Verz. 1997, 656, T.G.R. 1996, 48.
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dat de buren geen schade konden lijden wanneer er brand ontstond, minstens

had het bedrijf de plicht om zich op een degelijke wijze door een verzekering

in te dekken tegen dergelijke schadegevallen.

Ook de Rechtbank van Koophandel te Hasselt oordeelt, in een uitvoerig

gemotiveerd vonnis, dat brand wel degelijk abnormale hinder kan zijn en dus

aanleiding kan geven tot compensatieplicht(368).

72. BRAND MET ONBEKENDE OORZAAK: GEEN BURENHINDER, VOLGENS ANDERE

RECHTSPRAAK

In een zaak waarbij een loods afbrandt na een overslaande brand waarvan de

oorzaak onbekend is beslist het Hof van Beroep te Luik dat de hinder niet

toerekenbaar is aan de eigenaar van het onroerend goed alwaar de brand is

ontstaan(369). De toepassing van de burenhinderleer vereist volgens het Hof

dat de hinder veroorzaakt wordt door een daad, een nalaten of enige gedra-

ging van de eigenaar of de gebruiker van het onroerend goed en het volstaat

niet enkel aan te tonen dat de oorzaak van de abnormale hinder te vinden is in

het eigendom. Het Hof baseert zijn argumentatie op het toerekenbaarheids-

vereiste. In een volgende paragraaf zullen we evenwel aantonen dat het

toerekenbaarheidsvereiste ruimer dient opgevat en dat de betekenis die het

Hof van beroep te Luik daaraan geeft al te beperkend is. Hetzelfde geldt voor

de argumentatie gevolgd door het Hof van Beroep te Gent in een arrest van

3 juni 1999(370).

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent in een vonnis van 14 no-

vember 1995(371) kan een accidentele brand met onbekende oorzaak niet

worden beschouwd als burenhinder. De argumentatie gevolgd door de recht-

bank is evenwel grondig fout. De rechtbank overweegt immers dat buren-

hinder een verstoord evenwicht vereist tussen erven hetgeen juist is, maar

voegt er ten onrechte aan toe dat dit een zekere continuõÈteit veronderstelt.

Ook een eenmalige hinder kan bovenmatig zijn en aanleiding geven tot een

compensatie wegens burenhinder(372).

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, kan er slechts sprake

zijn van burenhinder wanneer men een actieve of een passieve gedraging kan

aantonen in hoofde van de eigenaar van het goed alwaar de brand is ont-

(368) Kh. Hasselt 16 november 1999, T.B.B.R. 2001, 309.

(369) Luik 23 januari 1995, T.B.B.R. 1996, 330, noot I. VERHELST, ,,Hindert het U dat ik uw

buur ben?''.

(370) Gent 3 juni 1999, De Verz. 2000, 273, noot A. PIRE.

(371) Rb. Gent 14 november 1995, T.G.R. 1996, 50.

(372) Zie: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Burenhinder, I-A, Antwerpen,
1974, 450, nr. 245 in fine; J. HANSENNE, ,,Examen (1982-88)'', R.C.J.B. 1990, 364 e.v., nr. 58;
J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1715, nr. 39;
J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 559, nr. 47;
C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 124-125, nr. 151; S. STIJNS en H. VUYE,

Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 376 e.v., nr. 217

(en de talrijke verwijzingen aldaar).
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staan(373). Ook dit is grondig fout: wanneer men een actieve of een passieve

gedraging kan aantonen, dan heeft de betrokken eigenaar zelfs de algemene

zorgvuldigheidsnorm miskend en kan art. 1382 B.W. toepassing vinden.

M.a.w., de problematiek van de foutloze aansprakelijkheid hoeft niet eens

meer ter sprake te komen.

Volgens het Hof te Gent in een arrest van 29 november 1995(374) regelt

art. 544 B.W. de wijze waarop een eigenaar gebruik mag maken van zijn

eigendom. Het branden van een woning kan niet beschouwd worden als een

,,gebruik maken'' van dat eigendom, buiten beschouwing gelaten het geval

waar de eigenaar niet vreemd zou zijn aan het ontstaan van de brand. Deze

redenering kan niet worden bijgetreden. Het ,,gebruik maken'' is geen

vereiste voor de toepassing van de burenhinderleer.

Voor het Antwerpse Hof van Beroep kan brand dan weer niet als burenhinder

beschouwd, daar ,,brand nooit een overlast is die tot het toelaatbare moet

worden beperkt; dat brand eenvoudigweg moet worden vermeden''(375). Dit

onderscheid tussen hinder die ,,volledig'' en hinder die ,,gedeeltelijk'' dient

vermeden mist iedere rechtsgrond. Er is immers sprake van overlast van

zodra de hinder de grenzen van de normale hinder tussen buren overtreft en

dit kan zowel het geval zijn bij hinder die ,,volledig'' als bij hinder die

,,gedeeltelijk'' dient vermeden.

73. BRAND: BLUSWERKEN ALS OVERLAST

De vraag of het blussen van een brand kan worden gekwalificeerd als

overlast werd voorgelegd aan het Hof van Beroep te Gent(376). De blus-

werken moesten derwijze worden georganiseerd dat de waterslangen dienden

gelegd in een aanpalende bakkerij en wel net door het gedeelte waar in

normale omstandigheden gebakken wordt. Bovendien moest de gastoevoer

worden afgesloten in de onmiddellijke omgeving van de brand, zodat de

bakkerij eveneens zonder brandstof kwam te zitten. Dit alles gebeurde dan

nog binnen de ,,exploitatie-uren''. Het is zeker een normale last van nabuur-

schap om zijn buurman toe te laten te blussen. Maar in casu zijn de omstan-

digheden bijzonder. De bakkerij heeft niet alleen de bluswerken moeten

dulden, maar tevens moest de exploitatie worden stopgezet. Deze laatste

overlast dient wel vergoed.

74. BRAND, DE CASSATIEARRESTEN VAN 3 APRIL 1998 EN 12 MAART 1999: HET

VEREISTE VAN DE TOEREKENBAARHEID

In de cassatiearresten van 3 april 1998 en 12 maart 1999 oordeelde het Hof

van Cassatie dat de enkele vaststelling dat een brand in een naburig pand

bovenmatige hinder had veroorzaakt op zich niet voldoende is om de

(373) Rb. Doornik 18 juni 1998, De Verz. 1999, 691, noot D. DE MAESENEIRE.

(374) Gent 29 november 1995, T.G.R. 1996, 128.

(375) Antwerpen 4 januari 1999, De Verz. 1999, 684, noot D. DE MAESENEIRE.

(376) Gent 29 november 1995, T.G.R. 1996, 128.
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eigenaar tot compensatie te veroordelen(377). Burenhinder moet immers

toerekenbaar zijn, d.w.z. zijn oorsprong vinden in een gedraging van de

eigenaar. Uit beide cassatiearresten kan men evenwel geenszins afleiden dat

er bij brand nooit sprake kan zijn van burenhinder.

De beperkte draagwijdte van beide cassatiearresten werd tot op heden vaak

miskend. Dit om de eenvoudige reden dat de commentatoren niet onder-

kennen wat het Hof van Cassatie verstaat onder het vereiste van de toereken-

baarheid. Zo schrijft P. Lecocq dat diegene die een beginnende accidentele

brand ontdekt moet ,, (prendre) les preÂcautions d'usage mais sans en faire
plus qu'il ne faut'' en dat er dan blijkbaar geen daad of nalaten kan worden

aangetoond die hem compensatieplichtig maakt(378). Diegene die al te veel

blust (een daad) of diegene die niet blust (een nalaten) zullen daarentegen

wel compensatieplichtig zijn ... Het voorbeeld is niet alleen in de feiten, maar

ook in rechte vrij bevreemdend. De Maeseneire poneert in een bijzonder

korte noot bij het cassatiearrest van 3 april 1998 dat een brand of een

ontploffing van accidentele oorsprong nooit aanleiding kunnen geven tot

compensatie(379). Tevoren had deze auteur reeds geschreven dat een brand

geen burenhinder is daar ,,Un tel incendie n'est pas une initiative du
proprieÂtaire, il n'agit pas deÂlibeÂreÂment et consciemment dans la pleÂnitude
de l'exercice de son droit de proprieÂteÂ, sachant qu'ainsi il cause ineÂvita-
blement un dommage aÁ son voisin''(380).

Beide interpretaties zijn manifest onjuist. Hadden beide auteurs de conclusie

gelezen van Procureur Generaal Dumon bij het cassatiearrest van 5 maart

1981(381) dan hadden zij aldaar vernomen dat burenhinder kan worden

toegerekend aan de bewaarder van een onroerend goed dat aan de basis ligt
van de hinder(382). Bewaarder is diegene die voor eigen rekening de zaak

gebruikt, ervan geniet of ze onder zich houdt en die erover leiding, toezicht

en controle kan uitoefenen. Dit betekent concreet dat, in tegenstelling tot

datgene wat Lecocq schrijft, de bewaarder in geval van brand compensatie-

plichtig zal zijn onafhankelijk van zijn bijdrage tot de blusactiviteiten. Dit

betekent tevens, in tegenstelling tot datgene wat De Maeseneire schrijft, dat

(377) Cass. 3 april 1998, T.B.B.R. 1999, 140, Pas. 1998, I, 440, J.L.M.B. 1999, 140, noot
P. LECOCQ, De Verz. 1999, 89, noot D. DE MAESENEIRE; Cass. 12 maart 1999, T.B.B.R. 1999,
657.

(378) P. LECOCQ, ,,Troubles de voisinage: du fait positif aÁ l'eÂveÂnement accidentel, en passant

par l'omission'', noot bij Cass. 3 april 1998, J.L.M.B. 1998, 1139.

(379) D. DE MAESENEIRE, noot bij Cass. 3 april 1998, De Verz. 1999, 91.

(380) D. DE MAESENEIRE, noot bij Antwerpen 11 oktober 1989, De Verz. 1990, 175; in
dezelfde zin: D. DE MAESENEIRE, noot bij Antwerpen 4 januari 1999, De Verz. 1999, 689-
690. Wanneer een eigenaar voldoet aan dit criterium, namelijk wetens en willens de volheid

van zijn eigendomsrecht gebruiken, wetend dat hij alzo een schade (namelijk een brand)

veroorzaakt bij zijn nabuur, dan is deze eigenaar evident aansprakelijk krachtens art. 1382

B.W. Deze criteria hebben evenwel geen uitstaans met de toepassing van de burenhinderleer.

(381) Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 731.

(382) Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 731.
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de oorzaak van de brand of ontploffing niet dient aangetoond, daar het

bewaren van de hinderverwekkende zaak reeds volstaat.

De problematiek van de toerekenbaarheid(383) komt in de cassatierecht-

spraak voor het eerst aan bod in de conclusie van Procureur Generaal Dumon

bij het arrest van 5 maart 1981(384). Volgens de Procureur Generaal veron-

derstelt de toepassing van de burenhinderleer weliswaar geen fout maar wel

een ,,imputabiliteÂ objective''.

Dit wordt nader omschreven als volgt: ,, il faut eÂvidemment et neÂcessaire-
ment que la personne obligeÂe aÁ compenser le trouble de voisinage ait
personnellement ou par personne interposeÂe, provoqueÂ le dommage c'est-
aÁ-dire le trouble de voisinage dont on se plaint par un fait, une omission ou
un comportement quelconque, fuÃt-ce meÃme le fait de la chose dont elle a la
garde ou dont elle est autrement responsable''. De Procureur Generaal

vervolgt dat onder objectieve toerekenbaarheid dient verstaan ,, un fait ou
un comportement, qui puisse eÃtre imputeÂ aÁ la personne proprieÂtaire, jouis-
sant d'un droit reÂel sur l'immeuble voisin ou exercËant sur celui-ci un droit
personnel et qui soit aÁ la cause de la rupture d'eÂquilibre entre les proprieÂteÂs
voisines. Peut donc aussi eÃtre en cause, aÁ mon avis, la responsabiliteÂ
objective reÂsultant de ce qu'une chose, meÃme non entacheÂe d'un vice mais
dont on aurait la garde, aurait eÂteÂ la cause de troubles de voisinages
anormaux''(385).

Anders geformuleerd betekent de toerekenbaarheid dat het voor de toepas-

sing van de burenhinderleer niet volstaat vast te stellen dat bovenmatige

hinder afkomstig is van een erf. Tevens dient vastgesteld dat de overlast

toerekenbaar is aan een titularis van een attribuut van het eigendomsrecht. De

problematiek van de toerekenbaarheid komt neer op het aanwijzen van een

compensatieplichtige(386). Dit vereiste reikt verder dan het uitoefenen van

een attribuut van het eigendomsrecht. Stel bijvoorbeeld dat een perceel

toebehoort aan een blote eigenaar, maar door de vruchtgebruiker wordt

verhuurd en dat de huurder op zijn beurt het goed verhuurt aan een onder-

huurder. Vier titularissen van een attribuut van het eigendomsrecht kunnen in

beginsel aangesproken worden wegens burenhinder: de blote eigenaar, de

vruchtgebruiker, de huurder en de onderhuurder. Dit betekent evenwel niet

dat zij telkenmale alle vier dienen veroordeeld tot compensatie. Enkel de

(383) Deze problematiek wordt uitvoerig besproken door S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder,
(Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 262 e.v., nr. 159 e.v.

(384) Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 728, conclusie Procureur Generaal DUMON, Arr. Cass.
1980-81, 748. Zie tevens het arrest a quo in deze zaak: Brussel 2 april 1980, Rev. Not. B. 1981,
364.

(385) Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 731.

(386) Sommige auteurs verwarren het toerekenbaarheidsvereiste met het oorzakelijk verband

dat dient aangetoond tussen een handeling en de hinder (zo bijvoorbeeld: N. VERHEYDEN-

JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'',

R.C.J.B. 2000, 359 e.v., nr. 132). De toerekenbaarheid situeert zich evenwel op een ander

niveau, namelijk het toerekenen van de hinderverwekkende handeling aan een titularis van een

attribuut van het eigendomsrecht.
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personen aan wie de hinder kan worden toegerekend zijn aansprakelijk op

grond van art. 544 B.W.

Er is sprake van toerekenbaarheid wanneer de hinder kan worden terug-

gebracht tot een daad, een verzuim of een gedraging. Dit vereiste wordt ruim

opgevat. Terecht oordeelde Procureur Generaal Dumon dat er reeds sprake is

van toerekenbaarheid wanneer men bewaarder is van het onroerend

goed(387) dat aan de basis ligt van de hinder(388).

Bewaarder is diegene die voor eigen rekening de zaak gebruikt, ervan geniet

of ze onder zich houdt en die erover leiding, toezicht en controle kan

uitoefenen. De bewaarder van de zaak is aansprakelijk voor de burenhinder

zonder dat hij zich aan deze aansprakelijkheid kan onttrekken door zich te

beroepen op onwetendheid. Op de schouders van de bewaarder van de niet

gebrekkige zaak rust een objectieve aansprakelijkheid. Of er al dan niet

sprake is van bewaring zal telkenmale in de feiten dienen onderzocht. Of het

uitoefenen van leiding, toezicht en controle het gevolg is van een rechtstoe-

stand, dan wel een louter feitelijk gegeven is, is irrelevant. Het volstaat de

bewaring te bewijzen, men hoeft geenszins de concrete oorsprong van de

hinder aan te tonen.

De bewaarder kan wel aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen door aan te

tonen dat de schade te wijten is aan een vreemde oorzaak, bijvoorbeeld

overmacht, of een daad van een derde die hem niet kan worden toegerekend.

De bewaarder draagt de bewijslast van de overmacht en van de daad van een

derde.

75. BURENHINDER VEROORZAAKT DOOR OPENBARE WERKEN: EENSGEZINDE

RECHTSPRAAK, MAAR VERDEELDHEID IN DE RECHTSLEER

Dat ook openbare overheden(389), zelfs wanneer zij handelen krachtens een

wettelijke opdracht(390), aansprakelijk kunnen zijn op grond van art. 544

B.W. is niet langer voor discussie vatbaar(391). Eertijds verdedigden som-

(387) De toepassing van art. 544 B.W. vereist, in tegenstelling tot art. 1384 B.W., niet dat de

zaak gebrekkig is (Zie: Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas.
1981, I, 731).

(388) Conclusie Procureur Generaal DUMON bij Cass. 5 maart 1981, Pas. 1981, I, 731.

(389) Zie tevens: P. STAQUET, ,,Troubles de jouissance et travaux exeÂcuteÂs par les autoriteÂs

publiques ou l'art de l'eÂquilibre'', T.O.G.O.R. 1999, 290-313; S. STIJNS en H. VUYE, Buren-
hinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 449 e.v., nr. 256 e.v.;

S. STIJNS en H. VUYE, ,,Burenhinder, openbare werken, overheden, het ,,beginsel van de

gelijkheid voor de openbare lasten'' en de verplichting tot compensatie: meanders in de

rechtspraak van het Hof van Cassatie'', T.B.B.R. 2001, 329-358; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000,
309 e.v., nr. 106 e.v.; P. VITS, ,,De foutloze aansprakelijkheid van de overheid voor abnormale

burenhinder uit openbare werken'', noot bij Cass. 24 november 1994, Rec. Cass. 1995, 93-96.

(390) Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681.

(391) Cass. 9 maart 1995, Pas. 1995, I, 296, Arr. Cass. 1995, 286, R.W. 1995-96, 402:
,,Overwegende dat, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, de veroorzaker van

hinder, die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, vergoeding verschuldigd is

voor het daardoor verbroken evenwicht, ongeacht of de veroorzaker de overheid is''.
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mige auteurs, waaronder Dabin, De Page & Dekkers en Flamme, dat bij

burenhinder veroorzaakt door openbare overheden niet art. 544 B.W. dient

toegepast, maar wel het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de

openbare lasten(392). Reeds in 1989 schreef J. Kokelenberg dat dit begin-

sel veeleer de rol van toetssteen diende te vervullen om uit te maken of de

kwestieuze hinder de drempel van het normale overschrijdt(393). Deze visie

vindt men woordelijk terug in een arrest van 1 maart 1994 van het Hof van

Beroep te Antwerpen(394).

In dezelfde zin leren de cassatiearresten van 28 januari(395) en 23 mei

1991(396) dat de rechter bij de beoordeling van de omvang van de hinder

veroorzaakt door een overheid bij de uitoefening van haar taak, rekening

moet houden met de lasten die een burger in het algemeen belang moet
dragen(397). Deze cassatiearresten lijken verregaand geõÈnspireerd door het

geciteerde standpunt van J. Kokelenberg(398) en intussen is deze interpre-

tatie stevig ingeburgerd in de lagere rechtspraak(399). Het Hof van Cassatie

zelf heeft dit standpunt intussen reeds herhaaldelijk bevestigd(400).

Dit criterium, de lasten die een burger in het algemeen belang moet dragen, is

merkelijk strenger dan datgene dat wordt toegepast op hinder tussen particu-

lieren(401). Een particulier is reeds compensatieplichtig vanaf het ogenblik

dat er sprake is van bovenmatige hinder. S. Stijns en H. Vuye hebben erop

(392) Voor een uitvoerige analyse: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van
Belgisch privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 449 e.v., nr. 256 e.v.

(393) J. KOKELENBERG, Th. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1728-
1729, nr. 50.

(394) Antwerpen 1 maart 1994, Pas. 1993, II, 66.

(395) Cass. 28 januari 1991, Pas. 1991, I, 509, noot J.F.L., Arr. Cass. 1990-91, 572, noot
J.F.L., R.W. 1990-91, 1407, J.L.M.B. 1991, 1027, R.C.J.B. 1992, 177, noot J. HANSENNE.

(396) Cass. 23 mei 1991, Pas. 1991, I, 827, conclusie Advocaat Generaal LIEKENDAEL, Arr.
Cass. 1990-91, 943, R.W. 1991-92, 463, J.L.M.B. 1991, 1029, noot P. HENRY, J.T. 1992, 267
(met als datum 21 mei 1991), Rev. Not. B. 1991, 604, R.C.J.B. 1992, 179, noot J. HANSENNE.

(397) Zie tevens: N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurispru-

dence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 314-317, nr. 108.

(398) Zie het standpunt van J. KOKELENBERG in: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE,

Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989, 1728-1729, nr. 50 en, zie tevens: J. KOKELENBERG, T. VAN

SINAY en H. VUYE, Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 574 e.v., nr. 55.

(399) In de besproken periode: Luik 15 juni 1994, R.R.D. 1994, 509, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.580; Luik 15 november 1994, R.R.D. 1995, 170; Rb. Nijvel 13 februari 1995, T. Aann.
1995, 1625; Luik 21 december 1995, J.L.M.B. 1996, 1344; Rb. Charleroi 3 april 1996, T.B.B.R.
1997, 323; Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332, Dr. Eur. Transp. 1997, 449, noot
J. LOYENS, Amen. 1997, 305, TROS 1997, 363; Gent 25 februari 1997, A.J.T. 1997-98, 54, noot
S. SNAET; Brussel 7 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nrs. 13.049 en 13.050; Bergen 22 januari

1998, T.B.B.R. 1999, 142; Luik 9 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 668, Rev. ReÂg. Dr. 1998, 286; Luik
24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 665, T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS; Luik 2 november

1998, T.B.B.R. 1999, 660; Brussel 5 november 1998, J.L.M.B. 1999, 637; Luik 14 december

1998, J.L.M.B. 2000, 481, noot J.H.

(400) Cass. 24 november 1994, Pas. 1994, I, 1009, Arr. Cass. 1994, 1016, A.J.T. 1995, 501,
R. Cass. 1995, 97, noot P. VITS; Cass. 23 november 2000, T.B.B.R. 2001, 380.

(401) Luik 15 juni 1994, R.R.D. 1994, 509, R.G.A.R. 1996, nr. 12.580.
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gewezen dat de arresten van 1991 op een misverstand berusten en zij

bekritiseren dan ook ten zeerste het standpunt van het Hof van Cassatie ter

zake(402). Bovendien wijzen zij erop dat er sprake is van een breuk in de

cassatierechtspraak. Het Hof heeft immers impliciet, maar zeker beslist in

beide cassatiearresten van 6 april 1960(403) dat particulieren en openbare

overheden aan hetzelfde criterium dienen onderworpen. Het toeval heeft

namelijk gewild dat eÂeÂn van beide arresten van 6 april 1960, namelijk het

kanaalarrest, handelde over hinder veroorzaakt door openbare werken uit-

gevoerd aan het kanaal Brussel-Charleroi, terwijl het andere arrest, het

schoorsteenarrest, betrekking had op burenhinder tussen particulieren. Er

stond dan ook meteen vast dat openbare werken aanleiding kunnen geven tot

de compensatieverplichting.

Maar er is meer. In het kanaalarrest past het Hof van Cassatie, zonder het

minste voorbehoud, de burenhinderleer toe op hinder veroorzaakt door

openbare werken. De overwegingen van het schoorsteenarrest (hinder tussen

particulieren) en de overwegingen van het kanaalarrest (hinder veroorzaakt

door een openbare overheid) zijn immers volkomen identiek. In 1960 leek

het er dan ook op dat de leer van de burenhinder onverkort kon worden

toegepast op openbare overheden. Dit betekent dat een overheid die hinder

veroorzaakt die de grens van de gewone buurschapsstoornissen overschrijdt,

compensatie verschuldigd is. In een interessant arrest van 12 september 2000

oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat een openbare overheid aansprakelijk

is wegens burenhinder wanneer de veroorzaakte hinder de grenzen van de

normale buurtschapsstoornissen overschrijdt(404). Het Hof sluit aldus aan

hij het kanaalarrest van 6 april 1960 en verwerpt impliciet het bijkomende

criterium van de lasten te dulden in het algemeen belang. Anderzijds vereist

de interpretatie van dit arrest enige voorzichtigheid, daar het Hof van Beroep

niet uitdrukkelijk afstand neemt van het strengere criterium. EeÂn zwaluw

maakt misschien de lente niet, maar hij maakt de winter alvast iets draag-

lijker.

76. BURENHINDER VEROORZAAKT DOOR OPENBARE WERKEN: TOEPASSINGEN

De huidige stand van de rechtspraak wordt mooi samengevat door twee

arresten gewezen door het Hof van Beroep te Luik in 1998(405). Het

(402) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-
werpen, 2000, 449 e.v., nr. 256 e.v.; S. STIJNS en H. VUYE, ,,Burenhinder, openbare werken,

overheden, het ,,beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten'' en de verplichting tot

compensatie: meanders in de rechtspraak van het Hof van Cassatie'', T.B.B.R. 2001, 329-358.

(403) Cass. Volt. terechtz., 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, conclusie Advocaat Generaal

MAHAUX, Arr. Cass. 1960, 722, J.T. 1960, 339, noot A. DE MEULDER, R.C.J.B. 1960, 257, noot
J. DABIN, R.G.A.R. 1960, nr. 6.557, noot R.O. DALCQ.

(404) Gent 12 september 2000, T.B.B.R. 2000, 681.

(405) Luik 9 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 668, R.R.D. 1998, 286; Luik 24 juni 1998, T.B.B.R.
1999, 665, T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS.
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slachtoffer heeft recht op compensatie van zodra de lasten hoger liggen dan

de hinder die een burger dient de dulden in het algemeen belang. Het Hof

benadrukt dat de rechter bij hinder veroorzaakt door openbare overheden niet

alleen moet nagaan of het evenwicht tussen de erven verbroken is, maar

tevens, en dit criterium is strenger, of de hinder de normale hinder die een

burger in het algemeen belang moet dulden overtreft. In het geschil dat

aanleiding gaf tot het arrest van 9 juni 1998(406) bekloeg een handelaar zich

over de hinder die hij had geleden naar aanleiding van rioleringswerken die

de toegang tot zijn handel bemoeilijkten. Na een ontleding van het zaken-

cijfer stelt het Hof evenwel vast dat dit gestegen was gedurende de periode

van de werken. Het is pas een jaar na het beeÈindigen van de werken dat het

zakencijfer er gevoelig op achteruit gaat. Daar er geen andere elementen

worden aangebracht, beslist het Hof dat niet kan worden besloten tot buren-

hinder die de in het algemeen belang te dulden hinder overschrijdt. Het Hof

besluit wel tot bovenmatige burenhinder in het arrest van 24 juni 1998(407).

Naar aanleiding van verbredingswerken aan het Albertkanaal werd een wo-

ning beschadigd, hetgeen een last is die een burger niet dient te dulden in het

algemeen belang.

Dat openbare overheden er wel eens heel eigen interpretaties omtrent het

recht op nahouden is geen enkel praktizijn onbekend. Dit blijkt nogmaals uit

een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 22 januari 1998(408). De

uibaters van een hotel-restaurant werden geconfronteerd met wegeniswerken

die de baan Bergen-Ath ontoegankelijk maakten voor het verkeer vanaf

17 februari 1986 tot 17 juni 1986. Eens de werken beeÈindigd hebben de

restaurantuitbaters een schrijven gericht tot het 'Fonds des routes' met het

verzoek om vergoed te worden en het geschil op minnelijke wijze te

beslechten. Zij ontvingen volgend, uiterst merkwaardig, antwoord: ,,Il est
en effet de doctrine et de jurisprudence que, dans pareils cas, la responsa-
biliteÂ des pouvoirs publics ne peut eÃtre rechercheÂe, d'une part, parce
qu'aucune atteinte n'a eÂteÂ porteÂe aÁ des aisances de voirie essentielles
indispensables aÁ l'inteÂgriteÂ du commerce en ce sens les conditions d'applica-
tion de l'article 1382 du Code civil ne sont pas reÂunies et d'autre part, parce
que les personnes preÂjudicieÂes ne subissent aucune perturbation par rapport
aÁ l'usage de leur bien en ce sens la theÂorie des troubles de voisinage ne
trouve pas application''. Naar welke rechtspraak en rechtsleer dit schrijven

verwijst is alvast een raadsel voor de auteur van deze bijdrage. Het zal

niemand ontgaan dat dit schrijven manifest in strijd is met de rechtspraak

en de rechtsleer. Terecht veroordeelt het Hof van Beroep te Bergen het Waals

gewest op grond van art. 544 B.W. Dergelijke hinder overtreft de hinder die

een burger in het algemeen belang moet dulden.

(406) Luik 9 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 668, R.R.D. 1998, 286.

(407) Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 665, T. Aann. 1998, 361, noot G. HERBOTS.

(408) Bergen 22 januari 1998, T.B.B.R. 1999, 142.
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Het cassatiearrest van 24 november 1994(409) betreft de situatie van een

benzinestation langs een autosnelweg. Ten gevolge van wegeniswerken kon

het verkeer komende vanuit de ene richting het pompstation niet langer

bereiken. Het verkeer komende vanuit de andere richting kon het benzine-

station nog slechts bereiken mits het trotseren van nogal wat moeilijkheden.

Zo bijvoorbeeld moesten de automobilisten over de werf rijden. De feiten-

rechter hield rekening met de bijzondere situatie van dergelijke installatie.

Een pompstation kan maar rendabel zijn wanneer er voldoende gemotori-

seerd verkeer voorbijkomt. De feitenrechter oordeelde dat de grens van de

toegelaten hinder, d.w.z. de hinder die de burger in het algemeen belang dient

te dulden, overschreden was. Volgens het Hof kon de feitenrechter, op basis

van de vastgestelde gegevens, tot dit besluit komen.

In een arrest van 15 juni 1994(410) overweegt het Hof te Luik dat men meer

hinder moet dulden van een overheid dan van een particulier. Toch oordeelt

het Hof dat de hinder die een krantenwinkel ondervonden heeft van wege-

niswerken de hinder die een burger in het algemeen belang moet dulden

overtreft. De moeilijke toegankelijkheid van de straat had een verlies aan

clieÈnteel tot gevolg. De werken duurden bovendien vrij lang, namelijk een

jaar, en gedurende anderhalve maand was alle verkeer in de buurt van de

winkel verboden. Hetzelfde Hof oordeelde dat het instorten van een muur ten

gevolge van wegeniswerken een last is die meer bedraagt dan datgene wat de

burger in het algemeen belang moet dulden(411).

In een geding beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi

bekloeg een eigenaar zich over het ophogen van een wegdek(412). Hij stelt

dat zijn garage hierdoor moeilijker toegankelijk is en dat zijn woning

esthetische schade ondergaat, daar ze kleiner lijkt dan tevoren. Er blijkt

evenwel dat de toegang tot de garage best mogelijk is en de esthetische

schade werd door de deskundige omschreven als ,,particulieÁrement minime''.
Dergelijke hinder dient een burger dan ook te dulden in het algemeen belang.

In een arrest van 5 november 1998(413) oordeelt het Hof van Beroep te

Brussel dat het Brussels hoofdstedelijk gewest aansprakelijk is voor buren-

hinder veroorzaakt naar aanleiding van de bouw van een metro(414). Het de

BrouckeÁre-plein was immers van 1974 tot 1976 een werf, met lawaaihinder,

modder, verkeershinder e.d. Dit had een nefaste invloed op de uitbating van

de handelszaken aldaar gelegen. Dergelijke hinder overtreft de last die een

burger in het algemeen belang moet dulden. De M.I.V.B. gaat evenwel

vrijuit. Volgens het Hof blijkt dat de M.I.V.B. gehandeld heeft in naam

(409) Cass. 24 november 1994, Pas. 1994, I, 1009, Arr. Cass. 1994, 1016, A.J.T. 1995, 501,
R. Cass. 1995, 97, noot P. VITS.

(410) Luik 15 juni 1994, R.R.D. 1994, 509, R.G.A.R. 1996, nr. 12.580.

(411) Luik 15 november 1994, R.R.D. 1995, 170.

(412) Rb. Charleroi 3 april 1996, T.B.B.R. 1997, 323.

(413) Brussel 5 november 1998, J.L.M.B. 1999, 637.

(414) Dit arrest werd, beperkt tot het punt van de berekening van de compensatie, verbroken

door het Hof van Cassatie in een arrest van 23 november 2000, T.B.B.R. 2001, 380.
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van en voor rekening van het gewest en dat uitsluitend aan het gewest een

beslissingsbevoegdheid toekwam. Het is pas nadat de werken voltooid waren

dat de gebruiks- en exploitatierechten aan de M.I.V.B. werden overgedragen.

Het arrest lijkt te stellen dat de M.I.V.B. geen attribuut van het eigendoms-

recht uitoefende, hetgeen toch wel te betwijfelen valt(415).

77. HINDER VEROORZAAKT DOOR DE NIEUWE AANLEG VAN EEN WIJK, BUSHOKJES

E.D.

Soms wordt niet gesteld dat de werken hinderlijk zijn, maar wel dat de

nieuwe verkeerssituatie, zoals deze zich voordoet na uitvoering van de

werken, bovenmatig hinderlijk is. In deze gevallen zijn de hoven en recht-

banken eerder terughoudend. Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Namen dat de wijziging die de openbare overheid aan de verkeerssituatie

aanbrengt geen overlast is(416). In dit geschil bekloeg een antiquair zich

over de beslissing om een parkeerplaats voor zijn winkel af te schaffen,

hetgeen het gevolg was van de verbreding van de rijbaan. De rechtbank

overweegt dat diegene die opteert voor een woning of handel aan de rand van

een belangrijke verkeersader er ter dege rekening moet mee houden dat het

verkeer kan toenemen, hetgeen aanpassingswerken van de wegenis nood-

zakelijk maakt. Ook de Raad van State is eerder terughoudend. In een arrest

van 17 oktober 1996 stelde de Raad(417) dat het wijzigen van een verkeers-

situatie, op zodanige wijze dat sommigen nadelen ondervinden, maar de

situatie van anderen wordt verbeterd, geen moeilijk te herstellen nadeel is:

,,... le Conseil d'Etat n'a pas aÁ prendre position dans la poleÂmique; qu'il ne
peut retenir comme preÂjudice grave que la creÂation d'un eÂtat de choses qui
preÂsente manifestement des inconveÂnients hors de proportion avec les char-
ges que les citoyens sont tenus de supporter dans l'inteÂreÃt geÂneÂral, et dont les
avantages sont, de manieÁre eÂvidente, largement infeÂrieurs aÁ ceux de la
solution alternative''.

Maar de rechtspraak evolueert. In een arrest van 14 december 1998, dat

helaas uitsluitend bij wijze van samenvatting werd gepubliceerd, oordeelt het

Hof van Beroep te Luik uitdrukkelijk dat niet alleen de moeilijke toegang tot

een winkel gedurende de uitvoering van wegeniswerken overlast kan ver-

oorzaken, maar dat ook de gebrekkige zelfs niet foutieve nieuwe conceptie

van een wijk die maakt dat de wijk leegloopt, kan aanleiding zijn tot de

toepassing van art. 544 B.W.(418). Het Hof overweegt: ,,Le preÂjudice peut
consister de dommages deÂfinitifs reÂsultant d'une mauvaise conception
(meÃme non fautive) de la reÂorganisation urbanistique d'un quartier, ayant

(415) Vgl. met Cass. 31 oktober 1975, Pas. 1976, I, 276, Arr. Cass. 1976, 285, R.W. 1975-76,
noot A. VAN OEVELEN, Rev. Not. B. 1977, 606, T. Aann. 1976, 48, noot P. MATHEIÈ alwaar de

concessiehouder voor de bouw van autosnelwegen beschouwd wordt als titularis van een

attribuut van het eigendomsrecht.

(416) Rb. Namen 5 september 1996, Rev. Dr. Comm. 1997, 154.

(417) R.v.St. 17 oktober 1996, Rev. dr. comm. 1997, 159 (nr. 62.607).

(418) Luik 14 december 1998, J.L.M.B. 2000, 481, noot J.H.
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notamment entraõÃneÂ deÂsertification et paupeÂrisation de celui-ci. L'importan-
ce des troubles doit, en effet, s'appreÂcier non seulement en fonction des
travaux proprement dits mais aussi en fonction de la situation irreÂvocable
qui s'en est suivie''. Dit standpunt dient goedgekeurd. De burenhinderleer

kan toepassing vinden van zodra het evenwicht wordt verbroken door over-

last. Of de overlast veroorzaakt wordt door de wegeniswerken, door de

slechte conceptie van de wijk, dan wel door beiden, heeft op zich geen

belang.

In een arrest van 23 februari 1999(419) oordeelt het Hof van Beroep te

Brussel dat een stopplaats voor bussen met wachthuis bovenmatig hinderlijk

is voor de aanpalende percelen. De stopplaats maakt immers niet alleen dat

de aanpalende percelen moeilijker toegankelijk worden en dat het uitzicht

vermindert, maar bovendien troepen de wachtenden samen en laten ze vaak

allerlei voorwerpen achter.

78. OVERLAST ENOPENBAREOVERHEDEN: VLIEGVELDEN, LUCHTHAVENS, NACHT-

VLUCHTEN, KOERIERDIENSTEN

De rechtspraak omtrent hinder veroorzaakt door vlieghavens en nachtvluch-

ten is bijzonder terughoudend. In een vonnis van 19 december 1996 oordeelt

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat de, overigens fel omstreden,

activiteiten van de luchthaven van Luik-Bierset geen overlast veroorza-

ken(420). Vanaf 1953 werden naast militaire activiteiten ook burgerlijke

activiteiten ontwikkeld en dit in steeds toenemende mate. De aangelanden

van de luchthaven kunnen, naar het oordeel van de rechtbank, niet beweren

dat zij sedert veertig jaar niet op de hoogte waren van de zich steeds

uitbreidende activiteiten van de luchthaven. Zij falen in het leveren van

het bewijs van het verbroken evenwicht. Het vonnis werd bevestigd in hoger

beroep(421). Het Hof te Brussel kwam tot een gelijkaardig besluit in een

arrest omtrent de luchthaven van Zaventem(422). Eisers bekloegen zich over

de nachtvluchten van koerierdiensten. Het Hof overweegt dat niet alleen

dient nagegaan of er bovenmatige hinder is (het criterium van toepassing

tussen particulieren) maar tevens of de hinder de ongemakken overschrijdt

die de burger in het algemeen belang moet dulden. De bewoners van de

Brusselse agglomeratie en de aanpalende gemeenten moesten beseffen dat de

sedert meer dan dertig jaar te Zaventem gevestigde luchthaven geroepen was

tot uitbreiding, mede gelet op de nabijheid van de hoofdstad. De hinder van

een luchthaven in de nabijheid van een grote agglomeratie is voor het Hof

een last die de burgers in het algemeen belang moeten dulden.

(419) Brussel 23 februari 1999, R.W. 2000-01, 128.

(420) Rb. Brussel 19 december 1996, J.L.M.B. 1997, 346.

(421) Brussel 15 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 268. Zie tevens over de nachtvluchten van de

luchthaven Luik-Bierset: Kg. Rb. Luik 21 december 1998, J.L.M.B. 1999, 387.

(422) Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332,Dr. Eur. Transp. 1997, 449, noot J. LOYENS,
Amen. 1997, 305, TROS 1997, 363.
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Hinder afkomstig van overheidsinstanties dient in het algemeen belang

geduld, maar ook deze hinder mag de grenzen van de redelijkheid niet tarten

oordeelt het Gentse Hof van Beroep(423). Het arrest van 18 september 1997,

gewezen in kort geding, handelt over een gehandicapte jongen met zware

gehoorstoornissen die bijzonder gestoord wordt door de overvliegende F-16

straaljagers van het leger. Zonder nadeel toe te brengen aan de grond van de

zaak beslist het Hof dat de vliegoefeningen dermate moeten worden geor-

ganiseerd dat de woonplaats van de jongen dient vermeden of, minstens,

wanneer dergelijke vluchten noodzakelijk zijn de ouders hiervan minstens 24

uur bij voorbaat te verwittigen zodat zij maatregelen kunnen nemen. Noch

het algemeen belang of veiligheid, noch het geheim van de militaire vluch-

ten, noch het feit dat die vluchten zouden zijn opgedragen binnen het kader

van de Belgische NAVO-opdrachten, zijn zeker in vredestijd dermate abso-

luut dat zij het vermijden van voorzienbare schade kunnen in de weg staan.

En al evenmin, benadrukt het Hof, zijn vermelde elementen een vrijbrief die

de verplichting tot het naleven van de algemene zorgvuldigheidsplicht kan

opheffen.

79. ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGEN

Het feit dat de schadeverwekker een administratieve vergunning heeft be-

komen voor de hinderverwekkende activiteit belet niet dat er sprake kan zijn

van burenhinder(424). Terecht oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Nijvel in een vonnis van 19 april 1994 dat de bouwvergunning ingeroepen

door de hinderverwekker om de wettelijkheid van zijn gebouw en zijn

uitbating als hotel-restaurant te rechtvaardigen, de houder van deze vergun-

ning niet toelaat de burgerlijke rechten van derden aan te tasten(425).

80. SANCTIE: COMPENSATIE IS GEEN INTEGRALE SCHADELOOSSTELLING

In een belangrijk arrest van 14 december 1995 heeft het Hof van Cassatie

beslist dat wanneer de hinder wordt veroorzaakt door een niet foutief feit, de

rechtmatige en passende compensatie niet kan bestaan in het volledig verbod

van dat feit; zelfs als dit volledig verbod, volgens de appreciatie van de

feitenrechter, de enige wijze is om het verbroken evenwicht te herstel-

len(426). Aldus maakt het Hof een onderscheid tussen de sanctie bij buren-

hinder namelijk de compensatie en de sanctie bij toepassing van de aquili-

aanse aansprakelijkheid, namelijk de integrale schadeloosstelling. Dit on-

(423) Gent 18 september 1997, T.G.R. 1997, 213.

(424) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V),
Antwerpen, 2000, 522 e.v., nr. 287 e.v.; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN,

,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 352 e.v., nr. 128.

(425) Rb. Nijvel 19 april 1994, T. Aann. 1995, 390. Zie tevens: Vred. Gent 15 juli 1996,

T.M.R. 1998, 113.

(426) Cass. 14 december 1995, Pas. 1995, I, 1163, Arr. Cass. 1995, 1125, conclusie Advocaat
Generaal BRESSELEERS, R.W. 1996-97, 188, A.J.T. 1995-96, noot S. SNAET, J.L.M.B. 1996, 966,
noot P. HENRY, R.G.A.R. 1998, nr. 12.979.
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derscheid tussen integrale schadeloosstelling en compensatie werd overge-

nomen door het Hof van Beroep te Brussel(427).

De feiten die aanleiding gaven tot dit cassatiearrest van 14 december 1995

waren de volgende. De Vrederechter van Sint-Truiden oordeelde dat het

dagelijks bespelen van een drumstel bovenmatig hinderlijk is(428). Hij

verbood de hinderverwekkers dan ook om verder hun muzikale talenten

bot te vieren. Deze beslissing werd in hoger beroep bevestigd, maar ver-

broken door het Hof van Cassatie om de vermelde reden. In zijn conclusie bij

het cassatiearrest wijst Advocaat Generaal Bresseleers er op dat het herstel

van de schade bij burenhinder enkel kan bestaan in het herstellen van die

schade die datgene overschrijdt wat de buurman normaal moet dulden(429).

De rechter die ook de normale ongemakken die uit het nabuurschap voort-

vloeien verbiedt, gaat zijn taak te buiten: hij beperkt immers het recht op een

ongestoord genot van de aan eisers toebehorende ruimte op een onwettige

wijze. Meer nog, argumenteert de Advocaat Generaal, het volledig verbieden

van een foutloze activiteit komt neer op een omkering van het oorspronke-

lijke onevenwicht. M.a.w., de rechter zelf creeÈrt een nieuw oneven-

wicht(430).

In de besproken periode vindt men evenwel nog uitspraken terug waar dit

onderscheid tussen compensatie en integrale schadeloosstelling niet wordt

gemaakt. Zo beval de Vrederechter van Hoei het verwijderen van honden-

kooien en honden die bovenmatige hinder veroorzaakten(431).

81. HEEFT HERSTEL IN NATURA VOORRANG OP HET HERSTEL BIJ EQUIVALENT?

Volgens een vaste cassatierechtspraak primeert, bij de toepassing van

art. 1382 B.W., het herstel in natura op het herstel bij equivalent(432).

Concreet betekent dit dat wanneer de schadelijder herstel in natura vordert

(427) Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332,Dr. Eur. Transp. 1997, 449, noot J. LOYENS,
Amen. 1997, 305, TROS 1997, 363; Brussel 13 februari 1998, Rev. Not. B. 1999, 191.

(428) Vred. Sint-Truiden 26 november 1991, T. Vred. 1995, 183, noot P. VITS, Limburgs
Rechtsleven 1993, 120, T. Agr. R. 1993, 260.

(429) Conclusie Advocaat Generaal BRESSELEERS bij Cass. 14 december 1995, Arr. Cass.
1995, 1126.

(430) Conclusie Advocaat Generaal BRESSELEERS bij Cass. 14 december 1995, Arr. Cass.
1995, 1127.

(431) Vred. Hoei 23 april 1994, T. Vred. 1995, 202. Idem: Vred. EghezeÂe 9 februari 1998,

T. Vred. 1999, 138.

(432) Zie: Cass. 21 april 1994, Pas. 1994, I, 388, Arr. Cass. 1994, 392; Cass. 20 januari 1993,
Pas. 1993, I, 67, Arr. Cass. 1993, 74; Cass. 26 juni 1980, Pas. 1980, I, 1341, conclusie
Advocaat General VELU, Arr. Cass. 1979-80, 1365, R.W. 1980-81, 1661, R.C.J.B. 1983, 173,
noot F. DELPEÂREÂE, J.T. 1980, 707 en de bespreking door F. DE VISSCHER, J.T. 1981, 682,
A.P.(T.) 1981, 127, noot D. DEÂOM; Cass. 10 september 1971, Pas. 1972, I, 28, noot W.G., Arr.
Cass. 1972, 31, conclusie Procureur Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH, R.C.J.B. 1976,
300, noot P. VAN OMMESLAGHE; Cass. 24 februari 1967, Pas. 1967, I, 792, noot F.D.; Cass.
30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538, R.C.J.B. 1966, 77, noot J. DABIN; Cass. 27 april 1962, Pas.
1962, I, 938, R.W. 1962-63, 57 (verkeerdelijk als 27 april 1963), conclusie Advocaat Generaal
DUMON, R.G.A.R., 1963, nr. 7.134.
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deze keuze zich aan de rechter opdringt, behalve wanneer het herstel in
natura onmogelijk is, de keuze getuigt van rechtsmisbruik of de continuõÈteit

van de openbare dienst werkelijk in het gedrang komt(433).

Tijdens de besproken periode oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat deze

hieÈrarchie tussen de wijzen van herstel geen toepassing vindt bij de buren-

hinderleer: ,,Attendu que le juge dispose d'un large pouvoir d'appreÂciation
quant au mode de reÂparation le plus adeÂquat, soit en nature soit par
eÂquivalent et il ne sera pas tenu d'ordonner, par prioriteÂ, la reÂparation en
nature, puisque cette reÁgle ne s'impose que lorsqu'il s'agit d'effacer les
conseÂquences d'une faute''(434).

In de rechtsleer zijn de standpunten verdeeld(435). Volgens sommige auteurs

heeft het herstel in natura ook bij burenhinder voorrang op de vergoeding bij
equivalent(436). Dit herstel zou evenwel niet kunnen bestaan in het verwij-

deren van de hinderlijke bouwwerken of het aanbrengen van wijzigingen aan

de bron van de hinder, daar er geen fout werd vastgesteld, maar wel in

werken uitgevoerd op het erf van de schadelijder(437).

Een andere strekking in de rechtsleer stelt dat er bij burenhinder geen

primauteit bestaat van de compensatie in natura ten opzichte van de com-

pensatie bij equivalent(438). De rechter moet trachten met de meest ge-

schikte wijze van compensatie het evenwicht te herstellen(439).

Het arrest van 15 december 1997(440) van het Luikse Hof van Beroep sluit

terecht aan bij laatstgenoemde stelling. Bij het vaststellen van de compen-

(433) Zie: S. STIJNS en H. VUYE, ,,La faculteÂ de remplacement aÁ la lumieÁre de l'exeÂcution en

nature et du principe de la continuiteÂ du service public'', T.B.B.R. 1999, 628 e.v., nr. 11 e.v. en
de verwijzingen aldaar.

(434) Luik 15 december 1997, T.B.B.R. 1999, 143.

(435) Voor een overzicht: S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch
privaatrecht, V), Antwerpen, 2000, 503 e.v., nr. 279.

(436) R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Burenhinder, I-A, Antwerpen, 1974,
521, nr. 277; J. KOKELENBERG in: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-

88), T.P.R. 1989, 1740, nr. 64; S. SNAET, ,,De sanctie bij burenhinder veroorzaakt door een niet-
foutieve gedraging'', noot bij Cass. 14 december 1995, A.J.T. 1995-96, 527-528.

(437) Zie: H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het
leefmilieu, Brussel, 1979, 291 e.v., nr. 168; H. BOCKEN, ,,La reÂparation des dommages causeÂs

par la pollution en droit belge. La situation en 1992'', T.B.B.R. 1992, 310, nr. 37; L. CORNELIS,

Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen, 1989,
693 e.v., nr. 437; J. DABIN, ,,Le devoir d'indemnisation en cas de troubles de voisinage'', noot

bij Cass. 6 april 1960, R.C.J.B. 1960, 287; H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ,V, Brussel, 1975,
822, nr. 929.

(438) J.-M. CHANDELLE, ,,La reÂparation du dommage en matieÁre de troubles de voisinage'',

Ann. Fac. Dr. LieÁge 1980, 104, nr. 21; J.-M. CHANDELLE en J. HANSENNE, ,,Examen (1970-

75)'', R.C.J.B. 1977, 131, nr. 32; J. HANSENNE, ,,Examen (1982-88)'', R.C.J.B. 1990, 366 e.v.,
nr. 59; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten.
Onderzoek van het Belgische recht getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht, Ant-
werpen, 1994, 327, voetnoot 38.

(439) J. HANSENNE, ,,Examen (1982-88)'', R.C.J.B. 1990, 366 e.v., nr. 59; I. OPDEBEECK,

,,Aansprakelijkheid van bouwheer, aannemer en architect t.o.v. derden'' in Aanneming en
expertise, Antwerpen, 1998, 105.

(440) Luik 15 december 1997, T.B.B.R. 1999, 143.
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satie beschikt de rechter over een ruime appreciatiemarge(441). Hij moet

trachten op de meest geschikte wijze van compensatie het evenwicht te

herstellen. De vaststelling dat de rechter een herstel in natura kan bevelen

dat kan bestaan uit werken uit te voeren op het hinderverwekkende erf,

betekent evenwel niet dat deze bevoegdheid onbeperkt is. Het cassatiearrest

van 14 december 1995 geeft een duidelijke grens aan: de rechtmatige en

passende compensatie in natura kan niet bestaan in het volledig verbod van

het hinderverwekkende feit; zelfs als dit volledig verbod, volgens de appre-

ciatie van de feitenrechter, de enige wijze is om het verbroken evenwicht te

herstellen(442). Maar een ruimere draagwijdte mag men aan het arrest niet

toekennen. Terecht benadrukt C. Mostin dat maatregelen die de hinder

verminderen of ongedaan maken wel degelijk mogelijk zijn, in zover zij

niet neerkomen op een volledig verbod van de hinderverwekkende activi-

teit(443).

82. DE INVLOED VAN LATERE GEBEURTENISSEN OP DE TE VERGOEDEN SCHADE

Het arrest van 27 januari 1994(444) heeft slechts zijdelings betrekking op de

burenhinderleer. Het Hof beslist dat de rechter, bij de beoordeling van schade

uit burenhinder, rekening moet houden met latere gebeurtenissen waardoor

de schade wordt verergerd of verminderd, voor zover zij verband houden met

het schadeverwekkend feit of de schade zelf.

83. REKENING HOUDEN MET DE MEERWAARDE DIE DE HINDERVERWEKKENDE

ACTIVITEIT BIEDT?

Vrij algemeen wordt aangenomen dat bij het begroten van de compensatie

rekening dient gehouden met de meerwaarde verkregen ten gevolge van de

hinderverwekkende werken. Dit lijkt ook het standpunt te zijn van Advocaat

Generaal Mahaux in zijn conclusie bij het schoorsteen- en kanaalarrest van

6 april 1960: ,,... ne convient-il pas, dans la deÂtermination de ce deÂdom-
magement et de cette compensation, de tenir compte, d'une part de l'eÂtat
concret de l'immeuble ainsi deÂsavantageÂ, d'autre part, des avantages parti-
culiers que les travaux dommageables peuvent avoir procureÂs aÁ cet immeu-
ble?''(445). De rechter zal aldus de hinder dienen af te wegen tegen de

voordelen die de hinderverwekkende activiteiten, eventueel op termijn, aan

de schadelijder zullen bieden.

(441) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-
werpen, 2000, 507 e.v., nr. 280.

(442) Cass. 14 december 1995, Pas. 1995, I, 1163, Arr. Cass. 1995, 1125, conclusie Advocaat
Generaal BRESSELEERS, R.W. 1996-97, 188, A.J.T. 1995-96, noot S. SNAET, J.L.M.B. 1996, 966,
noot P. HENRY, R.G.A.R. 1998, nr. 12.979.

(443) C. MOSTIN, Troubles de voisinage, Diegem, 1998, 117-118, nr. 147. Idem:
N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens

(1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 351, nr. 127.

(444) Cass. 27 januari 1994, Pas. 1994, I, 114, Arr. Cass. 1994, 109, R.W. 1995-96, 149.

(445) Conclusie Advocaat Generaal MAHAUX bij Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 924-925.
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In een vorig overzicht werd er reeds op gewezen dat de meerwaarde reeÈel

moet zijn: een eventuele meerwaarde is onvoldoende(446). In dezelfde zin

beslist het Hof van Beroep te Luik dat er slechts sprake kan zijn van meer-

waarde wanneer andere, niet schadelijdende buren niet van de meerwaarde

genieten(447). Het enkel verbeteren en vernieuwen van een weg biedt geen

meerwaarde(448). Wanneer de situatie van alle buren, schadelijdende en

niet-schadelijdende, wordt verbeterd, dan is er immers geen sprake van een

meerwaarde in hoofde van de schadelijdende buren, maar wel van een

verbetering voor de ganse wijk of buurt(449).

84. COMPENSATIE IN GEVAL VAN BURENHINDER VEROORZAAKT DOOR OPENBARE

OVERHEDEN

We hebben er reeds op gewezen dat de rechter, volgens het Hof van

Cassatie(450), bij de beoordeling van de omvang van de hinder veroorzaakt

door een overheid bij de uitoefening van haar taak, rekening moet houden

met de lasten die een burger in het algemeen belang moet dragen.

In een arrest van 23 november 2000(451) past het Hof dezelfde regel toe bij

de begroting van de compensatie: ,,Que s'agissant de compenser une rupture
d'eÂquilibre, cette disposition leÂgale ne permet d'indemniser que ce qui
exceÁde la limite des inconveÂnients normaux de sorte que le juge doit
eÂgalement prendre en consideÂration lesdites charges pour eÂvaluer le montant
de la compensation due par l'auteur du trouble''. M.a.w., enkel die hinder

die ,,de lasten die de burger in het algemeen belang moet dragen'' overtreft,

dient gecompenseerd.

(446) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht (1980-88)'', T.P.R. 1989, 1739,
nr. 61.

(447) Luik 15 juni 1994, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 509, R.G.A.R. 1996, nr. 12.580.

(448) Gent 25 februari 1997, A.J.T. 1997-98, 54, noot S. SNAET.

(449) S. STIJNS en H. VUYE, Burenhinder, (Beginselen van Belgisch privaatrecht, V), Ant-
werpen, 2000, 515 e.v., nr. 284 e.v.

(450) Zie: Cass. 28 januari 1991, Pas. 1991, I, 509, noot J.F.L., Arr. Cass. 1990-91, 572, noot
J.F.L., R.W. 1990-91, 1407, J.L.M.B. 1991, 1027, R.C.J.B. 1992, 177, noot J. HANSENNE; Cass.

24 november 1994, Pas. 1994, I, 1009, Arr. Cass. 1994, 1016, A.J.T. 1995, 501, R. Cass. 1995,
97, noot P. VITS; Cass. 23 november 2000, ongepubl.

(451) Cass. 23 november 2000, T.B.B.R. 2001, 380. Arrest a quo: Brussel 5 november 1998,

J.L.M.B. 1999, 637.
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DEEL IV

MEDE-EIGENDOM

I. Mede-eigendom in het algemeen

85. ALGEMEEN: NOTARIEÈLE AANSPRAKELIJKHEID

Indien een onder het systeem van mede-eigendom gebracht terrein werd

opgesplitst in verschillende standplaatsen voor caravans waarbij het regle-

ment van mede-eigendom bepaalde dat de private parkeerplaatsen nooit los

van dergelijke caravanstandplaats verkocht konden worden, begaat de nota-

ris die de verkoop van dergelijke standplaats verlijdt zonder de bijhorende

parkeerplaats een beroepsfout. De koper van de caravanstandplaats kon

vorderen dat de verkoop van de parkeerplaats vernietigd zou worden en deze

aan hem verkocht worden(452).

86. BEVOEGDHEID T.A.V. HET EIGEN AANDEEL

Krachtens art. 577-2 § 4 B.W. (oud art. 577bis § 4 B.W.) kan de mede-

eigenaar over het eigen aandeel beschikken. Beschikking over de gemeen-

schappelijke zaak vergt medewerking van alle mede-eigenaars (art. 577-2 § 6

B.W., oud art. 577bis § 6 B.W.). Dat eenvoudig onderscheid moest door het

Hof van Cassatie nog eens in herinnering gebracht worden. In casu hadden

twee van de vier erfgenamen hun aandeel in een onroerend goed dat deel

uitmaakte van een ruimere nalatenschap zonder medewerking van de andere

mede-eigenaars verkocht nadat dezen een dagvaarding tot vereffening-ver-

deling hadden betekend. Het Hof wees erop dat voÂoÂr de verdeling ieder

medegerechtigde overeenkomstig zijn aandeel onverdeelde mede-eigenaar is

van elk goed van de gehele onverdeeldheid en over zijn onverdeeld aandeel

in elk van die goederen kan beschikken zonder tussenkomst van de andere

mede-eigenaars. Vermits het hier enkel om de verkoop van dergelijk aandeel

ging riepen de andere mede-eigenaars ten onrechte een schending van de

unanimiteitsregel van art. 577-2 § 6 B.W. in. Dergelijke verkoop was Ð

aldus het Hof Ð ook geen verkoop van een recht op een (gehele) nalaten-

schap in de zin van art. 841 B.W., noch een verkoop van andermans

zaak(453).

87. BEVOEGDHEID T.A.V. GEMENE ZAAK. DADEN VAN BEHOUD

Het Hof van Cassatie heeft zijn klassiek standpunt dat opzeggen van huur

geen daad van behoud noch van voorlopig beheer is nog eens herhaald, met

zijn gekende formulering van wat men onder dergelijke daden moet verstaan.

Dergelijke daden vergen dat zij ertoe strekken de zaak of haar vruchten tegen

(452) Gent 29 september 1995, T. Not. 1996, 635.

(453) Cass. 9 september 1994, Pas. 1994, I, 697, R.W. 1994-95, 987, T. Not. 1995, 225, concl.
Adv. Gen. D'HOORE.
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plotse of voorbijgaande nadelen te beschermen of plotse of voorbijgaande

voordelen voor de zaak niet verloren te laten gaan(454).

Het Hof van Brussel kreeg een pijnlijke erfeniskwestie te behandelen(455).

Twee echtgenoten waren gehuwd met algehele gemeenschap van goederen.

Tot die gemeenschappelijke goederen behoorde onder meer een spaartegoed

bij een bank. Na het overlijden van de man vroeg de vrouw de afgifte van de

helft van het kapitaal en de interest op het totaal. Men kon nu stellen dat

onverdeeldheid tussen man en vrouw vervangen was door een onverdeeld-

heid tussen vrouw en erfgenamen. Het Hof merkt zeer terecht op dat vermits

(giraal) geld een genus-zaak is een voorafgaande verdeling niet nodig is

opdat een aandeel daarin in concreto zou kunnen aangewezen worden. Gelet
op het beschikkingsrecht dat ieder mede-eigenaar m.b.t. zijn aandeel heeft

(art. 577-2, § 4 B.W.) was er dan ook geen enkel probleem om de vrouw 50%

van het kapitaal en de daarbijhorende interesten toe te kennen. Dat het Hof er

dan toch nog aan toevoegt dat de vordering tot afgifte van alle sommen op de

rekening een loutere daad van behoud is (art. 577-2, § 5 B.W.) die elke mede-

eigenaar alleen kan stellen lijkt overbodig, vermits het helemaal niet gevor-

derd werd, en onjuist vermits opnemen van geld door eÂeÂn mede-eigenaar toch

moeilijk kan gezien worden als een behoeden voor een dreigend nadeel

waarbij de situatie van de andere mede-eigenaars niet blijvend beõÈnvloed

wordt. Als eÂeÂn mede-eigenaar met geld weg is bestaat er een dreiging die

doet denken aan sommige reclameslogans: op is op. Voor wat de interesten

op het resterend gedeelte betreft, waarop de vrouw krachtens art. 745bis, § 1
B.W. recht had, kan nog opgemerkt worden dat de mede-eigendomsregels

hier helemaal niet te pas kwamen. Onverdeeldheid bestaat maar tussen

rechten van dezelfde aard, vermits het precies het recht en niet de zaak is

die verdeeld wordt, en dus niet tussen naakte eigendom en vruchtge-

bruik(456).

88. BEVOEGDHEID T.A.V. GEMENE ZAAK. HUUR EN PACHT

Verhuren en opzeggen van een huur vormen daden van beheer die met

medewerking van alle mede-eigenaars moeten gebeuren(457). Gebeurlijk

kan eÂeÂn mede-eigenaar de andere dwingen deel te nemen aan een beheers-

daad waarvan de rechter de noodzaak erkent (art. 577-2 § 6 B.W.). Die regel

geldt natuurlijk maar in de mate dat er onverdeeldheid is, zoals geõÈllustreerd

door volgend geval.

Twee ouders verpachtten aan hun dochter. Na het overlijden van de vader

bracht de erfopvolging mee dat deze dochter ten dele mede-eigenaar werd en

(454) Cass. 13 juni 1997, Act. Jur. Baux 1998/1, 5 noot B. LOUVEAUX; Lar. Cass. 1997, 273,
Pas. 1997, I, 688; T. Not. 1999, 189.

(455) Brussel 27 mei 1998, R.W. 1998-99, 1353.

(456) R. DEKKERS, I, nr. 986, litt. c; G. GALOPIN, Les biens, la proprieÂteÂ et les servitudes, Luik
1912, 85.

(457) Cass. 13 juni 1997, Act. Jur. Baux 1998/1, 5 noot B. LOUVEAUX; Lar. Cass. 1997, 273,
Pas. 1997, I, 688, T. Not. 1999, 189.
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nog slechts voor het resterende gedeelte pachter was van haar mede-erf-

genamen. Haar moeder en broers en zus gaven haar opzeg. De dochter in

kwestie wierp op dat deze ongeldig was vermits zij zelf er niet aan deel-

genomen had en haar deelgenoten haar desnoods hiertoe maar hadden

moeten dwingen door een beroep op de rechter. Ze werd daarin gevolgd

door de Vrederechter van Florennes maar de Rechtbank van Dinant zag het

toch enigszins anders. Vermits men niet van zichzelf huurt kon een opzeg

alleen voor het aandeel waarvoor zij geen eigenaar was gegeven worden en

alleen door de andere mede-eigenaars. Er kon dan ook geen procedure

ingesteld worden voor de Vrederechter met beroep op art. 577-2 § 6 B.W.

(oud art. 577bis § 6 B.W.) waarbij de dochter-pachter door de Rechtbank

verplicht zou worden zichzelf opzeg te geven(458). Collega Van Sinay is

door deze redenering niet volledig overtuigd. Hij blijft zitten met de pran-

gende vraag of de rechtbank hier de bevoegdheden van de mede-eigenaar

t.a.v. zijn aandeel niet verwart met de bevoegdheden t.a.v. de gemene zaak.

Er weze aan herinnerd dat de bepalingen van artikel 577-2 van suppletief

recht zijn, zoals duidelijk onderlijnd in artikel 577-2, § 1: ,,Bij ontstentenis

van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van

een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als

volgt:'' In de praktijk wordt (te) weinig van deze mogelijkheid gebruik

gemaakt. Vele conflicten tussen mede-eigenaars, zeker als het gaat om

vrijwillige mede-eigendom, zouden kunnen vermeden worden mocht de titel

(bijvoorbeeld een aankoopakte) preciseringen aanbrengen voor wat betreft

de bevoegdheden van de mede-eigenaars(459).

De toepassing van de unanimiteitsregel kan overigens getemperd worden

indien kan bewezen worden dat eÂeÂn van de mede-eigenaars - verhuurders de

lasthebber was van de andere mede-eigenaars - verhuurders. Dergelijke

volmacht hoeft niet noodzakelijk schriftelijk te zijn gegeven: ze kan bewezen

worden met alle middelen van recht. Ze kan evenwel niet afgeleid worden uit

het louter ontvangen van de huishuren of de uitvoering van elementaire

daden van beheer door eÂeÂn van de mede-eigenaars(460).

De feiten in het geschil dat de Vrederechter te Sint-Niklaas(461) te beslech-

ten had waren de volgende. Broer en zus verhuren ten titel van handelshuur

een eigendom. Het contract stipuleert dat de handelshuurder kon opzeggen

tegen het einde van iedere driejaarlijkse periode mits een opzeggingstermijn

van zes maand in acht te nemen. De handelshuurder maakt van deze moge-

lijkheid gebruik en zegt tijdig op via een aangetekende brief, evenwel gericht

(458) Rb. Dinant 24 mei 1995 ter hervorming van Vred. Florennes 26 oktober 1993, J.L.M.B.
1997, 771.

(459) Rb. Ieper 29 maart 1994, T.B.B.R. 1995, 407.

(460) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C.MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-

1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, nr. 139, p. 367, zie: Vred. Moeskroen 25 februari 1991,

T.Vred. 1991, 240 besproken in het vorige overzicht: nr. 72; R.P.D.B.,vo Bail (en geÂneÂral) bail
aÁ loyer, nr. 455.

(461) Vred. Sint-Niklaas 26 december 1995, R.W. 1996-97, 1264.
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aan de broer alleen, dus niet aan de zus. De broer laat van zich niets horen. De

zus reageert evenwel op een ogenblik dat het te laat is voor de handelshuur-

der om nog een opzeggingsbrief in nuttige orde aan haar te verzenden door

hem mee te delen dat de opzegging aan haar broer gedaan aan haar niet

tegenwerpelijk is en dus geen gevolgen kan hebben. Pikant detail ter zake is

dat intussen het pand door beide mede-eigenaars, broer en zus reeds was te

huur gesteld via een makelaar, waarbij een gevoelig hogere huurprijs werd

gevraagd. Blijkbaar geraakte het pand niet verhuurd. De handelshuurder

betwist niet dat hij een opzeggingsbrief aan beide mede-eigenaars had

moeten richten, doch is van mening dat de ene opzeggingsbrief de opzegging

toch geldig maakt omdat de zus aan haar broer een stilzwijgend mandaat had

gegeven. Uit de met de handelshuurder gevoerde briefwisseling blijkt duide-

lijk dat steeds de broer alleen optrad, hij stelde zijn brieven op zowel in eigen

naam als in naam van zijn zus, doch tekende alleen. In feite trad de zus nooit

zelf op. Hieruit leidt de Vrederechter terecht af dat er een mandaat bestond in

hoofde van de broer, mandaat dat met alle middelen van recht kan worden

bewezen(462), bewijs dat voldoende werd geleverd door de briefwisseling en

andere documenten die door de broer alleen waren afgehandeld. Terloops

merkt de vrederechter op dat broer en zus trouwens dezelfde raadsman

hebben. De handelshuurder kon er dus op vertrouwen dat ook de opzegging

alleen door de broer kon worden afgehandeld.

89. Men vindt in de literatuur niet vlug antwoord op de vraag wat precies

zou bedoeld worden met ,,daden waarvan de rechter de noodzakelijkheid

erkent''. M. Dambre(463) stelt, onder verwijzing naar oudere rechtsleer, dat

absolute noodzakelijkheid niet is vereist en de rechter bij zijn beoordeling

dient rekening te houden zowel met subjectieve factoren als objectieve

factoren. Het gemeenschappelijk belang van de mede-eigenaars dient te

primeren. Dit zijn ongetwijfeld criteria die ook nu nog blijvend door de

rechtspraak kunnen worden toegepast.

De opzeg door eÂeÂn mede-eigenaar aan een huurder betekend is geldig indien

de opzeggende mede-eigenaar nadien alleen eigenaar wordt van het onver-

deeld goed door de verdeling. In het geschil waarover de Vrederechter te

Zelzate(464) een oordeel diende te vellen waren de feiten als volgt. Een

perceel grond dat afhing van de nalatenschap van Valeer Van de W.,

overleden op 8 december 1994, was verpacht aan de verweerders. Op

22 december 1995 betekenden de eisers de opzegging van de pacht aan de

verweerders om reden van zelfexploitatie door hun schoonzoon en dochter.

Eisers waren erfgenamen van Valeer Van de W.; ten tijde van de opzegging

(462) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence

(1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, nr. 139, p. 367.

(463) ,,De weigering van de huurhernieuwing inzake handelshuur ten aanzien van de rechten

van de minderjarige mede-eigenaar'', noot onder Cass. 16 april 1993, T.B.B.R. 1994, (495)
499.

(464) Vred. Zelzate 24 april 1997, R.W. 1997-98, 888.
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van de pacht was de nalatenschap Valeer Van de W. nog niet vereffend-

verdeeld. Er werd slechts vereffend-verdeeld op 4 maart 1996. De notarieÈle

akte van verdeling vermeldt onder meer: ,,iedere deelgenoot krijgt de volle
eigendom en het genot van de hem aanbedeelde goederen te rekenen vanaf

heden''. De verweerders, zijnde de pachters, haalden aan dat de opzegging

diende te worden gedaan door alle mede-eigenaars aangezien de eisers op het

ogenblik van de opzegging nog niet exclusief eigenaars waren van het

kwestieuze goed. Tot staving van hun stelling halen zij ook de desbetreffende

passage uit de notarieÈle akte aan. De Vrederechter weerlegt deze stelling

door te verwijzen naar het principe van de relativiteit van de contracten.

Anderzijds halen de eisers artikel 883 B.W. aan dat het principe vestigt van

het declaratief en retroactief karakter van de verdeling: iedere mede-erfge-

naam wordt geacht de hem toebedeelde goederen alleen te hebben verkregen

vanaf het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. De oplossing van

de vrederechter is conform met de gevestigde rechtspraak en rechtsleer(465).

Een andere vraag is of eÂeÂn en ander strookt met de ratio legis van artikel

883(466).

Een onverdeeld goed werd verhuurd ten titel van handelshuur. De handels-

huurder richt een aanvraag tot hernieuwing aan de vier mede-eigenaars,

waaronder zich een minderjarige bevindt, vertegenwoordigd door zijn

voogd. Twee mede-eigenaars antwoorden dat zij geen hernieuwing wensen

toe te staan omdat zij het pand vrij van handelshuur wensen te verkopen om

uit onverdeeldheid te treden. De twee andere mede-eigenaars, waaronder de

voogd namens de minderjarige, wensen de hernieuwing wel toe te staan,

evenwel onder de voorwaarde van beperking van duur, zoals bepaald in

artikel 13, tweede lid van de handelshuurwet: ,,Is evenwel de verhuurder of

een der verhuurders minderjarig op het ogenblik van de hernieuwing van de

huur, dan kan de duur daarvan beperkt worden tot de tijd die nog moet lopen

tot aan zijn meerderjarigheid''. De handelshuurder interpreteert deze ant-

woorden als een weigering en laat na zich tot de vrederechter te wenden

overeenkomstig artikel 18 handelshuurwet, doch eist een uitzettingsvergoe-

ding van drie jaar huur, overeenkomstig artikel 16, IV, handelshuurwet. De

Rechtbank van Oudenaarde, zetelend in graad van beroep, was van mening

dat het verzet van een van de mede-eigenaars tegen de huurhernieuwing

weliswaar ten goede komt aan alle mede-eigenaars, maar dat deze regel niet

geldt ingeval eÂeÂn der mede-eigenaars minderjarig is. Deze heeft immers het

(465) Cass. 22 mei 1986, Arr. Cass. 1985-86, J.T. 1987, 352, Pas. 1986, I, 1150;

H. VANDENBERGHE en S. SNAET, ,,MedeeÈigendom'' in Beginselen van Belgisch Privaatrecht,
V, Boek III, nr. 22, p. 46; zie ook: Vred. Gent 4 maart 1991, R.W. 1994-95, 237; Vred. Jumet

16 mei 1994, T. Vred. 1994, 381 besproken in het vorige overzicht, nr. 73, p. 593.

(466) H. VANDENBERGHE en S. SNAET, ,,MedeeÈigendom'' in Beginselen van Belgisch Privaat-
recht, V, Boek III, nr. 22, p. 46, voetnoot 164; zie voor een kritische bespreking van artikel 883
B.W.: J. VAN BAEL, ,,Omvat de fictie van artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek ook de

vruchten van de onverdeelde goederen?'', T. Not. 1992, 409-426; zie ook: H. CASMAN, ,,Enkele

open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde zaken'' in Liber Amicorum
G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, (3), nr. 12, p. 9.
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recht om vrij over het goed te kunnen beschikken bij zijn meerderjarigheid,

zonder enige schadevergoeding. De Rechtbank erkende met andere woorden

de algemene regel dat huurhernieuwing niet tegen zijn wil aan eÂeÂn mede-

eigenaar kan worden opgedrongen, maar was van mening dat deze regel

moest wijken voor een andere regel die aan de minderjarige het recht geeft

om bij zijn meerderjarigheid vrij, zonder enige schadevergoeding te moeten

betalen, over zijn eigendom te kunnen beschikken. Gevolg van dit alles was

dat de handelshuurder geen uitzettingsvergoeding bekwam aangezien hij

verzuimd had zich binnen de door handelshuurwet voorziene termijn te

richten tot de Vrederechter. Dit vonnis werd door het Hof van Cassatie

vernietigd(467). Het Hof herhaalt hierbij de algemene regels, met name

dat, wanneer de huurovereenkomst een onroerend goed, dat in onverdeeld-

heid aan verscheidene verhuurders toebehoort, tot voorwerp heeft, de weige-

ring van een enkele verhuurder volstaat om de door de huurder gevraagde

hernieuwing van de huurovereenkomst te beletten(468) en dat het betekenen

van andersluidende voorwaarden door eÂeÂn van de mede-eigenaars - verhuur-

ders aan de huurder, de mede-eigenaars die de huurhernieuwing hebben

geweigerd, geen huurhernieuwing tegen hun wil kan opdringen. Deze regels

hebben voorrang op de regel vervat in artikel 13 van de handelshuurwet. Zij

gelden ook wanneer de andersluidende huurvoorwaarden, voorgesteld door

de mede-eigenaar - minderjarige, de duur van de hernieuwing tot de meer-

derjarigheid, betreft. In zijn noot onderaan het arrest stelt M. Dambre(469),

terecht dat bij de praktische toepassing van de beginselen uitgezet door het

Hof van Cassatie de rechten van de minderjarige wel eens zouden kunnen

geschaad worden. Immers, indien de meerderjarige mede-eigenaars de huur-

hernieuwing om bepaalde redenen weigeren en de vertegenwoordiger van de

minderjarige mede-eigenaar is het hier niet mee eens en stelt voor om

gewoon artikel 13, tweede lid toe te passen, dan dient men er van uit te gaan

dat de huurhernieuwing ten aanzien van de handelshuurder toch is geweigerd

en zal hem een uitzettingsvergoeding verschuldigd zijn. Indien nu de verte-

genwoordiger van de minderjarige zich conform de hiervoor uiteengezette

beginselen (artikel 577-2, § 6 in fine) tot de rechter moet wenden om de

noodzakelijkheid erkend te zien, bijvoorbeeld van de huurhernieuwing ge-

koppeld aan een beperkte termijn, dan zal hij veelal in conflict komen met de

termijnen bepaald in de handelshuurwet en zich bijgevolg voor onoverkome-

lijke problemen geplaatst zien(470). Dambre stelt dan ook in zijn besluit voor

de wet op dit vlak aan te passen.

(467) Cass. 16 april 1993, Arr. Cass. 1993, 369, Rev. Not. B. 1993, 510, Pas. 1993, I, 366, J.T.
1994, 501, T.B.B.R. 1994, 491, noot M. DAMBRE.

(468) R.P.D.B. vo Bail (en geÂneÂral) - bail aÁ loyer, nr. 455.

(469) M. DAMBRE, ,, De weigering van de huurhernieuwing inzake handelshuur ten aanzien

van de rechten van de minderjarige medeeÈigenaar'', noot onder Cass. 16 april 1993, T.B.B.R.
1994, 495-501.

(470) M. DAMBRE, art. cit., nr. 13, p. 499-500.
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90. De vordering tot verbreking van een handelshuurcontract is geen daad

van behoud of van voorlopig beheer in de zin van artikel 577-2 B.W.

Dergelijke daad kan dus niet geldig door eÂeÂn eigenaar alleen gesteld worden.

Weliswaar is de regel van artikel 577-2, § 6 slechts toepasselijk in de

verhoudingen tussen de mede-eigenaars onderling. Evenwel, ten opzichte

van de huurder, verzet het principe van de ondeelbaarheid van het huur-

contract er zich tegen dat eÂeÂn mede-eigenaar alleen geldig de verbreking van

de handelshuur zou vorderen, zonder de overige mede-eigenaars in zake te

roepen. Men dient dus aan te nemen, hoewel artikel 577-2, § 6 alleen de

verhoudingen tussen de mede-eigenaars regelt, dat een opzegging van een

huurcontract door eÂeÂn mede-eigenaar alleen niet werkzaam is(471). De

medewerking van alle mede-eigenaars is noodzakelijk, niet alleen voor het

sluiten van het huurcontract, maar eveneens voor alle latere rechtshandelin-

gen, zoals de betekening van de opzegging of de vordering tot verbreking. De

praktische gevolgen van deze regel kunnen opgevangen worden onder meer

door alle mede-eigenaars in zake te roepen.

De zojuist geschetste situatie mag niet verward worden met die waarin eÂeÂn

mede-eigenaar alleen een onroerend goed verhuurt. Dergelijk huurcontract is

niet nietig, doch in beginsel niet tegenwerpelijk aan de andere mede-eige-

naars. Hetzelfde geldt voor de opzegging gegeven door eÂeÂn mede-eigenaar

alleen. Deze opzegging is niet tegenwerpelijk aan de andere mede-eigenaars,

die er uiteraard niet door gebonden zijn. Indien uiteindelijk, ten gevolge van

de verdeling, het goed waarvoor de opzegging werd gegeven, in de kavel van

de mede-eigenaar die alleen opzegde, valt, zal dergelijke opzeg perfect

geldig zijn(472).

Een correcte toepassing van deze beginselen wordt gevonden in de zaak

voorgelegd aan de Vrederechter van Jumet(473). In deze zaak was het

vruchtgebruik van het goed in onverdeeldheid. De vruchtgebruikers waren

ex-echtgenoten. De vrouw gaf opzegging aan de huurders van het huur-

contract. De man kwam vrijwillig tussen om zich tegen de opzegging te

verzetten. De vrouw wenste het goed nochtans zelf te betrekken en was

bereid ook een huur te betalen. De man weigerde, blijkbaar zonder enige

geldige reden, zijn medewerking aan deze opzeg. De Rechter erkende op

basis van artikel 577-2, § 6 de noodzakelijkheid van de opzeg, precies om-

wille van de motivering gegeven door de vrouw. De Vrederechter bevestigde

terecht dat artikel 577 de verhoudingen tussen mede-eigenaars regelt en

vreemd is aan de verhoudingen tussen mede-eigenaars en derden. Hij diende

deze beschouwing evenwel niet verder te ontwikkelen aangezien de andere

mede-eigenaar precies tussenkwam om zich te verzetten tegen de opzegging.

Was de andere mede-eigenaar niet tussengekomen om zich tegen de opzeg te

(471) B. LOUVEAUX, ,,Action en reÂsolution du bail et concours neÂcessaire de tous les copro-

prieÂtaires'', noot onder Cass. 13 juni 1997, Act.Jur.Baux 1998/1, 6-7.

(472) Vred. Gent 4 maart 1991, R.W. 1994-95, 237.

(473) Vred. Jumet 16 mei 1994, T. Vred. 1994, 381.
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verzetten had de vrederechter waarschijnlijk de toepassing van artikel 577-2

kunnen opzij schuiven en had hij alleen het conflict tussen de huurder en de

(mede)eigenaar dienen op te lossen.

91. MEDE-EIGENDOM EN PACHTOVERDRACHT

Dat in een situatie van mede-eigendom het recht op huur een onverdeeld

recht is, waarbij elke mede-eigenaar de gelegenheid moet hebben om verzet

te doen tegen een huuroverdracht, werd bevestigd door de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Nijvel(474). De pachters hadden aan de verpachters een

bevoorrechte pachtoverdracht betekend overeenkomstig artikel 35 van de

pachtwet. De verpachters, die onverdeeld mede-eigenaar waren van het goed

tekenden hiertegen verzet aan, met als ernstige reden dat het goed zou

geeÈxploiteerd worden door de afstammelingen van eÂeÂn van de mede-eige-

naars Ð verpachters, conform artikel 37 van de pachtwet. De pachters waren

hiermee niet akkoord en haalden aan dat indien het wel zo is dat de personen

die het goed zouden exploiteren wel degelijk afstammelingen zijn van eÂeÂn

van de mede-eigenaars, zij niet de afstammelingen zijn van de andere mede-

eigenaars. Bijgevolg kan de ernstige reden tot verzet tegen de bevoorrechte

pachtoverdracht niet aanwezig zijn in hoofde van de andere mede-eigenaars.

Immers, ten opzichte van de andere mede-eigenaars zijn de personen die het

goed zouden exploiteren geen afstammelingen, maar verwanten in de zijlijn.

Deze redenering werd begrijpelijkerwijs door de Rechtbank niet gevolgd.

Het pachtrecht is een onverdeeld recht en elk van de mede-eigenaars moet de

mogelijkheid hebben zich te verzetten tegen de bevoorrechte pachtover-

dracht overeenkomstig artikel 37 van de pachtwet. Dezelfde oplossing wordt

gevonden in een vonnis van de Vrederechter van Fexhe-Slins(475). In deze

zaak waren de drie eisers mede-eigenaars geworden van een perceel grond te

OtheÂe. Dit goed was verpacht. De drie verpachters zegden de pachters op met

het oog op de persoonlijke exploitatie door eÂeÂn van hen. De Vrederechter

gaat er van uit dat er wel degelijk kans bestaat dat de goederen door eÂeÂn van

de mede-eigenaars worden geeÈxploiteerd. Het is noodzakelijk, doch vol-

doende dat eÂeÂn van de mede-eigenaars een persoonlijke landbouwexploitatie

heeft.

92. GEMENE ZAAK. DIEFSTAL

Het feit dat men mede-eigenaar is van een zaak die men bedrieglijk weg-

neemt belet niet dat er sprake is van diefstal voor het gedeelte waarvan men

geen eigenaar is. Vermits in casu bleek dat het slachtoffer op het ogenblik

van de diefstal bezitter te goeder trouw of minstens houder van de ontstolen

goederen was kon het krachtens art. 2279, 2
o
al. B.W. de ontstolen zaken

terugvorderen(476).

(474) Rb. Nijvel 27 september 1994, T.B.B.R. 1995, 252.

(475) Vred. Fexhe-Slins 30 mei 1994, Rev.Not.B. 1994, 395.

(476) Corr. Gent 9 december 1996, T.G.R. 1997, 77.
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93. CONCUBINAAT. MEDE-EIGENDOM OF EXCLUSIEVE EIGENDOM?

Om de eigendomsvraag i.v.m. goederen voÂoÂr of tijdens het samenleven op te

lossen wordt doorgaans een klassiek stramien gevolgd. Principieel doet het

concubinaat op zich geen vermoeden van onverdeeldheid of vennootschap

ontstaan, ook al is er materieÈle vermenging van vermogens. Ieder van de

concubinerenden blijft dus aan het hoofd van zijn vermogen. Maar mede in

het belang van de schuldeisers wordt vermoed dat de goederen door de

concubinerenden met het oog op de organisatie van hun samenleving ver-

worven of die ze voÂoÂr de samenleving bezaten maar die door de samenleving

vermengd werden, gemeenschappelijk zijn en de mede-eigenaars voor ge-

lijke delen gerechtigd. Derden mogen zich daarbij op art. 2279 B.W. be-

roepen. Ieder der concubinerenden mag echter met alle middelen deze

vermoedens weerleggen en zijn persoonlijke eigendom bewijzen. Uiteinde-

lijk worden de gemeenrechtelijke bewijsregels toegepast(477).

Indien twee concubinerenden een auto aankopen ter vervanging van een door

de dochter van de vrouw beschadigde wagen van de man, is dit nieuwe

voertuig niet automatisch eigendom van de man. Uit de verklaring van de

man in een P.V. dat de wagen samen werd gekocht en het feit dat de

bestelbon op beider naam werd opgemaakt mag afgeleid worden dat het

om een mede-eigendom gaat waarin ieder in beginsel voor 1/2 gerechtigd is.

Noch het feit dat de naam van de man achteraf op de factuur werd aange-

bracht, noch het feit dat immatriculatie en verzekering van het voertuig op

naam van de vrouw gebeurden laten toe tot een exclusieve eigendom te

besluiten. Voor de berekening van het aandeel van de man moet rekening

gehouden worden met het bedrag van de aan zijn vroeger voertuig toege-

brachte schade en de overnameprijs die voor dit voertuig gegeven werd(478).

In een geval waar bij het uiteengaan van de concubinerenden de vraag rees

van wie een terrein en de erop gebouwde villa was formuleerde het Hof van

Brussel een zo uitgebreid mogelijke motivering(479). Vermits in de notarieÈle

aankoopakte de man als koper van het terrein werd vermeld, aangetoond was

dat de betaling van de prijs met zijn spaargeld gebeurde en de vrouw

overigens geen enkele aanspraak op het terrein maakte leek het duidelijk

dat de man exclusief eigenaar was van dit terrein. Verder in het arrest werd er

overigens op gewezen dat indien de vrouw deze akte wou tegenspreken zij

dan maar een tegenbrief of minstens een begin van schriftelijk bewijs moest

kunnen voorleggen(480). Het feit dat de aannnemer voÂoÂr het afsluiten van het

aannemingscontract zijn bestek en een aantal brieven gericht had aan de heer

en mevrouw woog, wat betreft de eigendomsvraag van de villa, niet op tegen

(477) Luik 12 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 264; Brussel 6 september 1996, Rev. trim. dr. fam.
1997, 128; Bergen 6 oktober 1994, J.T. 1995, 300; Rb. Brussel 31 oktober 1995, Rev. trim. dr.
fam. 1997, 137; Zie daarover ook: J. KOKELENBERG, ,,Enige verdeelde bedenkingen omtrent

onverdeeldheid'', T.B.B.R. 1997, 239, nr. 3.

(478) Gent 10 september 1996, T.B.B.R. 1997, 311.

(479) Brussel 6 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 128.

(480) O.c. 132.
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de omstandigheid dat het aannemingscontract zelf uitsluitend met de man als

bouwheer was afgesloten. Dat de bouw van de villa voor het grootste

gedeelte gefinancierd was met geld afkomstig van een gemeenschappelijke

rekening die gespijsd werd met de respectieve beroepsinkomsten van de man

en de vrouw achtte het Hof irrelevant. Het ging daarbij uit van de redenering

dat de toekenning van de eigendom afhangt van de wil van degene die een

goed verwerft en niet van de herkomst van de gelden waarmee de aankoop-

prijs voldaan wordt(481). Dat de vrouw mee een hypothecair gewaarborgde

kredietopening had aangegaan voor deze financiering was eveneens zonder

belang vermits de hypotheekakte de man als exclusief eigenaar van het

gehypothekeerde goed vermeldde(482). Vervolgens ging het Hof de toer

van de natrekking op. Vermits de vrouw geen titel kon voorleggen waaruit

bleek dat zij op de grond van de man mocht bouwen werd deze eigenaar van

de villa geacht. Tevergeefs poogde de vrouw met een beroep op art. 555,

3
o
al. B.W. (terugbetaling van materialen en lonen voor wie op andermans

grond bouwde) te redden wat er te redden was. Vermits het aannemings-

contract alleen de man als bouwheer vermelde was er geen sprake van een

derde die op andermans grond gebouwd had.

Zoals gezegd, het Hof heeft een uitvoerige motivering gegeven. Maar de

structuur van die motivering zou duidelijker gekund hebben door eerst na te

gaan wie eigenaar van de grond was en vervolgens de rest te beperken tot een

probleem van natrekking. Het aannemingscontract en zijn financiering vorm-

den een element van dit laatste probleem maar geen afzonderlijk noch

voorafgaand probleem.

Indien een vaatwasmachine, een keukenkast en een salon betaald werden met

cheques uitgeschreven door de vrouw is zij bij gebreke van tegenbewijs

eigenaar. Van twee staanlampen in haar bezit kreeg zij op grond van art. 2279

B.W. ook de eigendom toegewezen gezien de man geen enkel element

aanbracht om het wettelijk vermoeden te ontkrachten(483). In deze zaak

lijkt het duidelijk dat de afwezigheid van elk ander bewijselement (aankoop-

bons, facturen,) de man de das omdeed.

Een vrouw wendde zich tot de Vrederechter van Berchem om haar vriend

wegens bezetting zonder recht noch titel uit huis te doen zetten. Zij steunde

daarbij op de bewoordingen van de notarieÈle koopakte waarin zij alleen als

koper werd vermeld en van de onmiddellijk daarna door dezelfde notaris

verleden akte van hypothecaire lening waarin met verwijzing naar deze

koopakte zij andermaal als eigenaar werd aangeduid. Die leningsakte was

door de man mede ondertekend. De man was ervan overtuigd dat zijn

(481) De redenering zou geschraagd kunnen worden met beroep op art. 1236 B.W.

(482) Men kan zich enerzijds afvragen waarom deze vermelding niet mee gebruikt was als

motief om de eigendom van de grond aan de man toe te wijzen. Anderzijds lijkt het weinig

zinvol dit argument te betrekken bij de discussie over de herkomst van de gelden nodig voor de

bouw van de villa, vermits op dat ogenblik er nog geen gebouw was doch enkel een grond

waarvan het Hof gezegd had dat die exclusief aan de man toebehoorde.

(483) Rb. Brussel 31 oktober 1995, Rev. trim. dr. fam. 1997, 137.
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vriendin een relatie was begonnen met een Nederlander die in stofzuigers

handelde en meende dat zijn vriendin schandelijk misbruik had gemaakt van

zijn blind en liefdevol vertrouwen. In de onderhandse koopakte die 4

maanden eerder was opgemaakt stond hij immers samen met zijn vriendin

als koper vermeld. Samen hadden zij 14 dagen later de huurder opzeg

gegeven. Die opzeggingsbrief was overigens mede ondertekend door de

verkoper. De Vrederechter moest dus kiezen tussen de onderhandse en de

notarieÈle verkoopakte. Naar zijn mening was krachtens het beginsel van het

consensualisme, verwoord in art. 1138 en 1583 B.W., de eigendom over-

gegaan op het ogenblik van de onderhandse akte en was de man toen mede-

eigenaar geworden van het huis. Dienvolgens kon de verkoper op het

moment van de notarieÈle akte dit aandeel van de man niet meer aan de

vrouw verkopen. De man mocht dus rustig blijven zitten van de Vrede-

rechter(484). In zijn noot bij het vonnis ziet Verbeke het anders. Naar zijn

mening is er voor de verschillende bewoordingen van de notarieÈle en onder-

handse akte een dubbele plausibele en juridisch gefundeerde uitleg mogelijk.

Enerzijds zou de mede-ondertekening van de leningsakte, waarin de vrouw

als enige eigenaar wordt aangewezen, door de man een bevestiging kunnen

inhouden van de nietigheid van de notarieÈle koopakte die de man gebeurlijk

had kunnen inroepen. Anderzijds zou naar zijn mening bij wijze van inter-

pretatie ook kunnen besloten worden dat de notarieÈle akte de bewuste wil van

partijen verwoordde om de situatie t.a.v. de onderhandse akte te wijzigen.

Uiteindelijk gaat zowel de hypothese van de bevestiging als van de inter-

pretatie uit van een veronderstelde duidelijke maar niet uitgedrukte wil van

de man. Dergelijke juridische hocus pocus is aan de vakgenoten best te

verkopen. Maar zou de meest voor de hand liggende verklaring voor onze

medeburgers niet zijn dat de leek op de notaris vertrouwt en het in casu best

mogelijk is dat alles begint bij een vergissing of vergetelheid van de notaris

bij de koopakte die dan onvermijdelijk herhaald werd in de leningsakte die de
facto door hem op hetzelfde moment werd opgesteld?

Eigendomsvraag en vraag naar bijdrage in financiering van verwerving

moeten overigens onderscheiden worden. Indien de aankoop van een appar-

tement door concubinerenden bij helften geschiedde, impliceert dit dat

partijen in het onverdeelde onroerend goed gelijk gerechtigd zijn, niet dat

zij in gelijke mate de aankoopprijs betaald hebben. Wie boven zijn aandeel

betaalde mag dit, gebeurlijk via subrogatie in de rechten van de schuldeiser,

terugvorderen van de andere(485).

(484) Vred. Berchem 21 maart 1995, Not. Fisc. M. 1996, 97, noot A. VERBEKE.

(485) Gent 12 maart 1999, T. Not. 2000, 251. In casu bleek geen van beide partijen in staat de
aankoopakte voor te leggen. De vrouw werd gemachtigd om met alle middelen van recht haar

betalingen, als een louter feit beschouwd, te bewijzen.
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94. EINDE VAN DE MEDE-EIGENDOM

Mede-eigendom komt ten einde door de verkoop van alle onverdeelde

aandelen van eÂeÂn mede-eigenaar aan de andere mede-eigenaar(s). Dit noemt

men vermenging: alle delen van de onverdeeldheid worden in eÂeÂn hand

verenigd. Dergelijke verkoop waarmee alle mede-eigenaars instemmen is

rechtsgeldig. In de zaak voorgelegd aan het Hof van Beroep te Antwer-

pen(486) had de appellante al haar aandelen in de onverdeelde zaak verkocht

aan een andere mede-eigenaar. Achteraf bekloeg ze zich waarschijnlijk deze

verkoop en wilde hem doen nietig verklaren op grond van artikel 577-2, § 6

B.W. Het Hof weigerde hierop in te gaan omdat de overeenkomst tot stand is

gekomen door toedoen van alle onverdeelde mede-eigenaars, inclusief van

appellante, die aan de transactie ook haar medewerking had verleend.

Gewone mede-eigendom eindigt door verdeling, zoals blijkt uit artikel 577-

2, § 8 B.W.: ,,De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen

aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen''. Deze verwijzing omvat

ook het artikel 815 B.W., zodat niemand kan gedwongen worden in onver-

deeldheid te blijven. Deelgenoten kunnen in beginsel dus op ieder ogenblik

uit onverdeeldheid treden(487). Een ander, nog steeds fundamenteel prin-

cipe betreffende de verdelingen, is dat van de verdeling in natura. Het is, naar

luid van artikel 827 B.W., slechts indien de goederen niet gevoeglijk in

natura kunnen verdeeld worden, dat iedere deelgenoot de verkoop of de

veiling kan vorderen. Slechts uitzonderlijk kan van deze beginselen worden

afgeweken en kan het onverdeeld goed aan eÂeÂn van de deelgenoten op

schatting toebedeeld worden. Dergelijke toebedeling kan uiteraard altijd

indien de deelgenoten akkoord gaan. Bij gebreke aan akkoord zijn er een

limitatief aantal gevallen waarin overname op schatting kan bekomen wor-

den. Het gaat om het recht van overname van de langstlevende echtgenoot

t.a.v. de gezinswoning (art. 745bis en 1446 B.W.); het recht van overname in

de wet op de kleine nalatenschappen (Wet van 16 mei 1900) en in de wet op

de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op de continuõÈteit

ervan (Wet van 29 augustus 1988). Het is niet mogelijk om gevallen van

overname uit te breiden precies omdat de regel verdeling in natura is en de

uitzonderingen strikt moeten worden geõÈnterpreteerd(488). In de zaak die

door het Hof van Beroep te Gent werd behandeld(489) had een schuldeiser

beslag gelegd op een onverdeeld aandeel in een onroerend goed. Hij diende

overeenkomstig artikel 1561 Ger.W. eerst de verdeling te vorderen vooraleer

hij tot effectieve uitwinning kan overgaan. Dit artikel laat de beslaglegging

voor de verdeling wel toe, doch niet de tenuitvoerlegging. Het bleek dat er

(486) Antwerpen 27 april 1993, R.W. 1994-95, 1194.

(487) H. VANDENBERGHE en S. SNAET, ,,MedeeÈigendom'' in Beginselen van Belgisch Privaat-
recht, V, Boek III, nr. 26, p. 56.

(488) F. BOUCKAERT, noot onder Gent 18 november 1994, T. Not. 1995, 290.

(489) Gent 18 november 1994, T. Not. 1995, 287, noot F. BOUCKAERT.
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slechts eÂeÂn onroerend goed in onverdeeldheid is. Bij het vorderen van de

verdeling en de daarmee logisch gepaard gaande verkoop, aangezien verde-

ling in natura uitgesloten is, stuitte hij op verzet vanwege eÂeÂn deelgenoot.

Deze deelgenoot, die zes achtsten in het onroerend goed bezit, vroeg in eerste

aanleg de overname op schatting, zonder te preciseren op welke rechtsgrond.

In beroep preciseerde hij dat hij zich steunde op de wet op de kleine

nalatenschappen. Aangezien hij een broer was van de decujus bevond hij

zich ratione personae niet in de voorwaarden vereist door de wet op de kleine
nalatenschappen. Verder haalde hij aan dat, zelfs bij overname op schatting,

er verschillende kavels bestaan, met name eÂeÂn kavel met het onroerend goed

en de andere kavels die uit een geldsom zouden bestaan. Het Hof weerlegt

terecht deze argumentatie. Zodoende worden immers geen kavels gevormd:

aan de medegerechtigden wordt geen kavel met een opleg toebedeeld, doch

slechts de vergoeding van de waarde van hun aandeel in het onroerend goed,

wat opnieuw neerkomt op een overname op schatting en in casu niet

toelaatbaar is. Tenslotte gooide de deelgenoot het over een volledig andere

boeg. Hij haalde aan dat de verkoop van het goed nutteloos zou zijn en in

grote mate zijn rechten en belangen zou schaden, evenwel, zoals blijkt uit de

consideransen van het Hof, zonder op te werpen dat er rechtsmisbruik wordt

gepleegd of zonder dat aangetoond wordt dat het recht om de verdeling en de

veiling te vragen uitgeoefend wordt zonder redelijk en voldoende belang, op

een wijze dat de schade voor de deelgenoot buiten alle verhouding zou staan

met het voordeel dat degene die de verdeling of de veiling vordert zou

nastreven of krijgen. Deze laatste overweging is bijzonder interessant, ze

laat immers nog een kans voor degenen die zich zouden verzetten tegen een

veiling en een overname op schatting zouden wensen. Indien, van de kant van

degene die de verdeling of de veiling vordert, rechtsmisbruik kan aangetoond

worden, zou dit blijkbaar als argument kunnen naar voor geschoven worden

om de overname op schatting toch toe te kennen. Al bij al liet het Hof zich in

deze zaak zeker niet om de tuin leiden en had door dat de argumenten van de

deelgenoot die wou overnemen op schatting eigenlijk niet ernstig waren en

enkel dienden om de procedure te vertragen zodat het onroerend goed verder

kon bewoond worden. Er werd schadevergoeding toegekend wegens tergend

en roekeloos beroep ten belope van 100.000 BEF.

Het vonnis van de Beslagrechter van Luik(490) is vanuit meer dan eÂeÂn

oogpunt interessant en niet louter en alleen vanuit de problematiek van de

mede-eigendom. De feiten waren als volgt. Twee partijen kopen een on-

roerend goed aan onder het stelsel van de tontine en meer in het bijzonder:

elk de onverdeelde helft voor wat betreft de blote eigendom en onder de

zogenaamde ,,formule Raucent'' voor wat betreft het vruchtgebruik. De man

geraakt blijkbaar in financieÈle moeilijkheden door zijn borgstellingen voor

(490) Rb. Luik 27 januari 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 193; J.L.M.B. 1997, 727; Rev. Not.
B. 1997, 337.
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zijn vennootschap ,,Trading 21''. Beide partijen besluiten dan onder elkaar

uit onverdeeldheid te treden door toebedeling van het goed aan de vrouw, die

geen schulden had. De schuldeiser ziet uiteraard eÂeÂn en ander met lede ogen

gebeuren, doch blijft niet bij de pakken zitten. De tontiniers worden door de

schuldeiser gedagvaard voor de beslagrechter enerzijds om te horen zeggen

voor recht dat de akte van afstand van onverdeelde delen waardoor het goed

aan de vrouw werd toebedeeld aan hem niet tegenwerpelijk zal zijn en

anderzijds om de veiling van het niet gevoeglijk in natura verdeelbare goed

te vorderen overeenkomstig artikel 1561 Ger. W. De Beslagrechter analy-

seert vooreerst in detail de voorwaarden die moeten vervuld zijn voor de

toepassing van de Pauliaanse vordering. Verder zijn vooral vragen aan de

orde of het goed wel degelijk, ondanks de tontine, in onverdeeldheid is en

anderzijds of tontine soms geen onbeslagbaarheid met zich meebrengt. Voor

het bestek van dit overzicht van rechtspraak zijn vooral de overwegingen van

de beslagrechter in verband met tontine en mede-eigendom van belang.

Immers, indien het een uitgemaakte zaak zou zijn dat een goed, aangekocht

onder het stelsel van tontine, tussen de tontiniers niet in onverdeeldheid zou

zijn, kan er uiteraard geen einde gemaakt worden aan de onverdeeldheid en

kan er ook geen beslag volgen. Het vonnis haalt niet expliciet de clausule uit

de aankoopakte aan. Men weet dat ,,tontine'' een niet erg duidelijk begrip is

dat de laatste jaren in de rechtsleer in verschillende betekenissen is ge-

bruikt(491). De Beslagrechter stelt vast dat er in essentie twee mechanismen

zijn: enerzijds de tontine met een spel van opschortende en ontbindende

voorwaarden, die eigenlijk, strikt theoretisch, door de verkoper zijn opgelegd

en anderzijds de clausule van aanwas, eerder een systeem van opschortende

voorwaarden, waarbij de verkoper niet is betrokken. Van beide soort bestaan

clausules die tot doel hebben de volle eigendom onder het tontine-systeem te

plaatsen of die zich louter beperken tot het vruchtgebruik. De Beslagrechter

analyseert verder het tontinebeding in casu. Blijkbaar hadden partijen een

onverdeeldheid in het leven geroepen met betrekking tot de blote eigendom

en hadden ze het vruchtgebruik onder het stelsel van tontine geplaatst

middels de zogenaamde ,,formule Raucent''. Deze clausule werd ontworpen

door Professor Raucent(492), specifiek voor echtgenoten, gehuwd onder een

scheidingsstelsel en luidt als volgt: ,,Elk der echtgenoten verkrijgt van de

verkoper een onverdeelde helft van het goed, en bovendien, op voorwaarde

van zijn overleving, het vruchtgebruik van de andere helft verkocht aan zijn

partner, die er slechts het genot van krijgt onder de ontbindende voorwaarde

van zijn vooroverlijden, zodat de erfgenamen van de eerststervende slechts

(491) Zie voor een goede samenvatting: J.M. DEBOUCHE, ,,SyntheÁse des connaissances actuel-

les en matieÁre de tontine'', Rev. Not. B. 1995, 138-155; D. MICHIELS, ,,Bedingen van tontine en

aanwas'', R.W. 1995-96, 969-983.

(492) L. RAUCENT, ,,La clause d'attribution de l'usufruit au survivant des eÂpoux'', Rev. Not. B.
1971, 363.
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het genot zullen verkrijgen van hun helft op het ogenblik van het overlijden

van de langstlevende der kopers''(493). Deze clausule kan ook worden

gebruikt tussen concubanten(494). Verder vermeldt de akte dat beide partijen

op elk ogenblik toch de uitonverdeeldheidtreding kunnen vragen, onder

bepaalde voorwaarden, die in het vonnis niet verder geeÈxpliciteerd worden.

Hieruit al leidt de rechter af dat de partijen zelf erkennen in onverdeeldheid te

zijn met betrekking tot het door hen aangekochte goed. De rechter besteedt

dan toch enige aandacht aan de vraag of een tontine hoe dan ook een

onverdeeldheid met zich meebrengt of niet(495). De oplossing van deze

vraag houdt in casu uiteraard verband met de oplossing van de vraag of een

tontine-clausule onbeslagbaarheid met zich meebrengt. De rechter conclu-

deert met een citaat uit De Leval(496): een tontine kan geen onbeslagbaar-

heid met zich meebrengen die tegenwerpelijk zou zijn tegen de schuldeisers.

Ten opzichte van de schuldeisers dient men er eenvoudigweg van uit te gaan

dat het om een onverdeeldheid gaat, die valt onder de regel van artikel 1561

Ger. W.(497). Bijgevolg is elk van beide partijen eigenaar van de onver-

deelde helft in blote eigendom en van de onverdeelde helft in vruchtgebruik

en kan de procedure op grond van dat artikel verdergezet worden. De

beslagrechter beslist dat de Pauliaanse vordering gegrond is, waardoor de

akte van afstand van onverdeelde delen tussen de beide partijen niet tegen-

werpelijk is aan de schuldeiser, dat de vordering om uit onverdeeldheid te

treden eveneens gegrond is en stelt een notaris aan teneinde over te gaan tot

de bewerkingen van verdeling.

In het geschil dat beslecht werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Ieper(498) hadden twee vennootschappen elk een deel van een industrieel

gebouw aangekocht. Een deel van het gebouw was evenwel dienstig voor de

exploitatie van de twee andere delen en werd aan beide vennootschappen in

onverdeeldheid verkocht. Deze sloten onder elkaar een onderhandse over-

eenkomst tot gezamenlijke exploitatie van bedoeld deel van het complex. In

deze overeenkomst wordt eveneens een voorkooprecht bedongen voor het

geval eÂeÂn van beide partijen zijn helft in het onverdeelde deel zou willen

verkopen. In dat geval had de andere partij een voorkooprecht. Het blijkt nu

dat het bewuste onverdeelde goed alle nut verloren heeft voor eÂeÂn van de

vennootschappen. Deze eist dan ook de uitonverdeeldheidtreding en de

daarmee gepaard gaande openbare verkoop. De andere vennootschap, voor

wie het onverdeeld goed nog haar nut heeft behouden verzet zich hiertegen.

Vooreerst kwalificeert de Rechtbank de kwestieuze onverdeelde zaak als een

onverdeeld onroerend goed dat als bijzaak bestemd is tot het gemeenschap-

(493) D. MICHIELS, art. cit., (969) 970.

(494) D. MICHIELS, ibid.

(495) Zie Kh. Nijvel 31 mei 1994, Rev. Not. B. 1994, 536.

(496) ReÂpertoire Notarial, ,,La saisie immobilieÁre'', XIII, I, nr. 65.

(497) D. MICHIELS, art. cit., (969), nr. 18, p. 974.

(498) Rb. Ieper 29 maart 1994, T.B.B.R. 1995, 407.
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pelijk gebruik van twee of meer onderscheidene, aan verschillende eigenaars

toebehorende erven. Dergelijke onverdeeldheid is, overeenkomstig de wet

(artikel 577-2, § 9 B.W.) niet vatbaar voor verdeling. Deze regeling is

evenwel slechts van suppletief recht en geldt bijgevolg slechts voor zover

partijen geen afwijkende overeenkomsten hebben gesloten. In casu was er

wel een overeenkomst. Deze dient dus toegepast te worden. De wet is wel

toepasselijk voor wat niet geregeld werd in de overeenkomst. De overeen-

komst voorziet niets voor wat betreft de verkoop van de onverdeeldheid. De

Rechtbank meent dat derhalve het suppletief recht dient te worden toegepast.

In geval het onroerend goed als bijzaak is bestemd tot het gemeenschappelijk

gebruik van aan verschillende eigenaars toebehorende erven, is het niet

vatbaar voor verdeling. Het is slechts als de nutsfunctie van de beide eigen-

dommen verdwijnt, dat tot verdeling kan worden overgegaan. In casu blijkt

de mede-eigendom elk nut te hebben verloren voor eÂeÂn van de vennoot-

schappen, doch niet voor de andere. Deze laatste verzet zich tegen de

verdeling. Men kan zich vragen stellen naar de juistheid van de stelling

van de Rechtbank. De Rechtbank schijnt aan te nemen dat de verdeling enkel

kan toegestaan worden indien de bijzaak haar nut verliest voor beide erven,

dus niet ingeval de bijzaak haar nut verliest voor slechts eÂeÂn erf. Deze

uitspraak wordt bekritiseerd door Verheyden-Jeanmart, Coppens en Mo-

stin(499). Het valt inderdaad niet duidelijk af te leiden uit de tekst van het

vonnis of de aankoop gebeurde onder het stelsel van de gedwongen mede-

eigendom ten titel van hoofdzaak of onder het stelsel van de vrijwillige

mede-eigendom. De mogelijkheid tot beeÈindiging van beide stelsels van

mede-eigendom is fundamenteel verschillend. BeeÈindiging van gedwongen

mede-eigendom ten titel van hoofdzaak is overeenkomstig artikel 577-2, § 9

B.W. uitgesloten. BeeÈindiging van vrijwillige eigendom is wel moge-

lijk(500).

II. Appartementsmede-eigendom

95. TOEPASSINGSGEBIED

De regels van art. 577-3 B.W. e.v. hebben een imperatief karakter (art. 577-

14 B.W.). Volgens de Vrederechter van Fosses-la-Ville impliceert dit dat de

rechter ze moet toepassen zelfs als de eiser ze niet inroept. Art. 577-3, 1
o
al.

B.W. sluit hun toepassing enkel uit onder de dubbele voorwaarde dat de aard

van het goed het wettelijk systeem nutteloos maakt en de mede-eigenaars het

unaniem eens zijn om de toepassing van de wettelijke regeling uit te

(499) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C.MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-

1998) - Les Biens'', R.C.J.B. 2000, nr. 146, p. 375.

(500) Zie hierover uitgebreid: J. KOKELENBERG, ,,Enige verdeelde bedenkingen omtrent on-

verdeeldheid'', T.B.B.R. 1997, 238-260.
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sluiten(501). Ook de Vrederechter van Couvin(502) sprak zich uit over

art. 577-3 B.W., maar deed dit wel in het kader van art. 12 W. 30 juni

1994. Dit artikel maakt deel uit van de overgangsbepalingen van de wet en

bepaalt dat deze vanaf zijn inwerkingtreding toepasselijk zal zijn op alle

gebouwen of groepen van gebouwen die beantwoorden aan de voorwaarden

van art. 577-3 B.W. en waarvan de statuten zijn overgeschreven. De feiten

die aanleiding gaven tot deze zaak waren als volgt. Zonder verkavelings-

vergunning en in strijd met alle stedenbouwkundige regels was een bos

opgedeeld in meer dan 400 kavels waarop de respectieve eigenaars caravans,

echte chalets of helemaal niets hadden geplaatst. Naar toenmalige gewoonte

werd de zaak geregulariseerd door het gebied om te toveren in parkzone voor

residentieel weekendverblijf (zone de parc reÂsidentiel de week-end). Voor
zoveel goede wil vroeg de administratie een kleine tegenprestatie, waaraan

volledig tegemoet gekomen werd. Er moest als enige gesprekspartner voor

de administratie een V.Z.W. opgericht worden die een zgn. basisakte moest

opstellen (die overigens werd overgeschreven) en er moesten collectieve

voorzieningen aangebracht worden. De moeilijkheden i.v.m. de apparte-

mentswetgeving begonnen toen bleek dat deze V.Z.W. in de loop der jaren

een niet onaardig spaarpotje van 12.000.000 BEF had aangelegd en een groot

aantal leden van de V.Z.W. geen vertrouwen meer hadden in de wijze waarop

de ondervoorzitter en zijn gade het beheer van de V.Z.W. (en vooral van haar

(501) Vred. Fosses-la-Ville 28 juli 1998, J.T. 1998, 819, Rec. geÂn. enr. not. 1999, 253, nr. 24.
916, noot G.H., Rev. not. b. 2000, 198. De uitspraak van de Vrederechter lijkt enigszins

problematisch wat betreft de vraag naar het al dan niet ambtshalve optreden van de rechter. De

formulering van de Vrederechter sluit perfect aan bij wat tijdens de voorbereidende werken

i.v.m. art. 577-3 B.W. gezegd werd (Memorie van Toelichting, Parl. St. 1990-91, nr. 1756/1,
p. 9 in fine; Verslag de T' Serclaes namens de Kamercommissie voor Justitie, Parl. St. 1992-93,
nr. 851/7, p. 15). Het probleem zit hem naar ons gevoelen echter in art. 577-14 B.W. waar

gezegd wordt dat de bepalingen van afdeling II een dwingend karakter hebben. Zoals Van

Gerven het in zijn Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen Deel, Brussel 1987, nr. 26,
p. 75 schreef liggen regels van openbare orde wel in de notie dwingend recht vervat maar

putten ze deze niet uit. Er zijn dus regels van dwingend recht van openbare orde en andere die

dat niet zijn. Dat leidt onvermijdelijk naar de vraag naar de practische gevolgen van het

onderscheid bij de sanctieregeling (W. VAN GERVEN, o.c., 76-77). Wanneer enkel private

belangen in het spel zijn heeft dit volgens Baeteman voor gevolg dat er alleen sprake is van

relatieve nietigheid en dat geen ambtshalve optreden van de rechter mogelijk is (G. BAETEMAN,

,,Les effets des dispositions leÂgales impeÂratives proteÂgeant des inteÂreÃts priveÂs'', R.C.J.B. 1960,
168-169). Naar ons gevoelen is de nieuwe appartementswetgeving niet van andere aard dan de

handelshuur-en pachtwetgeving en raakt ze enkel private belangen. Voor die idee kan in de

voorbereidende werken in enige mate steun gevonden worden. Toen in de Senaatscommissie

voor Justitie art. 577-14 B.W. besproken werd en daarbij de vraag naar de geoorloofdheid van

arbitrageclausules aan bod kwam, waarbij beslist werd dat deze niet in de statuten mogen

opgenomen worden maar het partijen vrij staat na het ontstaan van het geschil beroep te doen

op scheidsrechters, werd daar door eÂeÂn van de sprekers uit afgeleid dat de wet wel van

dwingend recht maar niet van openbare orde is (Verslag Vandenberghe, Parl. St. 1992-93,
nr. 712/2, p. 149). Hij werd op dat punt niet tegengesproken. Maar de eerlijkheid gebiedt te

zeggen dat dit de enige passage lijkt waar iets over de gebruikte terminologie gezegd wordt. Er

werd dus blijkbaar niet nagedacht over de rechtsaard van de appartementswetgeving en de

sanctie op niet naleving ervan. Dat is een betreurenswaardig gebrek aan duidelijkheid vanwege

de wetgever in een bepaling die voor alle artikelen van Afdeling II en dus ook voor art. 577-3

B.W. geldt.

(502) Vred. Couvin 28 januari 1999, Rev. not. b. 2000, 201.
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spaarpot) voerden. Zij vroegen op basis van art. 577-8 § 1 B.W. de aanstel-

ling van een syndicus. De tegenpartij wierp op dat de appartementswetgeving

niet toepasselijk was. De Vrederechter trad ieder van haar drie argumenten

bij. Het debat werd onmiddellijk op het niveau van art. 12 W. 30 juni 1994

gebracht. De Vrederechter begon met de laatste voorwaarde van genoemd

art. 12: overgeschreven statuten. Hij stelde vast dat er geen sprake was van

een overgeschreven basisakte in de zin van de wet. Dergelijke akte vergde

eensgezindheid van alle eigenaars, terwijl het als basisakte betitelde stuk niet

uitging van alle perceeleigenaars maar van de V.Z.W., waarbij niet alle

eigenaars waren aangesloten. Bovendien bleek dit geen authentieke en dus

ook geen overgeschreven akte te zijn. Het enige wat ooit overgeschreven

was, was een verdelingsakte waarin melding werd gemaakt van de zgn.

basisakte die onder de minuten van de instrumenterende notaris was neer-

gelegd. Vervolgens kwamen de twee voorwaarden van art. 577-3, al. 1 B.W.

aan bod. Vermits een aantal eigenaars helemaal niets op hun grond hadden

geplaatst kon er geen sprake zijn van ,,kavels die elk een gebouwd privatief

gedeelte bevatten''. Aan de andere voorwaarde dat elk van de kavels een

aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen moet bevatten was

evenmin voldaan. Ook al konden de netwerken van nutsvoorzieningen als

onroerende goederen bestempeld worden, dan kon in geen enkele hypothese

een vorm van mede-eigendom tussen de verschillende perceeleigenaars

aangetoond worden. Men kan bezwaarlijk beweren dat de Vrederechter zich

niet beijverd heeft om zijn beslissing voldoende te motiveren. Ieder van de

drie elementen had op zich volstaan om de eis af te wijzen.

Volgens Mostin(503), aan wiens woord wij niet twijfelen, werd aan de

Vrederechter van Fosses-la-Ville eveneens een zaak voorgelegd van een

reeds voÂoÂr de W. 30 juni 1994 in het leven geroepen residentieel park. Naar

haar mening had deze Vrederechter, in de hypothese dat hem geen bewijs

was geleverd dat de statuten overgeschreven waren, de toepassing van de W.

30 juni 1994 moeten weigeren(504). Op het eerste gezicht wordt in art. 12W.

30 juni 1994 met de voorwaarde van overschrijving van statuten een sup-

plementaire vereiste gesteld t.a.v. 577-3 B.W. waar over dergelijke over-

schrijving niet gesproken wordt. Maar dat lijkt ons slechts een schijnbare

tegenstelling. Of men nu te maken heeft met een mede-eigendom van voÂoÂr of

na het inwerkingtreden van de wet, de rechtspersoonlijkheid kan slechts

verkregen worden door de overschrijving van de statuten (art. 577-5 § 1

B.W.). Zolang er geen rechtspersoon is kan zich o.i. bezwaarlijk een vraag

naar organen van de rechtspersoon stellen.

(503) C. MOSTIN, ,,La loi du 30 juin 1994 modifiant et compleÂtant les dispositions du Code

civil relatives aÁ la coproprieÂteÂ est-elle applicable aux parcs reÂsidentiels et permet-elle de

reÂsoudre les difficulteÂs de gestion par la nomination judiciaire d'un syndic?'', Rev. not. b.
2000, 177.

(504) Eigenlijk wordt zowel in het vonnis van de Vrederechter van Couvin als in het artikel

van C. Mostin een beetje ongelukkig gesproken over een niet toepassen van deW. 30 juni 1994.

Het fameuze art. 12 maakt immers deel uit van deze wet. De vraag is of art. 577-3 t.e.m. 577-14

B.W. toepasselijk zijn.
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96. ALGEMENE VERGADERING

(a) Oproeping. Stemmingen. Quorumvereisten. Bevoegdheden

Art. 577-4 § 1, 3
o
B.W. bepaalt dat in het reglement van mede-eigendom de

wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering moet geregeld wor-

den. Roept men de algemene vergadering op andere wijze samen dan kan dit

tot een onregelmatige beslissing leiden die op grond van art. 577-9 § 1, 2
o
al.

B.W. kan aangevochten worden. Onder de gelding van de vroegere wetge-

ving oordeelde de Rechtbank van Namen dat men tot geen geldige beslissing

kon komen via een niet door het reglement voorzien systeem om de mede-

eigenaars een eenvoudige brief te versturen met de mededeling dat gebrek

aan antwoord voor een bepaalde datum als instemming met een in deze brief

voorgestelde handeling zou gelden(505).

Indien vaststaat dat een aantal mede-eigenaars mee een aanmaning tot

bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering ondertekenden

kan het feit dat zij zich achteraf distantieerden geen invloed uitoefenen op de

geldigheid van de oproeping en moeten zij meegeteld worden om uit te

maken of het door art. 577-6 § 2 B.W. vereiste 1/5 bereikt werd(506).

Voor een geldige beslissing van de algemene vergadering is vereist dat zowel

qua aanwezigheid als qua uitgebrachte stemmen het vereiste quorum wordt

bereikt. Indien men aan de hand van de aanwezigheidslijst en de vermelding

wie voÂoÂr of tegen stemde kan uitmaken of aan deze vereisten voldaan was is

het volgens de Vrederechter van Vorst onverschillig op welke wijze de

stemming gehouden werd(507). Indien noch een aanwezigheidslijst noch

stembiljetten worden voorgelegd, zodat geen controle op aanwezige en

vertegenwoordigde aandelen mogelijk is, is de stemming nietig(508). De

Vrederechter van Veurne merkt terecht op dat voor de toepassing van de

quorumvereiste er moet vanuit gegaan worden dat men slechts lid is zo men

mede-eigenaar is. Enigszins ongelukkig is zijn formulering waar hij stelt dat

een eigendomsverwerving aan de vereniging van mede-eigenaars als derde

maar tegenstelbaar is vanaf het moment dat de akte vaste dagtekening heeft

door overschrijving of bij toepassing van art. 1328 B.W.(509). Het toepas-

singsgebied van art. 1 Hyp.W. en art. 1328 B.W. worden hier door mekaar

gehaspeld. De overschrijving is immers enkel mogelijk indien er authenti-

citeit is (art. 2 Hyp.W.), hetgeen impliceert dat de akte vaste dagtekening

heeft. Maar de regel dat de derde in de zin van art. 1 Hyp.W. zich enkel op

niet-tegenstelbaarheid kan beroepen indien hij te goeder trouw is, brengt mee

dat indien de vereniging van mede-eigenaars op het ogenblik van de alge-

(505) Rb. Namen 27 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1645, inzonderheid 1650.

(506) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, T. App. 1999, 3, 14.

(507) Vred. Vorst 6 augustus 1997, T. App. 1999, 1, 38.

(508) Vred. Genk 27 april 1999, T. App. 1999, 3, 40, inzonderheid 42, 1
o
kol.

(509) Vred. Veurne 21 januari 1999, T. App. 1999, 4, 16.
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mene vergadering geconfronteerd wordt met een (gebeurlijk zelfs onder-

handse) akte van eigendomsoverdracht waarvan de datum overeenkomstig

art. 1328 B.W. vast ligt, zij zich nog moeilijk op goede trouw kan beroepen.

Overigens, zolang nog geen executiemaatregel genomen werd in het voor-

deel van de vereniging van mede-eigenaars, is zij zelfs geen derde in de zin

van art. 1 Hyp. W.

Waar art. 577-7 § 1, 1
o
litt. c B.W. een 3/4 meerderheid vraagt voor de

beslissing over de samenstelling van een raad van beheer wordt met samen-

stelling niet de verkiezing van de individuele leden van deze raad bedoeld

maar wel de vaststelling van het aantal en de aard van de functies bij zijn

inrichting. Indien dat al gebeurd was in de basisakte kan de verkiezing van de

individuele leden dus met een gewone meerderheid geschieden(510).

Art. 577-6 § 7 B.W. verbiedt dat een lasthebber of werknemer van de

vereniging van mede-eigenaars deelneemt aan de beraadslagingen en stem-

mingen m.b.t. de hem toevertrouwde taken. De deÂcharge door de algemene

vergadering verleend is dus nietig indien een mede-eigenaar als syndicus en

voorzitter de beraadslagingen over zijn beheer heeft geleid en meege-

stemd(511). Men kan zich afvragen hoe deze bepaling zich verhoudt tot

die van de laatste alinea van art. 577-6 § 5 B.W. welke een syndicus toelaat in

zijn hoedanigheid van mede-eigenaar deel te nemen aan de beraadslagingen.

De combinatie van beide bepalingen lijkt dan te verantwoorden dat de mede-

eigenaar-syndicus niet mag deelnemen aan de stemming over zijn beheer

maar wel mag deelnemen aan de beraadslaging erover. In feite lijkt dit zijn

situatie tegenover een extern syndicus weinig te veranderen. Zal het immers

in de meeste gevallen niet zo zijn dat bij de bespreking van het beheer van de

syndicus deze op de vergadering aanwezig is om er zijn beheer toe te lichten

en slechts in uitzonderlijke gevallen de vereniging gebruik zal maken van

haar bevoegdheid om hem ad nutum te ontslaan (art. 577-8 § 6 B.W.)?

Nietig is ook de beslissing van de algemene vergadering om een automa-

tische deuropener af te schaffen indien de syndicus in flagrante overtreding

van art. 577-6 § 5, 3
o
al. B.W. deelnam aan deze vergadering als lasthebber

van verschillende mede-eigenaars(512).

Wie zijn kavel wil opsplitsen heeft daartoe toestemming van de algemene

vergadering nodig vermits dit een statutenwijziging impliceert (art. 577-7

§ 1, 2
o
, litt. a B.W.). Dat ondervond tot zijn schande maar vooral tot zijn

schade een mede-eigenaar wiens kavel bestond uit een appartement en een

garage. Hij had deze garage omgebouwd tot een studio. Op aanraden van zijn

makelaar verkocht hij appartement en studio afzonderlijk. Toen de algemene

vergadering niet bereid bleek met deze opsplitsing in te stemmen zat de

mede-eigenaar behoorlijk in de problemen. De kopers die een geldig contract

(510) Vred. Nieuwpoort 8 oktober 1996, T. App. 1997, 2, 16.

(511) Rb. Brugge 6 februari 1998, T. App. 1999, 1, 34.

(512) Vred. Luik 29 april 1997, T. App. 1998, 3, 25.
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afgesloten hadden vorderden en kregen op grond van art. 1184 B.W. ontbin-

ding van het contract, teruggave van hun voorschot en een schadevergoeding.

De weigering van de algemene vergadering kon niet als overmacht be-

schouwd worden. De verkoper vorderde vrijwaring van de makelaar en kreeg

daarin gelijk van de Rechtbank. Als professioneel had deze de mede-eigenaar

moeten inlichten over de moeilijkheden die een splitsing kon meebrengen en

was hij ernstig tekort gekomen aan zijn informatieplicht(513).

(b) Aanwezigheid van derden

Of de mede-eigenaar zich op de algemene vergadering kan laten vergezellen

door personen die geen mede-eigenaar zijn (advocaat, technisch raadsman,

gerechtsdeurwaarder) is een omstreden kwestie. De Vrederechter van Wol-

vertem meende dat er geen enkele reden is om een mede-eigenaar het recht te

ontzeggen zich op de algemene vergadering te laten bijstaan door dergelijke

derden. Daarbij ging hij ervan uit dat gelet op het stilzwijgen van de basisakte

op dat punt, alles wat niet verboden is geoorloofd is(514). Terecht verwerpt

de Vrederechter de stelling van G. Blockx, die zich op een verkeerde lezing

van de voorbereidende werken beroept, dat bijstand enkel mogelijk is zo die

mogelijkheid in het reglement van mede-eigendom ingeschreven is. Maar hij

gaat zelf ook in de fout waar hij beweert dat de Minister van Justitie van

mening was dat men zich niet mocht laten bijstaan. Wanneer men de tekst

van het verslag van de Senaatscommissie(515) naleest op de reacties uit-

gelokt door een amendement van de heer Van Belle die de mogelijkheid op

bijstand op de algemene vergadering in de wet wou doen opnemen, komt

men tot volgende vaststelling. Er wordt een helder onderscheid gemaakt

tussen bijstand en vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging door advocaat

of technisch raadsman levert geen enkel probleem op(516). Art. 577-6 § 5

B.W. is ter zake klaar. Inzake bijstand moet men toegeven dat het stand-

punt van de Minister tijdens de bespreking niet ongewijzigd is gebleven,

hetgeen de vergissing van G. Blockx kan verklaren. Na eerst verklaard

(513) Rb. Brugge 3 maart 1998, T. App. 1998, 4, 20.

(514) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, T. App. 1999, 3, 14, met afwijzing van het standpunt

van G. BLOCKX, ,,De algemene vergadering van mede-eigenaars: werking en bevoegdheden'' in

H. VANDENBERGHE (ed.) De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom, Jura Falconis

Libri, Leuven 1995, 74-75. Deze auteur verwijst naar de verklaring van de Minister van Justitie

tijdens de voorbereidende werken en stelt dat deze van mening was dat dergelijke aanwezig-

heid geoorloofd was indien deze mogelijkheid in het reglement van mede-eigendom was

ingeschreven. Indien dit niet het geval is ligt voor deze auteur de oplossing in het geven van

een mandaat door de mede-eigenaar aan de derde om hem op de vergadering te vertegenwoor-

digen. Zoals wij in onze tekst zeggen is dit geen volledig juiste weergave van de betrokken

passage uit de voorbereidende werken.

(515) Verslag Vandenberghe, Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 712-2, 88-93.

(516) Zie de reeds aangehaalde passage uit het verslag Vandenberghe, inzonderheid p. 89,

laatste al. en 90, 3
o
al.
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te hebben dat het aan de mede-eigenaars wordt overgelaten de ,,mogelijk-

heid'' (la possibiliteÂ) tot bijstand in de basisakte in te schrijven, luidt het twee
alinea's verder dat zij een ,,verbod'' (interdiction) kunnen inschrijven(517).

Vervolgens zegt hij weer dat het aan de mede-eigenaars kan overgelaten

worden deze mogelijkheid al dan niet in de basisakte in te schrijven (le soin
d'inscrire ou non cette possibiliteÂ)(518). Het wordt enigszins sibillijns wan-
neer hij ,,op het standpunt blijft dat het de mede-eigenaars toekomt deze

aangelegenheid in de basisakte of het reglement van mede-eigendom te

regelen''(519). Tenslotte besluit hij de discussie en zegt letterlijk dat de

bijstand is toegestaan tenzij het reglement van mede-eigendom het expliciet
verbiedt(520). Dat laatste is toch wel erg duidelijk. Men kan de mede-

eigenaar het recht op bijstand op de algemene vergadering enkel ontzeggen

indien dit uitdrukkelijk geformuleerd is in het reglement van mede-eigen-

dom. Uit de voorbereidende werken blijkt dat men enkel situaties voor ogen

heeft gehad waarbij men een advocaat of technisch raadsman meenam naar

de algemene vergadering. Over de aanwezigheid van een deurwaarder op

verzoek van een mede-eigenaar is niet gesproken. Uit de geciteerde passage

uit de voorbereidende werken blijkt dat als argument contra aanwezigheid

van experten werd aangevoerd dat hun aanwezigheid het verloop van de

vergadering wel eens zou kunnen stremmen en een negatieve invloed op de

sfeer binnen de vergadering kon hebben(521). Dat argument lijkt nochtans

eerder zwak indien men te maken heeft met de aanwezigheid van een

deurwaarder die zich beperkt tot een vaststelling van wat zich op de alge-

mene vergadering afspeelt. Als men hier al een probleem van wil maken dan

ligt de kern ervan, maar misschien ook het begin van oplossing, in de

bewoordingen van art. 577-6 § 1 B.W. Dat alle mede-eigenaars (en alleen

zij) lid zijn van de algemene vergadering en deelnemen aan de beraadsla-

gingen lijkt een evidentie. Het lijkt logisch dat alleen wie mede gerechtigd is

in de mede-eigendom zich te mengen heeft in een debat dat op eÂeÂn of andere

wijze een weerslag heeft op de juridische situatie van de mede-eigenaars.

Indien een mede-eigenaar zich laat vergezellen door een advocaat of tech-

nisch raadsman sluit dat meer dan waarschijnlijk in dat hij dezen aan het

woord wil laten om de andere mede-eigenaars van zijn gelijk te overtuigen.

M.a.w. zij gaan deelnemen aan het debat zonder dat zij gerechtigd zijn in de

mede-eigendom. Dat lijkt tegen de geest en letter van de wet in te gaan. Iets

anders lijkt de aanwezigheid van een deurwaarder die men slechts meebrengt

om het verloop van de vergadering vast te leggen in een P.V. om alzo

gebeurlijke onregelmatigheden later te kunnen bewijzen. Zoals uit een von-

(517) Verslag Vandenberghe, 88.

(518) O.c., p. 90, 1o al.

(519) O.c., p. 92, 2o al.

(520) O.c., p. 92, laatste al. en 93, 1
o
al.

(521) Verslag Vandenberghe namens de Senaatscommissie voor Justitie, Parl. St. Senaat
1992-93, 88-92.
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nis van de Vrederechter van Genk(522) blijkt is dat soms de enige mogelijk-

heid om bewijsmateriaal te verzamelen nodig om een vordering in te stellen.

Waar men hier louter met een bewijsaangelegenheid en niet met een zich

moeien in een debat te maken heeft lijkt zich o.i. geen probleem te stellen.

Alleszins lijkt het zelfs bij expliciet verbod van het reglement van mede-

eigendom geen kunst meer om zijn advocaat, technisch raadsman of deur-

waarder op de algemene vergadering binnen te krijgen. Men stelt gewoon een

volmacht op. Indien de algemene vergadering zich op basis van het regle-

ment verzet tegen de bijstand gaat alleen de advocaat, technisch raadsman of

deurwaarder naar binnen. Ingeval van onterecht verzet is de beslissing on-

regelmatig en dus vernietigbaar. Wie het reglement van mede-eigendom op

voorhand behoorlijk gelezen heeft hoeft zich niet veel zorgen te maken.

(c) Disfunctioneren. Art. 19 Ger. W.

Alhoewel art. 577-9 B.W. een reeks mogelijkheden voorziet voor het geval

dat het met de verstandhouding tussen de mede-eigenaars niet zo goed loopt,

noopt zulks de rechter niet tot onmiddellijke beslissing. In een geval waar de

tegenstelling tussen diverse clans tot een patstelling binnen de vereniging

van mede-eigenaars geleid had, besloot de Vrederechter van Gent de kat

even uit de boom te kijken. Met art. 19 Ger. W. in de hand stelde hij een

voorlopig beheerder aan die een verslag moest neerleggen waarin hij de

diverse grieven evalueerde en advies gaf omtrent de voorwaarden tot een

goed beheer in de toekomst. Vermits blijkbaar alle kommer en kwel aan het

gedrag van de mede-eigenaars te wijten was, werd aan het mandaat van de

syndicus niet geraakt maar werden de bevoegdheden van de raad van beheer

wel voorlopig geschorst(523).

97. SYNDICUS

(a) Algemeen. Wie komt in aanmerking?

Om syndicus te zijn moet men voor het recht persoonlijkheid hebben. Enkel

een fysiek of rechtspersoon komt in aanmerking. Vermits een beheerscomiteÂ

geen rechtspersoonlijkheid heeft kan het niet als syndicus aangeduid wor-

den(524). Maar geen enkele wetsbepaling verbiedt dat een B.V.B.A. als

syndicus zou optreden. Op straffe van onontvankelijkheid kan de mede-

eigenaar die op grond van art. 577-8 § 7 B.W. een vordering instelt dus niet

de zaakvoerder van de B.V.B.A. in persoon oproepen(525). Dat een rechts-

persoon syndicus kan zijn blijkt overigens duidelijk uit art. 577-8 § 2, 2
o
al.

B.W.

(522) Vred. Genk 27 april 1999, T. App. 1999, 3, 40.

(523) Vred. Gent 29 april 1996, T. App. 1996, 3, 28.

(524) Vred. Fosses-la-Ville 28 juli 1998, J.T. 1998, 819; Rec. geÂn enr. not. 1999, nr. 24.916,
noot G.H., Rev. not. b. 2000, 198.

(525) Vred. Dendermonde 31 december 1996, T. App. 1999, 1, 32.
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De functie van syndicus kan niet door meer dan eÂeÂn persoon (fysische of

rechtspersoon) tegelijkertijd uitgeoefend worden. Indien de beslissing van de

algemene vergadering waarbij een syndicus werd aangesteld wordt nietig

verklaard neemt, naar de mening van de Vrederechter van Leuven, het

mandaat van deze syndicus een einde. In casu stelde de Vrederechter op

grond van art. 577-8 § 1 B.W. een syndicus voor 5 jaar aan(526). Men kan

zich afvragen of de term nietigverklaring niet impliceert dat de door derge-

lijke ongeldig aangestelde syndicus gestelde handelingen niet alle rechts-

kracht missen. Nietigheid werkt immers ex tunc. In de gevallen van profes-

sionele syndici zal het bezoldigd karakter van hun optreden het beroep op

zaakwaarneming uitsluiten. De schade die voor derden uit deze situatie kan

ontstaan lijkt dan ten laste gelegd te moeten worden van de vereniging van

mede-eigenaars.

In een klein appartementsgebouw kan het opportuun zijn een mede-eigenaar

tot syndicus aan te stellen mits die de nodige tijd en kunde heeft en er geen

risico van belangenvermenging is. Aan die laatste voorwaarde is volgens de

Vrederechter van Veurne niet voldaan als het gaat om een meerderheids-

aandeelhouder(527). Dat laatste lijkt toch nogal algemeen gesteld. Per slot

van rekening schuilt bij iedere mede-eigenaar een risico van belangenver-

menging. Alleen zal dat risico groter zijn naargelang de omvang van het

aandeel dat hij in de mede-eigendom vertegenwoordigt. Het zal in concreto
moeten beoordeeld worden door de algemene vergadering en gebeurlijk door

de rechter.

Ingeval van professionele uitoefening van het mandaat van syndicus heeft

men te maken met eÂeÂn van de door art. 3 K.B. 6 september 1993 beschermde

beroepswerkzaamheden van de vastgoedmakelaar. De onwettige uitoefening

ervan wordt door art. 10 van de kaderwet van 1 maart 1976 strafbaar gesteld

en vormt tevens een inbreuk op art. 93 W.H.P.C.(528).

(b) Aanstelling

Art. 577-8 § 1 B.W. voorziet drie mogelijkheden van aanstelling van syndi-

cus:

a) aanstelling in het reglement van mede-eigendom die van rechtswege

eindigt bij de eerste algemene vergadering.

b) aanstelling door de algemene vergadering

(526) Vred. Leuven 18 juni 1996, T. App. 1996, 2, 27. Zie omtrent de onmogelijkheid om

meerdere personen tegelijk als syndicus te laten fungeren ook de Memorie van Toelichting,

Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1756/1-90/91, 26.

(527) Vred. Veurne 21 januari 1999, T. App. 1999, 4, 16.

(528) Kh. Leuven 9 juni 1998, T. App. 1998, 4, 31. Zie ook Rb. Mechelen 10 juni 1997, R.W.
1998-99, 476, T. App. 1997, 4, 24 inzonderheid 26, 1o kol., met commentaar op dit vonnis van

H. DE LOOSE en F. MOEYKENS in R.W. 1998-99, 861. Zie hierover ook C. MOSTIN, ,,La

deÂsignation judiciaire du syndic: application de l'article 577-8 § 1er du Code civil'', noot bij

Vred. St.-Pieters-Woluwe 26 en 29 december 1995, T. Vred. 1995, 271, inzonderheid 273-274.
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c) aanstelling door de rechter op verzoek van eÂeÂn of meerdere mede-eige-

naars, wat enkel kan als geen aanstelling door de algemene vergadering

gebeurde(529).

Het zwaartepunt wordt dus duidelijk bij de algemene vergadering gelegd. De

aanstelling wordt door de wet imperatief voorbehouden aan de algemene

vergadering. Ze kan door de algemene vergadering niet aan een lasthebber,

ook niet de raad van beheer worden overgedragen(530). Een aanstelling door

een raad van beheer, zelfs als loutere overgangsmaatregel is ongeldig(531).

Kan of wil de algemene vergadering geen beslissing nemen of is haar be-

(529) Vred. Marchienne-au-Pont 8 november 1995, J.L.M.B. 1995, 1662, noot J. HANSENNE.

De vordering werd onontvankelijk verklaard o.a. omdat niet was aangetoond dat de algemene

vergadering geen beslissing had genomen. In zijn noot bij het vonnis doet Hansenne het trieste

relaas van een koppel mede-eigenaars van een reeds voÂoÂr de wet van 30 juni 1994 bestaand

appartementsgebouw. In wanhoop hadden ze zich tot de Vrederechter gewend omdat er geen

syndicus meer was sinds de vroegere bedankt had voor de eer. Steunend op het verzoekschrift

verhaalt Hansenne dat de verzoekers vruchteloos gepoogd hadden een (eerste) algemene

vergadering te beleggen. We willen hem best geloven, al laat de tekst van het verzoekschrift

die hij citeert misschien ook een andere conclusie toe. Die tekst luidt:,,toutes les neÂgociations
entre coproprieÂtaires visant aÁ la deÂsignation d'un syndic se sont soldeÂes par un eÂchec.'' Dat
zou ook kunnen betekenen dat de mede-eigenaars wel samengekomen waren maar over de

aanstelling van een syndicus geen vergelijk kon gevonden worden.

Alleszins roept het droeve verhaal bij ons twee vragen op. Is het alternatief dat Hansenne de

verzoekers wou voorstellen valabel? Is de beslissing van de Vrederechter wel zo onwrikbaar

juist?

Hansenne meent dat het syndicusprobleem op grond van art. 577-8 § 7 B.W. (aanstelling van

voorlopig syndicus op verzoek van mede-eigenaar) kan opgelost worden. Daarbij vergast hij de

lezer op een aantal linguõÈstische hoogstandjes waarvoor wij met onze bescheiden kennis van de

taal van Voltaire grote bewondering hebben maar die ons naast de kwestie lijken. In de

hypothese van art. 577-8 § 7 B.W. is er een syndicus maar wordt voor een door de rechter

bepaalde termijn naast hem iemand anders benoemd om aan het disfunctioneren van deze

syndicus te verhelpen. Dat is een andere situatie dan diegene waar er, zoals in het besproken

geval, geen syndicus is.

Of de beslissing van de Vrederechter zonder meer bij te treden is lijkt ons ook twijfelachtig.

Indien men de tekst van het verzoekschrift zo moet verstaan dat de mede-eigenaars wel

bijeengekomen waren maar niet akkoord raakten over de aanstelling van een syndicus dan

zal er waarschijnlijk toch wel een spoor van oproepingsbrief en dagorde of notulen aan te

wijzen zijn waaruit blijkt dat er een vergadering was. Eens dat bewijs geleverd had de

Vrederechter geen reden meer om de vordering onontvankelijk te verklaren. Andere mogelijk-

heden zijn dat het koppel in kwestie niet voldoende aandelen had om rechtsgeldig een

vergadering bijeen te roepen, de mede-eigenaars niet vrijwillig samen wilden komen of

degenen die dat wel wilden doen niet voor het vereiste quorum konden zorgen, al zou dat

laatste maar voor een tijdelijk probleem zorgen gelet op de mogelijkheid van tweede vergade-

ring door art. 577-6 § 3, 2
o
al. B.W. voorzien. Dat alles zou dus tot een situatie leiden dat er

gewoon geen algemene vergadering was en a fortiori geen beslissing van de algemene

vergadering. Wie aantoont dat er geen algemene vergadering was toont uiteraard meteen aan

dat er geen beslissing van de algemene vergadering was. Het lijkt ons dan ook redelijk dat de

Vrederechter de vraag van de mede-eigenaar maar onontvankelijk kan verklaren indien blijkt

dat deze vooraf geen redelijke poging ondernam om een algemene vergadering te beleggen.

Die afwezigheid van algemene vergadering is precies wat de Vrederechters van Brussel en

Charleroi tot aanstelling van een gerechtelijk syndicus deed overgaan (Vred. Brussel 23 mei

1996, T. App. 1998, 3, 27; Vred. Charleroi 28 december 1995, T. App. 1998, 3, 31). De aldus
aangestelde syndicus kan de algemene vergadering bijeenroepen en zo een normaal functio-

neren van de mede-eigendom op gang brengen.

(530) Vred. Charleroi 28 december 1995, T. App. 1998, 3, 31.

(531) Vred. Brugge 26 oktober 1995, T. App. 1997, 2, 34.
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slissing ongeldig dan kan de rechter, op verzoek van een mede-eigenaar

ingrijpen(532). De vordering kan bij eenzijdig verzoekschrift gebeuren(533),

dat moet ondertekend zijn door de advocaat van de verzoeker(s). De rechter-

lijke beslissing is aan alle mede-eigenaars tegenstelbaar(534). De tot nu toe

gepubliceerde rechtspraak toont duidelijk aan dat de meeste rechters, al dan

niet bewust mede geõÈnspireerd door art. 577-8 § 7 B.W. (aanstelling van

voorlopig syndicus bij in gebreke blijven of verhindering van de benoemde

syndicus) de aanstelling die zij doen op grond van art. 577-8 § 1 B.W.

meestal ook maar het karakter van een overgangsmaatregel willen geven

en een definitieve situatie door de algemene vergadering willen laten cre-

eren(535). Een uitzondering vormde de volkomen terechte uitspraak van de

(532) Art. 577-8, § 1 B.W. geldt blijkens de voorbereidende werken niet alleen voor de eerste

maar ook voor latere aanstellingen, die trouwens alleszins om de 5 jaar moeten gebeuren

(Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1990-91, nr. 1756/1, 23-24). Zie ook wat we

daarover schrijven onder de titel Voorlopig syndicus. In zake roepen van syndicus.

(533) In tegenstelling tot wat gebeurt bij aanstelling van voorlopig syndicus (art. 577-8, § 7

B.W.) legt de wet hier immers niet op iemand anders in zake te roepen. Zie hierover

H. BOULARBAH, ,,Le contentieux de la coproprieÂteÂ'' in M. HANOTIAU en N. WATTEÂ (ed.), Les
coproprieÂteÂs, Brussel, 1999, 149, nr. 44; R. TIMMERMANS, ,,Het spanningsveld tussen de mede-

eigenaar en de vereniging van mede-eigenaars in het nieuwe appartementsrecht'', R.W. 1995-
96, 83; S. SNAET en G. BLOCKX, ,,Kroniek appartementsmede-eigendom (1994-1999)'', R.W.
1999-2000, 6, 1

o
kol. Wij zijn het dan ook niet eens met de beslissing van de Vrederechter van

Roeselare d.d. 17 november 1995, T. Vred. 2000, 349, die meent dat zowel in de hypothese van

art. 577-8, § 1 als die van art. 577-8, § 7 B.W. een tegensprekelijk verzoekschrift vereist is. Zijn

standpunt lijkt echter in concreto begrijpelijk waar vastgesteld werd dat het betwistbaar was of
er al dan niet een syndicus was, zodat het risico dat een verzoek dat op art. 577-8, § 1 B.W.

steunde uiteindelijk onder de regeling van art. 577-8, § 7 B.W. dreigde te vallen. Vgl. Vred.

Charleroi 28 december 1995, T. App. 1998, 3, 31 en Vred. Fosses-la-Ville 28 juli 1998, J.T.
1998, 819, Rec. geÂn. enr. not. 1999, 253, nr. 24.916, noot G.H., Rev. not. b. 2000, 198, waar
duidelijk eenzijdig verzoekschrift werd aanvaard en Vred. Charleroi 29 mei 1997, T. App.
1998, 3, 33, vordering op eenzijdig verzoekschrift ingewilligd zonder dat enig proceduraal

probleem werd gemaakt; Vred. Moeskroen 17 december 19997, T. Vred. 1998, 309, waar heel
keurig de situatie van art. 577-8 § 1 B.W. van die van art. 577-8 § 7 B.W. wordt onderscheiden,

terecht gezegd wordt dat in geval van art. 577-8 § 1 B.W. (geen aanstelling van syndicus in

reglement van mede-eigendom noch door beslissing van algemene vergadering of overlijden

van syndicus) aanstelling van syndicus bij eenzijdig verzoekschrift kan gevorderd worden,

maar hier een beetje ongelukkig de term ,,syndic provisoire'' wordt gebruikt waar men het

duidelijk niet over de situatie van art. 577-8 § 7 B.W. heeft.

(534) Vred. Fosses-la-Ville 28 juli 1998, J.T. 1998, 819, Rec. geÂn. enr. not. 1999, 253,
nr. 24.196 noot G.H., Rev. not. b. 2000, 198; Vred. Brussel 23 mei 1996, T. App. 1998, 3,
27: tevoren was al eens een syndicus aangesteld door de Rechtbank maar die had er de brui aan

gegeven omwille van de verregaande tegenwerking van eÂeÂn mede-eigenaar, de algemene

vergadering was nog steeds niet samengekomen en had nog geen syndicus gekozen. De

rekeningen werden niet medegedeeld. Vred. Mechelen 8 mei 1996, T. App. 1996, 2, 27; Vred.
Charleroi 28 december 1995, T. App. 1998, 3, 31; Vred. St.-Pieters-Woluwe 26 en 29 december,

T. Vred. 1997, 271, noot C. MOSTIN, die erop wijst dat het verzoekschrift aan de normale regels

van art. 1025-1027 Ger. W. moet beantwoorden en dus ondertekend zijn door een advocaat;

Vred. Marchienne-au-Pont 8 november 1995, J.L.M.B. 1995, 1662, noot J. HANSENNE: niet

door advocaat ondertekend verzoekschrift.

(535) Zie buiten de tevoren al aangehaalde rechtspraak overduidelijk Vred. Brussel 7 juni

2000, T. Vred. 2000, 352, noot C. MOSTIN. De Vrederechter steunt zich op art. 577-8, § 1 B.W.,

geeft een opdrachtsomschrijving die eigenlijk allle mogelijk denkbare taken van een syndicus

betreft en stelt de syndicus aan voor drie jaar. Toch spreekt hij van ,,un syndic provisoire''.
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Vrederechter van Leuven. Die stelde dat bij nietigverklaring van de beslis-

sing van de algemene vergadering waarbij een syndicus werd aangesteld er

geen syndicus meer was en duidde zelf voor de volle periode van 5 jaar een

syndicus aan(536). De Vrederechter van Veurne huldigde dezelfde me-

ning(537).

Indien voÂoÂr en na de inwerkingtreding van de W. 30 juni 1994 een residentie

beheerd werd door een aantal vennootschappen waarvan geen enkele aange-

steld was tot syndicus en ook in 1997 nog geen algemene vergadering was

gehouden om een syndicus aan te stellen, kan de rechtbank op vordering van

een mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanstellen met als opdracht een

algemene vergadering bijeen te roepen om over te gaan tot de aanwijzing van

een conventionele syndicus(538). Die gerechtelijk aangestelde syndicus

krijgt, zoals gezegd, vaak een in de tijd beperkte opdracht om een algemene

vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van een conven-

tionele syndicus die de gerechtelijke syndicus moet vervangen(539). In

dezelfde geest oordeelde de Vrederechter van Wolvertem dat bij overlijden

van de syndicus in eerste instantie door de algemene vergadering in zijn

vervanging moest worden voorzien. Voor het geval dat dit niet zou lukken

stelde hij een gerechtelijk syndicus aan voor een periode van 2 jaar om

partijen toe te laten conventioneel of via een vordering in rechte voor de

aanstelling van een definitieve syndicus te zorgen(540).

(c) Aanstelling. Kort geding

Toen een syndicus failliet werd verklaard verkocht de curator de beheersac-

tiviteit aan een andere firma. Met akkoord van de mede-eigenaars die 620

van de 1000 aandelen vertegenwoordigden riep deze overnemende firma een

algemene vergadering bijeen waarop zij door diezelfde mede-eigenaars met

620 aandelen tot nieuwe syndicus werd aangesteld. De andere mede-eige-

naars vorderden in kort geding de opschorting van alle beslissingen (dus

zeker de aanstelling van de syndicus) die op deze algemene vergadering

genomen waren. De Voorzitter van de Rechtbank van Mechelen wees hun

vordering af en liet de zaak over aan de rechter ten gronde omdat naar zijn

mening prima facie noch de bijeenroeping van de algemene vergadering

noch de door haar genomen beslissing onwettig waren(541). Daar zijn we

niet zo onmiddellijk van overtuigd. De enige cruciale vraag die moest

(536) Vred. Leuven 18 juni 1996, T. App. 1996, 2, 27.

(537) Vred. Veurne 21 januari 1999, T. App. 1999, 4, 16. Zie ook wat we reeds schreven over
zijn beoordeling van de mogelijkheid een mede-eigenaar als syndicus aan te stellen.

(538) Vred. Charleroi 29 mei 1997, T. App. 1998, 3, 33.

(539) Zie naast het reeds aangehaalde vonnis van Vred. Charleroi 29 mei 1997, ook Vred.

Charleroi 18 december 1995, T. App. 1998, 3, 31; Vred. Brugge 26 oktober 1995, T. App. 1997,
2, 34, waarin aanvaard wordt dat een advocaat deze functie kan waarnemen.

(540) Vred. Wolvertem 2 september 1996, T. App. 1996, 4, 25.

(541) Kort. Ged. Mechelen 10 juni 1996, T. App. 1998, 1, 36.
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beantwoord worden was of de algemene vergadering wel rechtsgeldig was

bijeengeroepen, vermits in het ontkennend geval die onregelmatigheid zo

goed als zeker de nietigheid van haar beslissingen zou meebrengen. Zetten

we de feiten even op een rij. Het faillissement van de oorspronkelijke

syndicus bracht overeenkomstig art. 2003 B.W. het einde van zijn mandaat

mee. Men kan zich afvragen welke beheersactiviteiten dan nog door de

curator konden verkocht worden en of daar niet een groot deel van de

problemen start. Alleszins bracht deze beeÈindiging van mandaat mee dat

men in de hypothese van art. 577-8 § 1 B.W. terecht kwam: er was geen

syndicus en dus moest die volgens de imperatieve regels van de wet door de

algemene vergadering of door de rechter aangesteld worden. Die algemene

vergadering kan alleen bijeengeroepen worden op initiatief van de syndicus,

die er in dit geval niet meer was, of van eÂeÂn of meerdere eigenaars die 1/5 van

de aandelen vertegenwoordigen (art. 577-6 § 2 B.W.), maar niet door een

buitenstaander. Enkel indien men het akkoord van de titularissen van de 620

aandelen als een reeks individuele lastgevingen kan beschouwen om namens

hen een algemene vergadering bijeen te roepen kan men de vergadering

waarop de firma tot syndicus werd aangesteld als geldig beschouwen. In de

beslissing van de Voorzitter vindt men geen enkel spoor waarbij op de vraag

of het akkoord deze draagwijdte had wordt ingegaan. Dat lijkt o.i. nochtans

een prealabele om te beslissen of er een bonus fumus iuris aanwezig was.

Men kan zich in deze zaak bezwaarlijk van de indruk ontdoen dat de firma in

kwestie, gebruikmakend van de verwarring die het faillissement had mee-

gebracht en om zeker te zijn dat zij de investering voor een overname

waarvan de geldigheid zeer betwistbaar was zou kunnen recupereren, zich

eigenlijk de facto door een groep ,,verontruste'' mede-eigenaars tot syndicus

heeft laten aanstellen buiten elke algemene vergadering om, die daarna post
factum gehouden werd om het geheel een legaal tintje te geven. Alleszins

werd de hier door ons verdedigde redenering grotendeels gevolgd door een

beslissing van de Rechtbank van Mechelen ongeveer een jaar later in de-

zelfde zaak genomen. Daaruit blijkt dat eÂeÂn dag voÂoÂr de firma zich tot

syndicus liet aanstellen door de algemene vergadering eÂeÂn van de eisers in

kort geding door de Vrederechter als syndicus was aangesteld en de firma

hiertegen geen beroep had ingesteld(542). De poging om zich na dit vonnis

van de Vrederechter door een nieuwe beslissing van de algemene vergade-

ring opnieuw te laten aanstellen faalde omdat de firma geen erkenning had

als vastgoedmakelaar.

(d) Duur van mandaat

Art. 577-8 § 1 B.W. stelt een maximumduur van 5 jaar voor het mandaat van

de syndicus. Een dagvaarding op verzoek van een syndicus betekend wiens

mandaat op de dag van betekening verstreken is, leidt tot onontvankelijkheid.

(542) Rb. Mechelen 10 juni 1997, R.W. 1998-99, 476, T. App. 1997, 4, 24.
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Een aanstelling na de dagvaarding met terugwerkende kracht verandert daar

niets aan(543).

(e) Einde van mandaat. Ontslag

Art. 577-8 § 6 B.W. geeft de algemene vergadering de bevoegdheid om ten

allen tijde de syndicus te ontslaan. De Vrederechter van St.-Jans-Molenbeek

meende dat alleen de algemene vergadering die bevoegdheid heeft en de

rechtbank dus niet kan ingaan op het verzoek van een mede-eigenaar om een

syndicus te ontslaan, zelfs zo die zware fouten beging(544). Bij de bespre-

king van de mogelijkheid om de aanstelling van een voorlopig syndicus te

vragen komen we op deze o.i. erg betwistbare uitspraak terug.

(f) Einde van mandaat. Ontslag. Bevoegde rechtbank

Enerzijds is de rechtsverhouding tussen syndicus en vereniging van mede-

eigenaars louter contractueel van aard. Met name gaat het om een mandaat

waaraan de algemene vergadering krachtens art. 577-8 § 6 B.W. ten allen

tijde een einde kan stellen. Anderzijds geeft art. 577-9 § 2 B.W. alleen de

mede-eigenaars de mogelijkheid vernietiging van een beslissing van de

algemene vergadering te vragen. De bevoegdheid die de Vrederechter uit

art. 591, 2
obis en 594, 21

o
Ger.W. put betreft alleen vorderingen uitgaande

van de mede-eigenaars of bewoners van een appartementsgebouw. De vorde-

ring van de syndicus die meent dat hij ten onrechte ontslag kreeg en schade-

vergoeding wenst, valt in het domein van het algemeen verbintenissenrecht

en dus onder de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels. Gaat het bedrag de

algemene bevoegdheid van de Vrederechter te boven dan moet de zaak door

de Rechtbank van Eerste Aanleg behandeld worden(545).

(g) Einde van mandaat. Retentierecht

Art. 577-8 § 6 B.W. geeft de algemene vergadering de bevoegdheid om ten

allen tijde de syndicus te ontslaan. Een statutair beding dat een nieuwe

syndicus niet in functie kan treden zolang de rekeningen van de vroegere

syndicus niet vereffend zijn is strijdig met de dwingende bepalingen van de

wet. Het feit dat de algemene vergadering het mandaat van de vroegere

syndicus zonder vooropzeg beeÈindigde geeft deze geen retentierecht op de

documenten van de mede-eigendom om alzo betaling af te dwingen. De

nieuwe syndicus kan op grond van art. 577-8 § 4. 4
o
B.W. (behoud en

(543) Vred. Sint -Truiden 27 maart 1997, A.J.T. 1998-99, 167, noot S. SNAET waarin diverse

hypothesen onderzocht worden. De begrippen belang en hoedanigheid worden in deze uit-

spraak met mekaar verward. Bovendien moet men wel erg veel goede wil hebben om in het

Cassatie-arrest waarnaar verwezen wordt te lezen wat de Vrederechter er in ziet.

(544) Vred. St.-Jans-Molenbeek 26 juli 1995, T. App. 1998, 3, 21.

(545) Arrondrb. Luik 18 november 1999, T. Vred. 2000, 407, noot P.L.: de Vrederechter

maakte terecht toepassing van art. 640 Ger.W.
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voorlopig beheer) de afgifte van alle stukken nodig voor zijn beheer vor-

deren(546).

(h) Boekhouding. Bijhouden van stukken

Toegegeven moet worden dat art. 577-8 B.W. geen concrete voorschriften

bevat omtrent de wijze waarop de syndicus een administratie moet voeren

m.b.t. met de hem toevertrouwde taken(547). Maar de omvang en het belang

van de hem toevertrouwde taken impliceren dat hij een behoorlijk bijge-

houden en doorzichtige administratie voert. Uiteindelijk is hij in de uit-

oefening van zijn mandaat ook onderworpen aan de basisbeginselen van

de goede trouw bij de uitvoering van het contract en de regels van contrac-

tuele aansprakelijkheid.

De meest eenvoudige hypothese is natuurlijk dat het contract of de basisakte

hem oplegt een bepaald boekhoudkundig systeem te volgen. Doet hij dat niet

dan begaat hij een contractuele fout waarvoor hij aansprakelijk is(548).

De syndicus moet in staat zijn duidelijke en coherente rekeningen voor te

leggen aan wie er uiteindelijk de last van moet dragen, ook zo dat een

huurder is, en het alzo mogelijk maken het juiste gebruik van de door de

mede-eigenaars gestorte sommen na te gaan(549).

Ook al brengt normaliter het feit dat de rekeningen jaarlijks door de alge-

mene vergadering worden goedgekeurd ontlasting met zich mee, dan is dit

uiteraard niet zo ingeval van misbruik of bedrog(550).

Als lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars is de syndicus niet aan

de individuele mede-eigenaars maar enkel aan de algemene vergadering

verantwoording verschuldigd. Zij controleert zijn beheer en verleent hem

gebeurlijk ontlasting(551).

(546) Vred. Oostende 17 juli 1998, T. App. 1999, 1, 18. Voor een gelijkaardig geval zie: Vred.
Antwerpen 10 september 1997, T. App. 1998, 1, 37 (ontslag syndicus zonder deÂcharge,

veroordeling van syndicus tot teruggave van alle akten, stukken en gelden toebehorende aan

de vereniging van mede-eigenaars). Vred. Veurne 20 februari 1997, T. App. 1997, 2, 28: het feit
dat de kosten van de uittredende syndicus nog niet vereffend zijn kan niet tot gevolg hebben dat

de nieuwe, door de algemene vergadering aangestelde, syndicus niet in functie kan treden. Zie

ook Rb. Mechelen 10 juni 1997, T. App. 1997, 4, 24, inzonderheid 26, 2
o
kol.

(547) Vgl. Vred. St.-Jans-Molenbeek 3 november 1998, T. App. 1999, 3, 27, waar per analogie
verwezen wordt naar art. 2276, 2276bis en ter B.W.; Vred. Waver 24 december 1998,

T. App. 1999, 3, 29, waar naast het reglement van mede-eigendom ook deontologische regels

van een beroepssyndicus als mogelijk referentiepunt worden voorgesteld.

(548) Vred. Aalst 8 december 1998, T. App. 1999, 3, 18; Vred. Brugge 10 januari 1997,

T. App. 1999, 4, 25.

(549) Vred. Elsene 9 januari 1998, T. App. 1999, 1, 14, inzonderheid 17, 1
o
kol., volgens

hetwelk het niet volstond dat de rekeningen waren goedgekeurd door de algemene vergadering

om de syndicus te bevrijden; Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29: gebeurlijk
kan de Vrederechter een deskundige aanstellen.

(550) Vred. St.-Jans-Molenbeek 3 november 1998, T. App. 1999, 3, 27. Een deskundige werd
aangesteld om gebeurlijke onregelmatigheden in de boekhouding op te sporen.

(551) Vred. Vorst 6 augustus, 1997, T. App. 1999, 1, 38; Vred. St.-Jans-Molenbeek 26 juli

1995, T. App. 1998, 3, 21.
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Als men echter wil dat de algemene vergadering met kennis van zaken over

de rekeningen van de syndicus oordeelt dan is het normaal dat de mede-

eigenaars de syndicus om inzage van stukken kunnen verzoeken. De recht-

spraak beklemtoont dat het inzagerecht op een redelijke wijze moet uit-

geoefend worden en er niet mag toe leiden dat een mede-eigenaar in feite al

de tijd van de syndicus gaat opeisen zodat die zich niet meer aan de rest van

zijn taken kan wijden, dit zou onrechtmatig zijn(552).

Aangenomen mag worden dat de syndicus alle stukken i.v.m. het gebouw,

inzonderheid de plannen, bijhoudt. Is hij niet in het bezit van die plannen

terwijl werken moeten uitgevoerd worden dan begaat hij een nalatigheid.

Indien echter geen oorzakelijk verband met het schadegeval wordt aange-

toond komt zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang(553).

Draait men de medaille om, dan is het niet onredelijk te stellen dat de

syndicus vanwege de mede-eigenaars de nodige medewerking mag verwach-

ten om een behoorlijke administratie te voeren. In zijn algemeenheid hebben

we dan ook niet veel problemen met een uitspraak van de Vrederechter van

Leuven. Die meende dat indien een syndicus de mede-eigenaars een vragen-

lijst voorlegde waarop een aantal persoonsgegevens moesten ingevuld wor-

den die als normale informatie, nodig en nuttig voor het werk van de

syndicus, te beschouwen was, een weerbarstige mede-eigenaar kon veroor-

deeld worden om, onder verbeurte van dwangsom, deze gegevens over te

maken(554). Het is natuurlijk een kwestie van maat. De beperkingen liggen

allereerst in het feit dat het fundamentele recht op eerbiediging van het priveÂ-

leven moet gerespecteerd worden. Vervolgens komen alleen gegevens in

aanmerking die daadwerkelijk voor het werk van de syndicus vereist zijn en

lijkt, precies omwille van het recht op privacy, een eerder enge interpretatie

hierbij aangewezen.

(i) Behoud en voorlopig beheer (art. 577-8 § 4, 4o B.W.)

De syndicus mag zelfstandig, zonder voorafgaande beslissing van de alge-

mene vergadering, daden van behoud en voorlopig beheer stellen. Dat is een

beperkte categorie,waarvan de wet nog steeds geen precieze omschrijving

geeft. We moeten het dus nog steeds stellen met de omschrijving daaraan

door de rechtsleer onder het oude art. 577bis § 5 B.W. en het Cassatie-arrest

van 9 juni 1978(555) gegeven. Voor het Hof betreft het handelingen die ertoe

strekken de zaak tegen plotse of voorbijgaande nadelen of gebeurtenissen te

beschermen of plotse of voorbijgaande voordelen niet verloren te laten gaan.

(552) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29: de Vrederechter gaf een ijverige

mede-eigenaar 4 maal een halve dag; Vred. Vorst 6 augustus 1997, T. App. 1999, 1, 38; Vred.
St.-Jans-Molenbeek 26 juli 1995, T. App. 1998, 3, 21.

(553) Vred. St.-Jans-Molenbeek 21 januari 1997, T. App. 1998, 1, 12.

(554) Vred. Leuven 12 september 1996, T. app. 1996, 4, 25.

(555) Arr. Cass. 1978, 1191,R.W. 1978-79, 608. De formulering werd herhaald in Cass. 13 juni

1997, T. Not. 1999, 189.
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Onder de bepaling van de wet vallen zowel materieÈle als juridische hande-

lingen, maar steeds is een dringend en noodzakelijk karakter vereist(556).

Dat laatste werd bij herhaling in de hierna aangehaalde uitspraken bevestigd.

Onder deze categorie valt niet:

Ð de beslissing om in een gerechtelijke procedure beroep in te stellen(557).

Hetzelfde geldt voor een vordering tot uitdrijving uit een dienstwoning

wegens bezetting zonder recht noch titel, van een concieÈrge wiens

arbeidsovereenkomst beeÈindigd is(558).

Ð een vordering i.v.m. het plaatsen van een klein venster in een gemene

muur, afvoerleidingen in een privatief deel en de meerkosten aan kuis-

werk veroorzaakt door bouwafval(559).

Daaronder valt wel:

Ð herstel of vervanging van watertellers en onderzoek naar de terugslag van

verbrandingsgassen(560).

Ð plaatsen van dompelpompen wegens wateroverlast in garages(561).

Ð instellen van een eis door een nieuw aangesteld syndicus tegen zijn

voorganger tot afgifte van alle stukken i.v.m. het beheer(562).

Ð het vorderen van achterstallige bijdragen(563).

De factuur voor de dringende maatregelen, zoals loodgieterswerk, door de

syndicus genomen zonder dat hem enige fout verweten kan worden, moet

door de vereniging van mede-eigenaars betaald worden. Of de kosten nu

uiteindelijk betrekking hadden op gemeenschappelijke of op privatieve ge-

deelten is een intern probleem van de mede-eigendom waaraan de syndicus

vreemd blijft(564).

(j) Beheer van vermogen (art. 577-8 § 4, 5o B.W.)

De Voorzitter van de Rechtbank van Brugge oordeelde in kort geding dat de

syndicus in het kader van het beheer van het vermogen van de vereniging van

mede-eigenaars de bevoegdheid had om, zonder voorafgaande beslissing van

de algemene vergadering, een lucratief contract met een evenementenorga-

nisatie af te sluiten die gedurende een aantal dagen de gevel van een hoog

(556) H. VANDENBERGE en S. SNAET, Zakenrecht. Mede-eigendom, Antwerpen 1997, 245.

(557) Rb. Brugge 18 april 1997, R.W. 1998-99, 196, noot A. CARETTE, T. App. 1997, 3, 26,
T.W.V.R. 1998, 106, noot H. DE LOOSE.

(558) Vred. Veurne 17 december 1998, T. App. 1999, 4, 15.

(559) Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999, 3, 43.

(560) Vred. Veurne 6 augustus 1998, T. App. 1999, 2, 37.

(561) Vred. Veurne 27 juni 1997, T. App. 1998, 1, 24: de beslissing werd overigens achteraf

goedgekeurd door de algemene vergadering.

(562) Vred. Oostende 17 juli 1998, T. App. 1999, 1, 18.

(563) Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999, 3, 43.

(564) Vred. Elsene 19 februari 1998, T. App. 1999, 1, 20.
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flatgebouw wou gebruiken voor ,,house-running''(565). Indien men naar de

omschrijving kijkt die art. 577-5 § 3 B.W. aan het vermogen van de vereni-

ging van mede-eigenaars geeft lijkt die uitspraak niet zo gelukkig. Een beter

steunpunt was dan te zoeken in art. 577-8 § 4, 4
o
B.W. (behoud en voorlopig

beheer), tenminste indien men aanneemt dat de definitie die het Hof van

Cassatie hieraan gaf in 1978(566) (plotse en voorbijgaande voordelen niet

laten voorbijgaan) onder de gelding van het vroegere art. 577 bis § 5 B.W.

ook geldt voor de terminologie van art. 577-8 § 4, 4
o
B.W.

(k) Aansprakelijkheid van syndicus

Indien art. 577-8 § 5 B.W. bepaalt dat de syndicus als enige aansprakelijk is

voor zijn beheer dan gaat het daar duidelijk over zijn aansprakelijkheid als

lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars. Dat sluit dus geenszins uit

dat een mede-eigenaar op grond van art. 1382 B.W. een vordering tegen hem

zou kunnen instellen(567).

(l) Bijeenroepen van algemene vergadering

De mede-eigenaars moeten door de syndicus opgeroepen worden voor de

algemene vergadering (art. 577-8 § 4, 1
o
B.W.). Hoe hij dit moet doen wordt

bepaald door het reglement van mede-eigendom (art. 577-4 § 1, 3
o
B.W.).

Wie geen mede-eigenaar is maar toch krachtens een persoonlijk of zakelijk

recht het gebouw bewoont kan niet opgeroepen worden voor de algemene

vergadering maar moet wel geõÈnformeerd worden over de datum waarop

deze algemene vergadering zal doorgaan (art. 577-8 § 4, 8
o
B.W.). Hoe die

mededeling moet gebeuren wordt niet bepaald door de wet en de rechtspraak

toont zich soepel, als het doel maar bereikt wordt. Zo zou een aanplakking op

een plaats die door allen gebruikt wordt, b.v. in de lift, kunnen volstaan(568).

Ook de Vrederechter van Oostende kon er begrip voor opbrengen dat die

mededeling aan huurders geen gemakkelijke klus was voor de syndicus en

ingeval van seizoensverhuring een individuele mededeling onmogelijk lijkt.

Maar in casu kon de syndicus zich niet achter deze argumenten verschuilen

omdat hij de identiteit van een bepaalde huurder zeker kende aangezien hij

zelf namens een mede-eigenaar het appartement aan deze persoon verhuurd

had(569). Neemt men, zoals de Vrederechter van Vorst, aan dat een collec-

tieve mededeling op goed zichtbare plaats volstaat dan vervalt de problema-

tiek toch wel grotendeels. Het wordt dan een kwestie van bewijs dat de

mededeling er was, voor alle bewoners goed zichtbaar was en voldoende

gedetailleerd opdat elkeen zijn gebeurlijke vragen of opmerkingen zou

(565) Kort. Ged. Brugge 12 juli 1996, T. App. 1997, 2, 19.

(566) Cass. 8 juni 1978, R.W. 1978-79, 608.

(567) Vred. Brugge 31 mei 1999, T. App. 1999, 4, 31, inzonderheid 32, 2
o
kol.

(568) Vred. Vorst 6 augustus 1997, T. App. 1999, 1, 38.

(569) Vred. Oostende 4 juli 1996, T. Vred. 1998, 294.
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kunnen overmaken. De Vrederechter van Oostende heeft zich misschien toch

wel al te strak op het (vanuit de gezichtshoek van de rechtszekerheid te

verdedigen) standpunt gesteld dat de wet een individuele mededeling vergt.

(m) Voorlopig syndicus (art. 577-8, § 7 B.W.)

De aanstelling van een voorlopig syndicus kan op twee manieren gebeuren.

Het kan gebeuren bij beslissing van de algemene vergadering telkens zij dit

wenselijk acht en waarbij de voorlopig syndicus wordt toegevoegd aan de

conventionele syndicus voor de duur of voor de aangelegenheden die de

algemene vergadering bepaalt (art. 577-8 § 6 B.W.). De aanstelling kan ook

gebeuren door de rechter op verzoek van een individuele mede-eigenaar. De

duur van het mandaat (en de opdracht) wordt dan door de rechter bepaald.

Waar voor een aanstelling door de algemene vergadering geen voorwaarden

worden gesteld (,,indien zij dit wenselijk acht'') is het verzoek van de mede-

eigenaar door de wet onderworpen aan de voorwaarde dat de syndicus

verhinderd is of in gebreke blijft bij de uitoefening van zijn functie

(art. 577-8 § 7 B.W). De tot op heden gepubliceerde rechtspraak betreft

uitsluitend aanstellingen door de rechter. Daarbij wordt niet door alle rech-

ters op dezelfde wijze ingegaan op de voorwaarde van het disfunctioneren

van de syndicus.

De vordering tot aanstelling van een voorlopig syndicus kan door een

individuele mede-eigenaar ingesteld worden bij verzoekschrift(570). Moge-

lijk geõÈnspireerd door een ruime interpretatie van het begrip ,,verhindering''

besloot de Vrederechter van Charleroi die vastgesteld had dat op het ogenblik

van zijn beslissing haast alle beweerde tekortkomingen geregulariseerd

waren en niet aangetoond was dat de syndicus op ernstige wijze tekortge-

komen was aan zijn wettelijke verplichtingen toch tot aanstelling van een

voorlopig syndicus. In casu zou de zittende syndicus die 16 jaar lang zonder
(gerechtelijke) problemen zijn mandaat had uitgeoefend kortelings door een

nieuwe vervangen worden. Die nakende overgang had blijkbaar voor span-

ningen met de eisers gezorgd. Gelet op de sfeer van wantrouwen verklaarde

de syndicus zich voor de rechter akkoord, met het oog op een vlotte over-

gang, een voorlopig syndicus naast zich te aanvaarden aan wie hij alle

documenten en inlichtingen die de nieuwe syndicus nodig had, zou over-

maken(571). Een syndicus-vrijwilliger die, zoals de Vrederechter het uit-

drukte, zijn taak wel volbracht maar hier en daar wat steken liet vallen kreeg

de vaderlijke vermaning dat hij alle mede-eigenaars op dezelfde wijze moest

(570) Vred. Charleroi 6 april 2000, T. Vred. 2000, 343; Vred. Brussel, 22 december 1999,

T. Vred. 2000, 340, die, misschien toch wel overdreven, besloot tot onontvankelijkheid omdat

eiser de zaak aanhangig had gemaakt bij dagvaarding. Had het niet volstaan om bij gebeurlijke

inwilliging van zijn vordering de kosten van de dagvaarding ten zijne laste te leggen?; Vred.

Brugge 10 januari 1997, T. App. 1999, 4, 25. De vraag of dit bij eenzijdig dan wel bij

tegensprekelijk verzoekschrift moet gebeuren brengen we te berde bij het in zake roepen

van de syndicus.

(571) Vred. Charleroi 6 april 2000, T. Vred. 2000, 343.
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behandelen, gelet op het feit dat eÂeÂn mede-eigenaar failliet was gegaan diens

aandeel in de lasten minstens voorlopig over de andere mede-eigenaars

moest verdelen volgens hun aantal aandelen in de mede-eigendom en dien-

volgens zijn rekeningen moest aanpassen. Indien eÂeÂn en ander niet binnen de

2 maanden in orde was zou een voorlopig syndicus aangesteld worden(572).

De vraag tot aanstelling van voorlopig syndicus lijkt principieel gewettigd zo

de syndicus een afrekening opstelde die niet beantwoordt aan de regels van

de basisakte. Gelet op het feit dat de syndicus dit had gedaan omdat de

algemene vergadering dit van hem verlangde, leken de feiten in concreto
voor de Vrederechter niet voldoende zwaar om een voorlopig syndicus aan te

stellen en beperkte hij zich tot een strenge vermaning(573). Hetzelfde geldt

indien de syndicus zich niet houdt aan de hem contractueel opgelegde

verplichtingen inzake te volgen boekhoudsysteem en onderhoud van liften

en verzekeringscontracten opzegt terwijl hij enkel de toestemming had

gekregen om van verzekeringsmakelaar te veranderen. Dat hij op een aantal

punten toestemming van de raad van beheer had gekregen is irrelevant. Als

professioneel weet hij hoe beperkt de bevoegdheid van deze raad is(574).

Gegrond is ook de vordering tot aanstelling van een voorlopig syndicus

ingeval van belangentegenstelling tussen syndicus en algemene vergadering,

zo de syndicus onjuiste weergaven deed in de notulen, onjuiste inlichtingen

verschafte aan de algemene vergadering en in een beroepsprocedure die hij

instelde poogde via een volmachtensysteem zijn persoonlijk raadsman ook

als raadsman van de vereniging van mede-eigenaars te laten fungeren(575).

Vermits het uitblijven van een vereffening van de kosten van de uittredende

syndicus niet kan beletten dat de nieuw verkozen syndicus in functie treedt, is

een vordering tot aanstelling van voorlopig syndicus niet gegrond(576). De

Vrederechter van Aalst had zeker geen ongelijk wanneer hij stelde dat de

vordering op grond van art. 577-8 § 7 B.W. een belangenconflict (tussen

syndicus en mede-eigenaar(s)) vergt. Aan die voorwaarde is voldaan indien

een aantal mede-eigenaars de syndicus gevraagd hadden zijn ontslag op de

agenda van de algemene vergadering te plaatsen en hij daarop niet was

ingegaan. De Vrederechter willigde dan ook de vordering in tot aanstelling

van een voorlopig syndicus met als opdracht een algemene vergadering

bijeen te roepen om over een gebeurlijk ontslag van de syndicus en de

aanstelling van een nieuwe te beslissen(577). Minder verteerbaar is de

beslissing van de Vrederechter van Veurne die stelt dat aanstelling van een

voorlopig syndicus slechts bevolen kan worden indien de syndicus volledig
in gebreke blijft en niet meer in staat is zijn functies uit te oefenen, terwijl de

(572) Vred. St. Jans-Molenbeek 15 januari 1997, T. Vred. 2000, 367.

(573) Vred. Brugge 10 januari 1997, T. App. 1999, 4, 25.

(574) Vred. Aalst 8 december 1998, T. App. 1999, 3, 18.

(575) Rb. Brugge 18 april 1997, R.W. 1998-99, 196, noot A. CARETTE; T. App. 1997, 3, 26,
T.W.V.R. 1998, noot H. DE LOOSE.

(576) Vred. Veurne 20 februari 1997, T. App. 1997, 2, 28.

(577) Vred. Aalst 25 februari 1997, T. App. 1999, 2, 43.
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algemene vergadering hem niet onmiddellijk kan of wil ontslaan. De recht-

bank is niet bevoegd om de notulen van een algemene vergadering te

herschrijven. De mede-eigenaar moet zijn grieven ter zake voorleggen aan

de algemene vergadering, waarna hij gebeurlijk haar beslissing die weigert

op die grieven in te gaan op grond van art. 577-9 § 2 B.W. kan aanvech-

ten(578). Diezelfde teneur vinden we in een beslissing van de Vrederechter

van Nieuwpoort, die spreekt van een situatie waar de algemene vergadering

niet kan of niet wil optreden. Naar zijn mening kan de individuele mede-

eigenaar niet buiten elk toedoen of tussenkomst van de algemene vergade-

ring om de aanstelling van een voorlopig syndicus vragen. Een doorslagge-

vend argument achtte hij daarbij dat het mandaat van de syndicus intuitu
personae is en zijn identiteit het belang van alle mede-eigenaars raakt. Hij

meende dat interne geschillen primordiaal door de algemene vergadering

moeten opgelost worden en de rol van de rechtbank subsidiair is. Aangezien

bleek dat er nooit een bespreking op de algemene vergadering was geweest

i.v.m. problemen met de syndicus meende hij dat de mede-eigenaar die de

vordering tot aanstelling van voorlopig syndicus had ingesteld geen blijk gaf

van het vereiste belang overeenkomstig art. 17 en 18 Ger. W. Hij verklaarde

de vordering onontvankelijk(579).

Deze twee beslissingen roepen toch wel bedenkingen op. Moet men echt

spreken van een algemene vergadering die niet kan of wil beslissen. Reke-

ning houdend met de duidelijke tekst van art. 577-8 § 6 B.W. die de algemene

vergadering de macht geeft om een syndicus ad nutum de laan uit te sturen is

het dus eigenlijk een kwestie van niet willen. De primordiale rol die men aan

de algemene vergadering wil geven is een nobele maar waarschijnlijk

meestal onrealistische gedachte. Is het zo ondenkbaar dat een mede-eigenaar,

voor wie een beslissing van de algemene vergadering de gemakkelijkste en

goedkoopste oplossing zou zijn, pas naar een advocaat zal stappen en zich

alle kosten en ellende van een procedure op de hals halen omdat hij met vrij

grote zekerheid weet dat hij op de algemene vergadering niet op de nodige

steun kan rekenen? Welk nut heeft het dan om toch eerst het ommetje langs

de algemene vergadering te maken? In dergelijk geval heeft de mede-

eigenaar van meetafaan het vereiste belang. Tevens voegt men zo een

voorwaarde toe aan art. 577-8 § 7 B.W. die de wet niet stelt. Er is hier een

duidelijk verschil met de bewoordingen van art. 577-9 § 4 B.W. Bovendien

kan het zijn dat de individuele mede-eigenaar volkomen gelijk heeft maar de

meerderheid op de algemene vergadering om diverse redenen, die vreemd

zijn aan het functioneren van de syndicus, niet op zijn verzoek wil in-

gaan(580). De uitspraken van de Vrederechters van Nieuwpoort en Veurne

maken art. 577-8 § 7 B.W. tot een overbodige bepaling. Als het zo is dat men

(578) Vred. Veurne 27 juni 1997, T. App. 1998, 1, 24.

(579) Vred. Nieuwpoort 15 december 1998, T. App. 1999, 2, 35.

(580) Vgl. Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29: alhoewel een mede-eigenaar

duidelijke bezwaren had geformuleerd keurde de algemene vergadering de rekeningen goed

zonder enige toelichting van de syndicus te vragen.
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eerst een beslissing van de algemene vergadering moet uitlokken dan herleidt

alles zich tot een toepassing van art. 577-9 § 2 B.W. Daarmee negeert men de

individuele actiemogelijkheid en bescherming tegen gebeurlijke inertie of

moedwil van de algemene vergadering die de wet aan de individuele mede-

eigenaar wil bieden. Het argument dat de identiteit van de syndicus het

belang van alle mede-eigenaars raakt snijdt geen hout. Art. 577-8 § 7 B.W.

stelt immers precies i.v.m. de kern van het probleem, zijnde het al dan niet

behoorlijk functioneren van de syndicus, een rechterlijke controle in en legt

de verplichting op de syndicus in het geding te roepen als waarborg dat over

dat al dan niet behoorlijk functioneren een grondig en onafhankelijk onder-

zoek mogelijk is. Niets belet overigens dat de vereniging van mede-eigenaars

die het niet eens zou zijn met het standpunt van de individuele mede-eigenaar

vrijwillig tussenkomt in de zaak. Wij hebben dan ook geen moeite met het

principe geformuleerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Brugge dat

de vereniging van mede-eigenaars belang heeft om in beroep te gaan tegen de

beslissing van de Vrederechter die een voorlopig syndicus aanstelde(581).

Ook de idee van de Vrederechter van Veurne dat er sprake moet zijn van een

volledig in gebreke zijn van de syndicus voegt een voorwaarde toe aan de

wet. Wij voelen daarom ook veel meer voor de houding van de Vrederechter

van Brugge die het verzoek van de mede-eigenaar inwilligde omdat de

syndicus de afrekening niet opstelde volgens de regels van de basisakte,

ook al zou hij zich daarbij gedragen hebben overeenkomstig de desiderata

van de algemene vergadering(582).

Onbehaaglijk voelt men zich misschien ook bij de motivering van een

beslissing van de Vrederechter van St.-Jans-Molenbeek dat zelfs zo een

syndicus ernstige fouten beging een mede-eigenaar de rechtbank niet om

zijn afzetting kan verzoeken omdat die bevoegdheid enkel aan de algemene

vergadering toekomt(583). Nuancering lijkt hier op zijn plaats. Allereerst is

het zo dat art. 577-8 § 7 B.W. inderdaad enkel de aanstelling van voorlopig

syndicus voorziet en niet de mogelijkheid om rechtstreeks tot vervanging van

de syndicus over te gaan. Maar in dit geschil was de vordering van de mede-

eigenaar niet gebaseerd op art. 577-8 § 7 B.W. maar op art. 577-9 § 2 B.W.

(aanvechting beslissing van algemene vergadering). Steunt men op die basis

en combineert men dat met art. 577-8 § 1 B.W. dan verandert heel de zaak.

Indien de mede-eigenaar inderdaad de nietigverklaring bekomt van de be-

slissing van de algemene vergadering die een syndicus ondanks manifeste

fouten in functie houdt, is er geen beslissing meer en kan de rechter krach-

tens art. 577-8 § 1 B.W. wel tot aanstelling van een (ander) syndicus over-

(581) Rb. Brugge 18 juli 1997, R.W. 1998-99, 196, noot A. CARETTE, T. App. 1997, 3, 26,
T.W.V.R. 1998, 166, noot H. DE LOOSE.

(582) Vred. Brugge 10 januari 1997, T. App. 1999, 4, 25. Zie ook Vred. Aalst 8 december

1998, T. App. 1999, 3, 18: de syndicus kan zich niet verschuilen achter een toestemming van de

raad van beheer.

(583) Vred. St. Jans-molenbeek 26 juli 1995, T. App. 1998, 3, 21.
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gaan(584). Waar in het concrete geval de Vrederechter de vordering van de

mede-eigenaar wegens gebrek aan belang had afgewezen met het motief dat

zelfs zo misbruik of bedrog was aangetoond de mede-eigenaar nog moet

bewijzen dat de beslissing hem nadeel berokkent lijkt dergelijke motivering

niet erg overtuigend. Is het niet het rechtmatige belang van elk mede-

eigenaar te mogen verwachten dat een syndicus professioneel en moreel de

nodige waarborgen biedt?

(n) Voorlopig syndicus. In zake roepen van syndicus

Wordt de aanstelling van een voorlopig syndicus door een individueel mede-

eigenaar (en dus niet door de algemene vergadering) gevraagd, dan bepaalt

art. 577-8 § 7 B.W., in tegenstelling tot art. 577-8 § 6 B.W., dat de syndicus in

het geding moet worden betrokken. Doet de mede-eigenaar dat niet dan is

zijn vordering onontvankelijk. De wil van de wetgever is dat de syndicus een

mogelijkheid tot tegenspraak heeft wat betreft het door de mede-eigenaar

ingeroepen verhinderd zijn of in gebreke blijven(585). Voor de Vrederechter

van Merksem(586) sluit de tekst van de wet beroep op dagvaarding uit en kan

de oproeping alleen geldig gebeuren bij gerechtsbrief overeenkomstig

art. 1034 sexies Ger.W., wat betekent dat gebruik moet gemaakt worden

van het tegensprekelijk verzoekschrift. Uit een vonnis van de Vrederechter

van Roeselare, die duidelijk de debatcultuur hoog in het vaandel draagt, kan

men opmaken dat hij alleszins het eenzijdig verzoekschrift uitsluit en opteert

voor het tegensprekelijke(587). In tegenstelling tot zijn Merksemse collega

meende de Vrederechter van Brussel dat ook bij eenzijdig verzoekschrift

oproeping bij gerechtsbrief mogelijk was en de eerbiediging van de rechten

van verdediging bij beide vormen verzekerd was(588). Dat hij vanuit dat

standpunt besloot tot onontvankelijkheid ingeval van inleiding bij dagvaar-

ding lijkt echter overdreven. De Vrederechter van Gent ging gewoon in op

een vordering bij dagvaarding zonder dat over het procedurele aspect eÂeÂn

woord werd gerept(589). De Vrederechter van Moeskroen nam de toch wel

erg extreme stelling in dat de syndicus enkel bij dagvaarding in zake

geroepen kon worden en er geen mogelijkheid was om met gerechtsbrief

te werken(590). Wij laten een definitieve stellingname met genoegen over

aan de specialisten van het procesrecht. Maar in afwachting daarvan kunnen

we misschien toch enige bedenkingen formuleren. Vertrekpunt lijkt ons te

moeten zijn dat de wet alleszins duidelijk is waar hij de syndicus een recht op

(584) Vgl. Vred. Leuven 18 juni 1996, T. App. 1996, 2, 27.

(585) Vred. Veurne 6 augustus 1998, T. App. 1999, 2, 37; Vred. Veurne 27 juni 1997, T. App.
1998, 1, 24; Vred. Merksem 12 juni 1996, R.W. 1997-98, 344, T. Vred. 2000, 346.

(586) Vred. Merksem 12 juni 1996, R.W. 1997-98, 344, T. Vred. 2000, 346.

(587) Vred. Roeselare 17 november 1995, T. Vred. 2000, 348.

(588) Vred. Brussel 22 december 1999, T. Vred. 2000, 340.

(589) Vred. Gent 29 april 1996, T. App. 1996, 3, 28.

(590) Vred. Moeskroen 17 december 1997, T. Vred. 1998, 309.
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tegenspraak wil verzekeren en anderzijds dat hij de drempel voor de mede-

eigenaar verlaagd heeft door de vraag tot aanstelling van voorlopig syndicus

bij verzoekschrift mogelijk te maken (art. 577-8, § 7 B.W., art. 594, 21
o
Ger.

W.). Bij de keuze tussen dagvaarding, eenzijdig verzoekschrift en verzoek-

schrift op tegenspraak lijkt men het meest op veilig te spelen indien men kiest

voor verzoekschrift op tegenspraak. Wie kiest voor dagvaarding eerbiedigt

het principe van tegenspraak maar drijft nodeloos de kosten op, zodat rede-

lijkerwijze hij die in alle geval moet dragen. De moeilijkst te verdedigen

keuze is die voor het eenzijdig verzoekschrift. Het is waar, zoals de Vrede-

rechter van Brussel stelt, dat in de gevallen voorzien door art. 1253ter Ger.
W. (beter leek de verwijzing naar art. 1253 quater Ger. W.), waaraan

art. 1371bisGer. W. kon toegevoegd worden, een oproeping bij gerechtsbrief

mogelijk is. Maar het lijkt gevaarlijk daar een algemene regel uit af te leiden.

Enerzijds gaat het om teksten die bestonden voÂoÂr art. 1034bis e.v. in het Ger.
W. werden opgenomen, anderzijds wordt daar duidelijk over een oproeping

gesproken. Waar zulks niet het geval is lijkt de regel van art. 811 Ger. W. de

oproeping uit te sluiten(591).

De aanstelling van een voorlopig syndicus is niet mogelijk indien de syndi-

cus wiens beheer betwist wordt ondertussen ontslag nam en de algemene

vergadering hem verving(592).

De Vrederechter van Wolvertem oordeelde dat de regel dat de syndicus mee

in het geding moet geroepen worden indien een mede-eigenaar om aanstel-

ling van een voorlopig syndicus verzoekt niet geldt indien de syndicus is

overleden en de algemene vergadering niet in zijn vervanging heeft voor-

zien(593). Benevens het feit dat overeenkomstig art. 2003 B.W. het mandaat

eindigt door overlijden en men in dergelijke omstandigheden moeilijk kan

beweren dat de rechten van verdediging van de syndicus in het geding zijn

lijkt de Vrederechter hier eigenlijk twee situaties met mekaar te verwarren.

Enerzijds is er de hypothese van art. 577-8 § 1 B.W. waarin men zich tot de

rechter wendt omdat er geen syndicus is. Anderzijds is er de hypothese van

art. 577-8 § 7 B.W. waarin er wel degelijk een syndicus is maar eÂeÂn of

meerdere mede-eigenaars menen dat deze zijn functie niet kan uitoefenen of

ze slecht uitoefent. Terminologisch houdt men beide situaties best uit mekaar

door te spreken van een gerechtelijk (§ 1) en van een voorlopig syndicus

(§ 2). De verwarring is mogelijk te verklaren door de neiging van de rechters

om, ook zo zij op grond van de eerste hypothese optreden, hun tussenkomst

in de tijd te beperken en zo veel mogelijk de algemene vergadering haar rol te

doen spelen (vide supra). Dat is een aanvaardbaar uitgangspunt maar geen

wet van Meden en Perzen. Art. 577-8 § 1 B.W. laat duidelijk een benoeming

tot 5 jaar van gerechtelijk syndicus toe. Een gelijkaardige verwarring vindt

men in een vonnis van de Vrederechter van Borgerhout die art. 577-8 § 7

(591) Verslag Van Reepinghen, Pasin. 1967, suppl., 460.

(592) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29, inzonderheid 37, 2
o
kol.

(593) Vred. Wolvertem 2 september 1996, T. App. 1996, 4, 25.
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B.W bij analogie toepasselijk achtte op een situatie waar het mandaat van de

zittende syndicus verstreken was en nog geen nieuwe aangesteld. Naar de

mening van de Vrederechter moest dan de uittredende syndicus in het geding

betrokken worden. De Vrederechter ging er vanuit dat de situatie dat er een

leemte was in het beheer van het gebouw niet door de wet voorzien was en

meende dat hij principieel op grond van art. 577-8 § 7 B.W. een voorlopig

syndicus kon aanstellen met beperkte opdracht een algemene vergadering

samen te roepen om een syndicus aan te stellen. Hij besloot echter dat het

opleggen van deze maatregel overbodig was vermits dit resultaat ook bereikt

kon worden zo eÂeÂn of meerdere mede-eigenaars die 1/5 van de aandelen

bezat(en) de algemene vergadering bijeen riepen om tot aanstelling van een

syndicus over te gaan. Hij schortte zijn uitspraak dan ook op in afwachting

van het resultaat van dergelijke vergadering(594). Het resultaat is goed, de

uitgangspunten fout. In tegenstelling tot wat de Vrederechter meent is er

geen leemte in de wet en wordt de situatie waarbij er een vacuuÈm in het

beheer is ondervangen door art. 577-8 § 1 B.W. Die bepaling legt zoals

gezegd op dat de rechter pas mag ingrijpen indien er geen aanstelling door de

algemene vergadering is. In feite ligt de beslissing van de Vrederechter, weze

het op foutieve grondslag, volkomen in de lijn van wat zijn collega's doen op

basis van art. 577-8 § 1 B.W. (vide supra: Aanstelling).

Waar art. 577-8 § 7, 2
o
al. B.W. oplegt de syndicus in zake te roepen legt het

geenszins de verplichting op ook de vereniging van mede-eigenaars in het

geding te betrekken. Het is dus niet zo dat de syndicus in de procedure eÂn in

eigen naam eÂn als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars

verschijnt. Dat zou overigens tot de paradoxale situatie leiden dat de syndi-

cus het standpunt van de vereniging van mede-eigenaars zou moeten komen

verwoorden over de tekortkomingen die hem in de uitoefening van zijn

mandaat worden verweten(595).

(o) Voorlopig syndicus. Art. 19 Ger. W.

Art. 577-8 § 7 B.W. beoogt een situatie waarin er een syndicus is. Dat brengt

mee dat men zich bezwaarlijk op dit artikel kan beroepen indien er onduide-

lijkheid is of er op rechtsgeldige wijze ontslag werd gegeven aan de syndicus.

Ingeval dit ontslag rechtsgeldig was is er immers geen syndicus meer en

bevindt men zich buiten de hypothese van de wet. In afwachting van een

uitspraak over de geldigheid van het ontslag kan, gebeurlijk ambtshalve, toch

een voorlopig syndicus aangesteld worden maar dan via een beroep op de

algemene regel van art. 19 Ger. W.(596).

(594) Vred. Borgerhout 23 februari 1998, T. App. 1998, 2, 33.

(595) Rb. Nijvel 10 mei 1999, T. App. 1999, 4, 34. De samenvatting boven het vonnis lijkt

terzake geen juiste weergave van de beslissing te geven.

(596) Vred. Wolvertem 28 maart 1996, T. App. 1996, 1, 29.
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(p) Meerdere gebouwen. EeÂn rechtspersoonlijkheid

Er bestaat enige discussie over de vraag of ingeval van complexe constellatie

van de mede-eigendom Ð een duur woord om aan te geven dat de mede-

eigendom zich over meerdere gebouwen uitstrekt Ð er per gebouw een

afzonderlijke vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid, een

algemene vergadering en een syndicus bestaat(597). De praktische implica-

ties zijn o.a. dat de ene algemene vergadering zich niet met de zaken van de

andere te moeien heeft, de syndicus van het ene gebouw niet de vereniging

van mede-eigenaars van het andere kan vertegenwoordigen en een syndicus

van eÂeÂn gebouw niet in rechte zal kunnen treden ter behartiging van belangen

die de mede-eigenaars van alle gebouwen van het complex aangaan. De

meerderheid van de gepubliceerde rechtspraak kiest voor het principe dat er

slechts eÂeÂn rechtspersoonlijkheid mogelijk is(598). Steun voor die stelling

wordt gezocht in de bewoordingen van art. 577-5 § 1, 2
o
B.W. waar gezegd

wordt dat indien men te maken heeft met een groep van gebouwen de

basisakte moet bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging van

mede-eigenaars gevestigd is(599). Dat betekent dat beslissingen van afzon-

derlijke deelvergaderingen niet tegenstelbaar zijn aan de andere deelgemeen-

schappen(600). Wordt door de mede-eigenaars van eÂeÂn gebouw een geding

ingeleid dan is dit onontvankelijk(601), de ,,syndicus'' van eÂeÂn gebouw

treedt niet op als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars

zodat art. 17 Ger. W. tot onontvankelijkheid van de vordering wegens gebrek

aan hoedanigheid doet besluiten(602). De bijeenkomsten van de mede-

eigenaars van de afzonderlijke gebouwen hebben slechts een informatieve

waarde, een afzonderlijke boekhouding per gebouw brengt geen afzonderlijk

statuut mee. Indien de kosten van de afzonderlijke gebouwen nogal ver-

schillend zijn, is het nodig de kostenafrekening gescheiden te houden, tenzij

de algemene vergadering hierover anders oordeelt(603). Alleenstaand is dan

ook de uitspraak van de Vrederechter van Wolvertem wanneer hij de

principieÈle stelling verkondigt dat de bewoordingen van art. 577-5 § 1, 2
o

B.W. niet toelaten te besluiten dat de wetgever op imperatieve wijze ver-

boden heeft dat meerdere verenigingen van mede-eigenaars naast mekaar

(597) Zie daarover N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de

Jurisprudence (1989-1998), Les Biens'', R.C.J.B. 2000, 384, nr. 150; S. SNAET en

G. BLOCKX, ,,Kroniek appartementsmede-eigendom (1994-1999)'', R.W. 1999-2000, 2-3.

(598) Kort Ged. Antwerpen 27 juni 1997, P.& B. 1998, 183; Vred. Genk 27 april 1999,

T. App. 1999, 3, 40; Vred. Veurne 4 september 1997, T. App. 1998, 1, 26; Vred. Tongeren
26 juni 1997, T. App. 1999, 1, 30.

(599) Zie de reeds geciteerde uitspraken van Kg. Antwerpen 27 juni 1997 en Vred. Veurne

4 september 1997.

(600) Vred. Genk 27 april 1999, T. App. 1999, 3, 40.

(601) Vred. Veurne 4 september 1997, T. App. 1998, 1, 26.

(602) Kg. Antwerpen 27 juni 1997, P. & B. 1998, 183.

(603) Vred. Tongeren 26 juni 1997, T. App. 1999, 1, 30.
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zouden bestaan(604). Wij kiezen voor de meerderheidsopvatting, weze het

niet alleen op basis van de o.i. overigens duidelijke bewoordingen van

art. 577-5, § 1, 2
o
B.W. Die bepaling kadert in een groter denkschema van

de wet. Vertrekken we allereerst bij de titel van Deel II van het Hoofdstuk

Mede-eigendom. Het blijkt duidelijk uit de titel dat de regels van deze

afdeling, die blijkens art. 577-14 B.W. een imperatief karakter hebben, maar

toepasselijk zijn zo er sprake is van mede-eigendom. Daarbij kunnen zich

twee hypotheses voordoen die men telkens herhaald vindt in de bewoordin-

gen van art. 577-3 tot 577-5 B.W. inzake toepassingsgebied, statuten, bena-

ming en zetel. Ofwel is er slechts onverdeeldheid tussen de eigenaars van eÂeÂn

enkel gebouw, ofwel zijn er meerdere gebouwen maar blijft er tussen de

mede-eigenaars van de verschillende gebouwen een element van onverdeeld-

heid. Zelfs zo men aanneemt dat in deze laatste hypothese enkel de eigenaars

van een privatief gedeelte in dit gebouw mede-eigenaar kunnen zijn van

gedeelten van dit gebouw blijft het zo dat er een infrastuctuur blijft die door

de mede-eigenaars van alle gebouwen gebruikt zal worden (b.v. in- en

uitritten, wegen, tennisplein, tuin, binnenplaatsen). Enkel zo men kan zeggen

dat voor geen enkel van deze elementen tussen de mede-eigenaars van de

onderscheiden gebouwen een mede-eigendomssituatie bestaat treedt men

buiten het toepassingsgebied van de wet. Dat is de strikte logica van het

imperatieve systeem. Daartegen kan men opwerpen dat mede-eigenaars van

gebouw A eigenlijk toch geen gebruik maken van b.v. de trappen, liften,

gevels en andere gemeenschappelijke gedeelten die typisch verbonden zijn

aan die van gebouw B. Maar wie eigendom wil verwerven in een complex

van gebouwen zal daarbij rekening houden met de welstand die het complex

als geheel uitstraalt. Eens iemand eigenaar is geworden van een kavel zal wat

gebeurt met eÂeÂn van de andere gebouwen onvermijdelijk een weerslag

hebben op de waarde van zijn kavel en wordt zijn patrimonium geraakt.

Dat rechtvaardigt dat hij een mate van medezeggenschap heeft m.b.t. wat in

een ander gebouw gebeurt. Gebeurlijk kan men zoals de Vrederechter van

Tongeren(605) voorstellen dat in de mate dat de kostenstructuur van het ene

gebouw beduidend afwijkt van die van het of de andere, een gescheiden

afrekening wordt doorgevoerd. Acht men die situatie onwenselijk dan zijn er

maar twee mogelijkheden. Ofwel treedt men niet toe tot dergelijke complexe

structuur, ofwel besluiten degenen die zich erin bevinden om aan die situatie

een einde te maken. Te vrezen valt dat het niet zal lukken om aan ieder

gebouw de nodige infrastructuurelementen te verbinden. Dat zal dan bete-

kenen dat men voor de elementen die door de bewoners van de verschillende

gebouwen gebruikt worden een structuur moet uittekenen waarbij het eigen-

domsrecht ervan aan eÂeÂn enkel gebouw verbonden wordt en de mede-

eigenaars van andere gebouwen via eÂeÂn of ander zakelijk recht, waarbij

(604) Vred. Wolvertem 10 oktober 1996, T. App. 1997, 1, 26. Verder in de beslissing wordt het
probleem echter afgezwakt door de noodzaak van een statutenwijziging voor dergelijk systeem

van afzonderlijke verenigingen van mede-eigenaars in het licht te stellen.

(605) Vred. Tongeren 26 juni 1997, T. App. 1999, 1, 30.
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erfdienstbaarheid op de eerste rij lijkt te staan, het gebruik zullen kunnen

hebben. Wil men de welstand van de gebouwen regelen dan kan gebruik

gemaakt worden van een beding van burgerlijke bewoning. Of dit alles de

zaken zal vergemakkelijken valt te betwijfelen. Benevens het feit dat in het

algemeen erfdienstbaarheden al meer dan behoorlijk scoren wat betreft het

aantal procedures, zit men ook al met het fenomeen dat daarbij ieder eigenaar

van een kavel kan menen dat het al dan niet correct naleven van de erf-

dienstbaarheidsregels zijn kavel raakt en hij dus op grond van art. 577-9 § 1,

2
o
al. B.W. naar de rechter kan stappen. De rechtspraak besliste overigens

reeds in die sfeer dat de vereniging van mede-eigenaars geen actio negatoria
kan instellen en omgekeerd ook geen actio confessoria tegen haar mogelijk is

omdat zij geen eigenaar of titularis van enig zakelijk onroerend recht is en

deze rechten uitsluitend bij de individuele mede-eigenaars berusten(606).

De logische stap om een mede-eigendomssituatie te doorbreken werd gezet

door de Rechtbank van Koophandel van Brugge(607). Niet onbelangrijk

daarbij is echter dat dit gebeurde voÂoÂr er meer dan eÂeÂn van 3 ontworpen

gebouwen stond. In casu was de bouwpromotor van 3 gebouwen failliet

verklaard nadat het eerste gebouw al afgewerkt en verkocht was. Met het oog

op een optimale realisatie van de nog af te werken gebouwen 2 en 3 leek het

belangrijk dat ieder van de 3 gebouwen zakenrechtelijke autonomie kreeg.

Dat vergde wel een statutenwijziging en onderlinge ruil van rechten in

gemeenschappelijke delen. Een algemene vergadering van de mede-eige-

naars van het reeds afgewerkt gebouw en de curatoren, die als mede-

eigenaars onder opschortende voorwaarde van bekrachtiging door de Recht-

bank van Koophandel moesten optreden, werd belegd. Zij besliste op grond

van art. 577-7, § 1, 2
o
, litt d en e B.W. De syndicus ondertekende op grond

van art. 577-8 § 4, 3
o
en 6

o
B.W. de aankoop en verkoop van gemene delen.

98. PRIVATE EN GEMENE DELEN

(a) Private delen

Volgens art. 577-3, 1
o
al. B.W. bestaat elke kavel uit een privaat deel en een

aandeel in de gemene delen. Volgens art. 577-4 § 1 B.W. moet de basisakte

duidelijk aangeven wat privaat en wat gemeenschappelijk is. Dezelfde bepa-

ling legt op in het reglement van mede-eigendom de rechten en plichten van

ieder mede-eigenaar betreffende deze private en gemeenschappelijke delen

te beschrijven. Een en ander zou voortaan tot klare situaties moeten aanlei-

ding geven. Dat dat in het verleden niet zo was blijkt uit een uitspraak van de

Vrederechter van Nieuwpoort over een geschil waarin zowel dagvaarding als

uitspraak zich situeren voÂoÂr het in werking treden van de huidige apparte-

mentswetgeving. In een appartementsgebouw had de algemene vergadering

(606) Rb. Brugge 3 mei 1999, T. App. 1999, 4, 18; Vred. Veurne 4 september 1997,

T. App. 1998, 1, 26, inzonderheid 28-29.

(607) Kh. Brugge 16 januari 1997, T. App. 1998, 2, 30.
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met de statutair vereiste meerderheid beslist de vensters in een gevel te

vervangen en daartoe een reservefonds aan te leggen. EeÂn van de mede-

eigenaars weigerde in de kosten daarvan bij te dragen en werd gedagvaard.

De Vrederechter begon met eerst vast te stellen dat de vensters van een

appartement privatief waren. Vervolgens overwoog hij echter dat vermits

deze vensters deel uitmaakten van de gevel zij een constructief en esthetisch

belang vertoonden dat het privatieve oversteeg. Dit collectief belang pri-

meerde naar zijn mening op het beschikkingsrecht van de mede-eigenaar

over zijn privatief deel, zodat de algemene vergadering ter vrijwaring of

realisatie van dit collectief belang een beslissing kon nemen in afwijking van

dit beschikkingsrecht(608). Dergelijke beslissing lijkt ons onder de huidige

wetgeving alleszins niet meer verdedigbaar. Ze komt er kort en bondig op

neer dat men niet alleen het gebruik van private eigendom kan inperken maar

zelfs het beschikkingsrecht over die eigendom kan ontnemen door een

beslissing van de algemene vergadering. Indien art. 577-4 § 1 B.W. bepaalt

dat het reglement van mede-eigendom de rechten en plichten i.v.m. de

private delen beschrijft dan gaat het daar duidelijk over beperkingen (aan

het gebruik) maar niet over een ontnemen van het recht zelf(609). Dat is

nochtans wat men doet wanneer men het beschikkingsrecht ontneemt. Men

kan zich moeilijk inbeelden dat iemand private eigendom wil verwerven

waarvan bepaald is dat anderen kunnen beslissen of men die kwijt speelt.

Ook de statutenwijziging met 4/5 meerderheid in art. 577-7 § 1, 2
o
, litt. a

B.W. voorzien lijkt niet zo ver te kunnen gaan. Indien dit zelfde artikel

immers in zijn § 3 unanimiteit vergt voor een wijziging aan de verdeling van

aandelen in de gemeenschappelijke delen, omdat men zo aan individuele

eigendom raakt, lijkt het a fortiori zo te moeten zijn dat men niet zonder de

toestemming van de mede-eigenaar aan zijn privaat deel kan raken. Het is

overigens nogal opvallend dat de wet met geen woord rept over een wijziging

aan de private delen door de algemene vergadering. Bovendien stelt zich de

vraag hoe men een algemene vergadering de bevoegdheid zou kunnen geven

om het beschikkingsrecht over private eigendom aan te tasten zonder in

botsing te komen met art. 16 G.W.

Heel wat beter te verteren is dan ook de beslissing van de Vrederechter van

Veurne. Die oordeelde dat indien bleek dat de brandinspectie vastgesteld had

dat de parkeerplaats van een mede-eigenaar de toegang tot een hoogspan-

ningscabine belette, de vereniging van mede-eigenaars het probleem niet op

de mede-eigenaar kon afwentelen door hem de toegang tot de ondergrondse

parking te ontzeggen. De parkeerplaats was in de basisakte duidelijk als

privatief omschreven. De beslissing van een algemene vergadering die het

gebruik en genot van een privatief deel ontneemt aan een mede-eigenaar die

de conventionele bestemming eerbiedigt is onrechtmatig. Zelfs als de basis-

(608) Vred. Nieuwpoort 18 april 1995, T. App. 1997, 2, 32.

(609) Zie over het principieel respect voor het eigendomsrecht dat in het reglement van mede-

eigendom behouden moet blijven: M. KADANER en M. PLESSERS , ,,La loi du 30 juin modifiant

et compleÂtant les dispositions du Code civil relatives aÁ la coproprieÂteÂ'', J.T. 1995, 399.
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akte en de beslissing van de algemene vergadering bijkomende beperkingen

aan het gebruik en genot kunnen opleggen mogen die niet zodanig zijn dat

daardoor het gebruik en genot binnen de conventionele bestemming tot niets

wordt herleid(610).

Een uitspraak van de Rechtbank van Namen, onder de vroegere wetgeving

gedaan, ligt in dezelfde lijn. Die besliste dat de algemene vergadering niet

bevoegd is om de private delen te verhuren. Een zgz. mandaat aan de syndici

terzake was dan ook zonder rechtsgrond(611).

Het Hof van Brussel meende dat de algemene vergadering haar boekje te

buiten ging indien ze de mede-eigenaar die het exclusieve genot van de tuin

had verplichtte tot wegruiming van de coniferen die hij daar geplant had.

Daarmee had de algemene vergadering een beslissing genomen over een

privatief deel. Weliswaar werd niet betwist dat de tuin een gemeenschap-

pelijk deel was maar de basisakte bepaalde duidelijk dat de mede-eigenaar

die het exclusieve genot kreeg deze tuin op eigen kosten moest inrichten,

daarin begrepen de aanvoer van de nodige teelaarde(612). Indien men

aanneemt dat deze clausule uit de basisakte een opstalrecht vestigde is de

beslissing juist.

Die botsing tussen individuele en gemeenschappelijke belangen zal indien ze

niet opgelost raakt op de algemene vergadering uiteindelijk tot een beroep op

de rechter leiden. Indien herstellingen aan een mazouttank in een kelder

enkel kunnen gebeuren via een luik in de winkel van een mede-eigenaar,

deze een andere oplossing wenst en op de algemene vergadering niet de door

art. 577-7 § 1, 1
o
litt. b B.W. vereiste gekwalificeerde meerderheid(613)

wordt bereikt, kan de zaak op grond van art. 577-9 § 7 B.W. aan de Vrede-

rechter worden voorgelegd. In dergelijk geval moet gebeurlijk de procedure

geschorst worden totdat de vereniging van mede-eigenaars in de zaak is

geroepen. Ingeval van positieve uitspraak zal de rechter immers de syndicus

de nodige uitvoeringsmaatregelen i.v.m. zijn beslissing opleggen(614).

Indien een binnenkoer privatief is mag die overdekt worden zo niet bewezen

wordt dat de koepel steunt op een gevel. Gelet op de kleine oppervlakte

vormde dit ook geen wijziging van de stijl of harmonie van het gebouw(615).

In dezelfde beslissing kwamen nog volgende punten aan bod. De gebeurlijke

bestemmingswijziging van een garage in keuken met sanitair blok voor een

tea-room leek in casu overeen te komen met de strekking van de basisakte

m.b.t. het handelsgelijkvloers. Of de terrasuitbouw van een gelijkvloerse

(610) Vred. Veurne 15 mei 1997, T. App. 1998, 1, 22.

(611) Rb. Namen 27 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1645.

(612) Brussel 29 april 1999, J.T. 2000, 189.

(613) Men kan zich afvragen of hier ook niet art. 577-7 § 1, 2
o
litt. a B.W. ter sprake moest

komen, vermits deze werken onvermijdelijk een beperking van de rechten op het privatief deel

zouden meebrengen.

(614) Vred. Brussel 30 september 1998, J.L.M.B. 1999, 648, T. App. 1999, 1, 37.

(615) Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 4, 25.
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kavel met handelsbestemming door de basisakte toegelaten was zonder

voorafgaande toestemming van de algemene vergadering was volgens de

Vrederechter een interpretatievraag die overeenkomstig art. 1156 B.W.

opgelost moest worden aan de hand van intrinsieke en extrinsieke elementen,

waaronder de verklaring van de notaris die de basisakte opgesteld had. De

basisakte bepaalde enerzijds dat de terrasuitbouw moest gebeuren overeen-

komstig de stedenbouwkundige regels die zonder verdere formaliteiten ver-

plichtend werden verklaard voor alle mede-eigenaars en legde anderzijds een

uitvoeringswijze op waarvoor geen bouwvergunning kon bekomen worden.

Deze stedenbouwkundige weigering had geen verlies van het principieÈle

recht op bouwen van het terras voor gevolg maar betekende enkel dat de

mede-eigenaar ten gevolge van de onmogelijkheid van uitvoering van de last

of verbintenis hiervan bevrijd was.

Indien een mede-eigenaar zgz. een terras maar in feite een verkoopkantoor

aanbouwde en zich in zijn bouwaanvraag had uitgegeven als exclusief

eigenaar bouwde hij wederrechtelijk en hield wederrechtelijk een bouwwerk

in stand. De eventuele instemming van een aantal andere mede-eigenaars

heft de strafbaarheid niet op. De andere mede-eigenaars kunnen zich burger-

lijke partij stellen en de afbraak onder verbeurte van dwangsom vorderen en

een vergoeding omdat ze geschaad werden in hun uitzicht en zelfs geen

verbeteringen aan het eigen appartement konden laten aanbrengen omdat er

geen gebruik meer van de lift gemaakt kon worden(616).

(b) Gemene delen

Uiteraard is een zijgevel een gemeen deel. Er is dan ook geen toestemming

vereist van een individuele mede-eigenaar om een evenementenorganisator

toe te laten deze gevel voor house-running te gebruiken(617).

Volgens de Vrederechter van Antwerpen moeten de aanspraken op een

kamer die een mede-eigenaar haalt uit zijn koopakte wijken indien de

vereniging van mede-eigenaars kan bewijzen dat zij het dertigjarig deugde-

lijk bezit ervan heeft(618). Daar hebben wij toch enige vragen bij. Pas sedert

1995 heeft de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid. Hoe kan

zij dan een dertigjarig bezit hebben? Volgens art. 577-5 § 3 B.W. kan de

vereniging van mede-eigenaars geen eigenaar zijn van onroerende goederen.

Hoe kan zij dan door dertigjarig bezit eigendom verwerven? De enige

mogelijkheid lijkt hier te zijn dat alle (andere) mede-eigenaars het bewijs

leveren van deugdelijke bezitsdaden i.v.m. de kamer in kwestie zodat voor

(616) Gent 13 november 1998, T. App. 1999, 2, 22.

(617) Kort. Ged. Brugge 12 juli 1996, T. App. 1997, 2, 19.

(618) Vred. Antwerpen 9 februari 1998, T. App. 1998, 2, 24. De verwijzing naar

A. KLUYSKENS, Zakenrecht, nr. 105 en H. DE PAGE, VII, nr. 1287 is overigens naast de kwestie.

Daar wordt enkel zeer algemeen begrip en ratio van de verkrijgende verjaring toegelicht maar

met geen woord gerept over verkrijging door een (vereniging van) mede-eigenaar(s).
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ieder van hen individueel moet nagegaan worden of zij er mede-eigenaar van

geworden waren.

Dat dakterrassen gemeenschappelijke delen zijn ondanks een gebeurlijk

privatief gebruik wordt niet betwist. Per slot van rekening gaat het om een

dak en dat heeft als functie het gebouw te bedekken en af te sluiten tegen

regen en vocht. Het behoort tot de fundamentele constructieve gedeelten van

het gebouw. Een goede dakafdekking komt alle onderdelen van het gebouw

en dus de gemeenschap ten goede(619). Problemen kunnen zich wel voor-

doen bij de verdeling van de herstellingskosten (b.v. wegens watersinsijpe-

ling). Men kan er immers moeilijk aan voorbijgaan dat naast de functie van

dak, waarvan alle mede-eigenaars profiteren, de inrichting als terras tot een

privatief gebruik voor de eigenaar(s) van het/de dakappartement(en) leidt.

De Vrederechter van St.-Kwintens-Lennik ging gedetailleerd in op het pro-

bleem. Niet alleen stelde hij dat het privatief gebruik een normaal gebruik

moest zijn zodat men op het terras geen veranda mocht bouwen of barbecues

houden. De eigenaar van het dakappartement is aansprakelijk voor eventuele

schade aan de waterdichting of andere constructies voortvloeiend uit zijn

gebruik van het terras. De Vrederechter sprak zich ook uit over het kosten-

probleem. Alleen de eigenaar van het dakappartement moet instaan voor het

normale onderhoud en inrichting van het terras als zodanig. Gebeurlijk kan

hij hiertoe door de vereniging van mede-eigenaars gedwongen worden. Voor

de Vrederechter moet deze mede-eigenaar dan ook alle kosten dragen m.b.t.

al wat zich boven de waterdichtingslaag bevindt en alle kosten voor verwij-

dering en herplaatsen van tegels en dergelijke zo dit vereist is voor herstel,

onderhoud en andere werken i.v.m. waterdichting en andere essentieÈle

werken aan de dakconstructie(620). Zijn Gentse collega hield het bondiger.

Die meende dat de tegels niet afscheidbaar waren, geen meerwaarde gaven

aan het dakappartement en het dak, o.a. bij verhuizingen door allen werd

gebruikt. Alle mede-eigenaars moesten bijdragen in alle herstellings- en

renovatiekosten(621). Deze verschillende benadering van het kostenpro-

bleem lijkt uiteindelijk zijn oorzaak te vinden in een werkelijk verschillende

of verschillend beoordeelde feitelijke situatie. In beide vonnissen wordt

uiteindelijk eenzelfde correct criterium gebruikt: wie profiteert van deze

terrassen? De Vrederechter van Gent meent dat dat elke mede-eigenaar is

omdat het terras ter beschikking van iedereen moest staan om het nodige

takelmateriaal bij verhuizingen aan te brengen en omdat aan de tegelbedek-

king een isolerende werking werd toegeschreven waarvan alle mede-eige-

naars baat hadden. In het vonnis van de Vrederechter van St.-Kwintens-

Lennik wordt het accent duidelijk gelegd op het voordeel dat de eigenaar van

het dakappartement heeft. Dit laatste vonnis heeft het voordeel letterlijk een

(619) Vred. Gent 12 februari 1998, T. App. 1998, 2, 28; Vred. St.-Kwintens-Lennik 23 januari
1997, T. App. 1997, 3, 18.

(620) Vred. St.-Kwintens-Lennik 23 januari 1997, T. App. 1997, 3, 18.

(621) Vred. Gent 12 februari 1998, T. App. 1998, 2, 28.
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demarcatielijn gezocht te hebben tot waar alle mede-eigenaars van het dak

voordeel hadden en vanaf waar het exclusieve voordeel voor de eigenaar van

het dakterras begon(622). Dat was de waterdichtingslaag. Dat lijkt een

handzaam criterium. Of een zich daarboven bevindende laag nog enig

gemeenschappelijk nut vertoont zal telkens in concreto beoordeeld moeten

worden. Daarbij mag in herinnering gebracht worden dat overeenkomstig

art. 577-3, 3
o
al. B.W. het vermoeden van gemeenheid gebaseerd op gemeen-

schappelijk gebruik slechts geldt bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid

tussen titels. In een zaak van bijdrage in de kosten, waar de vraag naar al dan

niet privatief zich stelde en blijkbaar noch rechter noch partijen het zagen

zitten om er met beroep op het vermoeden uit te geraken stelde de Rechtbank

een deskundige aan. Een uit 1967 daterende basisakte bestempelde een stuk

grond ,,zoals aangeduid op het bij de basisakte horend plan'' als privatief.

Zowel de vereniging van mede-eigenaars als de individuele eigenaar legden

een identieke basisakte voor. Maar ieder legde een verschillend plan voor en

op geen van deze plannen kwam in origineel de aanduiding van het privatief

stuk voor(623). Op het eerste gezicht zijn er twee mogelijkheden. Ofwel

kwam de aanduiding op het originele plan niet voor en zit men serieus in de

puree om uit te maken waar zich het stukje bevindt waarvan een duidelijke

partijwil in het contract het privaat karakter wou erkennen. Ofwel had geen

van beide partijen de moeite gedaan om over te gaan tot consultatie van het

originele plan bij de notaris of alleszins op het hypotheekkantoor waar

normaliter dergelijk door de notaris gewaarmerkt plan samen met het aan-

bieden ter overschrijving van de basisakte werd (en wordt) neergelegd. Dan

zou de deskundige niet al te veel werk hebben.

De gemene delen mogen door de mede-eigenaars gebruikt worden overeen-

komstig hun bestemming (art. 577-2 § 5 B.W.). Een mede-eigenaar die de

hall van een gebouw gebruikt om er graffiti-slogans, gericht tegen andere

mede-eigenaars, aan te brengen kan dan ook in kort geding veroordeeld

worden tot verwijdering onder verbeurte van dwangsom(624). Een mede-

eigenaar die de electriciteitsvoorziening van een lift saboteerde en de lift

ontregelde werd terecht tot schadevergoeding veroordeeld. Toen de syndicus

op de deur van de kelder waar zich deze electrische installatie bevond tot

twee maal toe een grendel aanbracht werd dezelfde mede-eigenaar betrapt

toen hij deze op geraffineerde wijze aan het doorzagen was. Zijn argument

dat deze kelder als zijnde een gemeenschappelijke ruimte niet mocht afge-

sloten worden door de syndicus maakte weinig indruk. Niet alleen had hij in

deze kelder niets te zoeken vermits zijn tellers in een andere kelder opgesteld

waren. Bovendien bevonden de sleutels van de litigieuze kelder zich in

(622) Onder dat opzicht lijkt de uitspraak van de Vrederechter ons dan ook genuanceerder dan

de overigens degelijke en interessante uiteenzetting bij S. SNAET en G. BLOCKX, ,,Kroniek

appartementsmede-eigendom (1994-1999)'', R.W. 1999-2000, 4.

(623) Rb. Brugge 13 februari 1998, T. App. 1998, 4, 34.

(624) Kort. Ged. Brugge 12 juli 1996, T. App. 1997, 2, 22.
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hetzelfde gebouw bij de syndicus zodat ze, indien nodig, steeds beschikbaar

waren(625).

99. REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. GEBRUIK PRIVAAT DEEL. TEGENSTEL-

BAARHEID

Blijkens art. 577-4, § 1, 1
o
B.W. geeft het reglement van mede-eigendom

o.m. aan op welke wijze een mede-eigenaar zijn privaat deel mag aanwen-

den. Veel reglementen bevatten een clausule volgens welke de appartemen-

ten enkel voor burgelijke bewoning of een vrij beroep aangewend mogen

worden. In de bestudeerde periode heeft de Antwerpse magistratuur aan

Braziliaanse medemensen moeten uitleggen wat die moeilijke Nederlandse

woorden betekenen. Een dame van Braziliaanse origine ontving in een

standingvol gebouw in alle discretie (tegen redelijke vergoeding) heren om

hun dat beetje warmte te bieden dat ze blijkbaar thuis niet vonden. Dat was

niet naar de zin van de vereniging van mede-eigenaars die heel dat gedoe van

fiesta tropical en zevende hemel op de zevende verdieping van het apparte-

mentsgebouw niet zag zitten. De Vrederechter legde onder verbeurte van

dwangsom aan de dame in kwestie en een heer die zoiets als haar manager

moet geweest zijn, de staking van deze activiteit in het appartement op. Het

argument van verweerders dat de uitoefening van een vrij beroep in het

appartement toegelaten was, vond bij de Vrederechter geen gehoor. Die

meende dat een vrij beroep verband houdt met verrichtingen van intellectuele

aard, ten voordele van derden gepresteerd door personen die meestal aan

specifiek tuchtrechtelijke instanties onderworpen zijn (sic). De Vrederechter

meende dat de activiteiten van een prostituee niet van intellectuele aard zijn.

Over specifiek tuchtrechtelijke instanties zegt het vonnis niets(626). Toen de

vereniging van mede-eigenaars de overtuiging kreeg dat de dame haar oude

gewoonten niet kon afleren besloot zij het kwaad met tak en wortel uit te

roeien. In een beslagprocedure vorderde zij de betaling van de dwangsom en

uitvoerend beslag op het appartement. Om de omvang van de verbeurde

dwangsom te bepalen moest echter uitgemaakt worden hoe vaak de dame

nog over de schreef gegaan was. Het Hof van Beroep kreeg de delicate taak

om uit te maken welke bewijstechnieken in deze uiterst gevoelige materie

wel en niet aangewend konden worden. Het meende dat, hoewel het hier geen

rechtshandelingen en enkel feiten betrof, gelet op het specifiek karakter der

activiteiten geen bewijs door getuigen kon geleverd worden. Ook een schrif-

telijke verklaring van een vrouwelijke bewoonster van het gebouw, waarvan

gemeend werd dat die niet onpartijdig was, kwam niet in aanmerking. Be-

(625) Vred. Overijse 1 april 1997, T. App. 1998, 1, 14.

(626) Vred. Antwerpen 24 juni 1996, T. App. 1998, 3, 12; Vred. Antwerpen 17 juli 1996,

T. App. 1998, 3, 12. Zie ook Vred. Molenbeek 10 november 1998, T. Vred. 2000, 373: massage

door dames werd als een niet essentieel intellectuele activiteit beschouwd die niet verenigbaar

was met de door het reglement opgelegde burgerlijke bewoning. De Vrederechter achtte dit

voldoende en wou dan ook niet uitglijden over de vraag of de activiteit moreel, immoreel, een

beetje moreel of een beetje immoreel was.
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wijskrachtig waren voor het Hof wel de advertenties die de verweerders in

een aantal kranten hadden geplaatst(627). Ook op grond van een strikt

geformuleerd beding van burgerlijke bewoning werd een mede-eigenaar

die in zijn appartement een activiteit uitoefende van juridisch en financieel

raadgever en beheerder van roerend en onroerend vermogen, verplicht hier-

mee op te houden. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel (voor advocaten,

geneesheren en ingenieurs maakte het beding een uitzondering) werd afge-

wezen(628).

Art. 577-10 § 4 B.W. maakt de bepalingen van het reglement van mede-

eigendom tegenstelbaar aan huurders. Een huurster die zich beijverde om zo

veel mogelijk medemensen een ontspannende massage te geven, riep ten

onrechte in dat het reglement van mede-eigendom, dat enkel een burgerlijke

bewoning toeliet, haar niet tegenstelbaar was. Waar het huurcontract ver-

meldde dat de huurster een afschrift van dit reglement had ontvangen en de

verhuurder zodra de vereniging van mede-eigenaars haar ongenoegen had

laten blijken, de verbreking van het huurcontract wegens niet eerbiedigen

van de bestemming van het goed (art. 1729 B.W.) had gevorderd en be-

komen, kon aan de mede-eigenaar in kwestie geen enkel verwijt gemaakt

worden(629).

Over een andere ontvlambare aangelegenheid ging het voor de Vrederechter

van Nieuwpoort. De basisakte verbood ontplofbare en ontvlambare produc-

ten binnen te brengen in het gebouw, met uitzondering van mazout of andere

vloeibare brandstoffen. De bedoeling van deze clausule was volgens de

Vrederechter duidelijk te beletten dat zich explosieve stoffen in het gebouw

zouden bevinden. Een mede-eigenaar kreeg dan ook geen toestemming om

voortaan met aardgas te verwarmen, gelet op het verhoogd risico op ont-

ploffing(630).

100. RECHTSVORDERINGEN

(a) Namens de mede-eigendom

Uitgaande van de idee dat de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoon-

lijkheid heeft (art. 577-5 B.W.), in rechte kan optreden als eiser of als

verweerder (art. 577-9 § 1, al. 1 B.W.) en de syndicus het orgaan is dat haar

hierbij krachtens art. 577-8 § 4, 6 B.W. vertegenwoordigt(631) heeft zich een

(627) Antwerpen 9 juni 1998, T. App. 1998, 3, 13.

(628) Vred. Luik 20 april 1998, T. Vred. 2000, 376, noot H. ROGISTER.

(629) Vred. St.-Jans-Molenbeek 10 november 1998, T. Vred. 2000, 372.

(630) Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 4, 25.

(631) De vereniging van mede-eigenaars kan, maar moet zich niet laten vertegenwoordigen

door de syndicus. Ze kan ook rechtstreeks in rechte treden en zich daarbij laten vertegenwoor-

digen door een advocaat (art. 728 Ger. W.) zonder gebruik te maken van de ,,tussenschakel''

syndicus: Vred. Veurne 4 september 1997, T. App. 1998, 1, 26; Vred. Veurne 6 augustus 1998,
T. App. 1999, 2, 37.
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duidelijke strekking afgetekend i.v.m. de ontvankelijkheid van vorderingen

door of tegen de mede-eigendom ingesteld. Zijn de belangen van de vereni-

ging van mede-eigenaars in het spel dan kan enkel door of tegen haar

geprocedeerd worden(632). De beslissing om in rechte op te treden moet

dus genomen worden door de algemene vergadering, de bevoegdheid die

art. 577-8 § 4, 4 B.W. voor de daar vermelde aangelegenheden aan de

syndicus geeft is uitzonderlijk(633). Maar eens de algemene vergadering

die beslissing genomen heeft kan de syndicus namens de vereniging van

mede-eigenaars in rechte optreden zonder dat daartoe nog enig bijzonder

mandaat van de algemene vergadering vereist is. Dat volgt uit de samenle-

zing van art. 577-9 § 1 en 577-8 § 4, 6
o
B.W. en art. 703 Ger. W. Dat werd in

een arrest van 5 oktober 2000 duidelijk gesteld door het Hof van Cassatie. De

bestreden beslissing die een door de syndicus namens de mede-eigendom

ingestelde vordering tot inning van privatieve kosten onontvankelijk had

verklaard omdat hij daartoe geen bijzonder mandaat had gekregen en de

basisakte hem slechts een bevoegdheid gaf op te treden voor de inning van

algemene kosten, werd wegens schending van genoemde wetsbepalingen

verbroken(634). De Rechtbank van Brussel, die nochtans naar art. 577-8 § 4,

6
o
B.W. verwees, had blijkbaar over het hoofd gezien dat deze paragraaf die

de opdrachten van de syndicus op imperatieve wijze omschrijft, begint met

de woorden ,,Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van

mede-eigendom wordt toegekend''. De door de wet imperatief toegewezen

taken vormen een minimum. Via het reglement van mede-eigendom of een

beslissing van de algemene vergadering kunnen aan de syndicus dus alleen

verdergaande maar niet beperkter bevoegdheden verleend worden(635).

Het feit dat de vereniging van mede-eigenaars geen eigenaar of titularis is

van enig zakelijk recht i.v.m. de gemene delen belet niet dat zij herstel in de

(632) Vred. Gent 23 oktober 1998, T.G.R. 1999, 145, noot C. SCHELKENS. De poging om het

probleem van de onontvankelijke vordering voor de vereniging van mede-eigenaars ingeleid

door de voorzitter en een commissaris van de Raad van Bestuur toch nog recht te trekken door

de vereniging van mede-eigenaars, thans vertegenwoordigd door de syndicus, een tussenkomst

in het geding te laten doen mislukte. Terecht wees de Vrederechter erop dat de vereniging van

mede-eigenaars al partij in het geding was en geen derde zoals door art. 15 Ger. W. vereist. De

idee van Schelkens dat er helemaal niets geregulariseerd moest worden omdat de vereniging

van mede-eigenaars zich in rechte niet noodzakelijk (door de syndicus) moet laten vertegen-

woordigen, maar zelf kan optreden en zich door een advocaat kan laten vertegenwoordigen

overtuigt ons niet. Die redenering lijkt ons slechts te kloppen indien de vereniging van mede-

eigenaars van meetafaan zo in de procedure getreden was. Eens zij echter verkoos zich te laten

vertegenwoordigen, en daarbij misschien de verkeerde keuze maakte, moet men de situatie

nemen zoals ze was bij de aanvang van het geding. Vred. Brugge 2 februari 1998, T. App. 1998,

2, 28; Vred. Veurne 20 februari 1997, T. App. 1997, 2, 28.

(633) Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999, 3, 43; Vred. Veurne 17 december

1998, T. App. 1999, 4, 15. Zie ook Rb. Brugge 18 april 1997, R.W. 1998-99, 196, noot

A. CARETTE, T. App. 1997, 3, 26, T.W.V.R. 1998, 106, noot H. DE LOOSE, ook besproken

onder Syndicus. Behoud en voorlopig beheer.

(634) Cass. 5 oktober 2000, Rev. not. b. 2000, 665.

(635) Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1756/1, 25; Verslag Vanden-

berghe namens de Senaatscommmissie voor Justitie, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 712-2, 111.
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oorspronkelijke toestand kan vorderen, vermits zij alle vorderingen inzake

gebruik en genot en materieel of juridisch behoud van het gebouw kan

instellen(636). Het feit dat in de oproepingsbrief voor de algemene vergade-

ring waarbij de syndicus tot dagvaarding gemachtigd werd niet alle punten

vermeld staan waarop gedagvaard werd kan door de gedaagde niet ingeroe-

pen worden, althans niet wanneer hij geen mede-eigenaar is. De formaliteiten

i.v.m. de algemene vergadering beogen immers enkel de belangen van de

leden van de vereniging van mede-eigenaars te beschermen, niet die van

derden(637). Het feit dat de vereniging van mede-eigenaars thans rechts-

persoonlijkheid heeft laat haar toe als volwaardige procespartij op te treden

zodat zij geen voorafgaande machtiging van de algemene vergadering of

enig ander orgaan moet bewijzen. Dit geldt ook voor de syndicus die haar

vertegenwoordigt en aan de gedaagde dus geen bewijs meer van een beslis-

sing van de algemene vergadering dient voor te leggen(638). Benevens naar

art. 577-8 § 4, 6 wordt soms ook naar de algemene regel van art. 703 Ger. W.

inzake de vertegenwoordiging van rechtspersonen in rechte verwezen(639).

Die bepaling laat overigens toe dat de gedaagde de procedure laat schorsen

totdat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen van de

vereniging van mede-eigenaars vormen zijn kenbaar gemaakt(640). Werd

de dagvaarding niet betekend aan de syndicus als bevoegd orgaan van de

vereniging van mede-eigenaars en rept de eisende vereniging van haar kant

ook niet over een tussenkomst van haar syndicus dan wordt tot onontvanke-

lijkheid besloten(641). In die geest werd ook een gedinghervatting door een

syndicus in die hoedanigheid ingesteld na het in werking treden van de wet

van 30 juni 1994, wegens gebrek aan hoedanigheid onontvankelijk geacht.

Vanaf die datum kan de syndicus nog enkel in rechte treden als vertegen-

woordiger van de vereniging van mede-eigenaars(642). In dezelfde lijn werd

geoordeeld dat een syndicus wiens mandaat op het ogenblik van inwerkingtre-

ding van de wet verstreken was de vereniging van mede-eigenaars niet meer

(636) Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 4, 25.

(637) Luik 23 oktober 1997, T.B.B.R. 1999, 144: de uitspraak lijkt het toch nogal ver te zoeken

waar als additioneel argument verwezen wordt naar art. 577-7 § 1, 2-c B.W. waar de algemene

vergadering bevoegdheid krijgt inzake heropbouw en herstel ingeval van gedeeltelijke vernieti-

ging. In casu ging het om een dagvaarding van een aannemer omdat alle vensters in een gevel

van meetafaan problemen met de sluiting vertoonden.

(638) Vred. Oostende 2 april 1998, T. Vred. 1998, 322.

(639) Vred. Oostende 17 juli 1998, T. App. 1999, 1, 18 dat tevens oordeelt dat de opgave van

de identiteit van de vereniging van mede-eigenaars niet impliceert dat gegevens over haar

orgaan, de syndicus, vermeld moeten worden; Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999,

3, 43.

(640) Vred. Tongeren 19 oktober 1998, T. App. 1999, 2, 34.

(641) Kg. Brugge 3 maart 1999, T.G.R. 1999, 85. Zie ook: Vred. Veurne 20 februari 1997,

T. App. 1997, 2, 28.

(642) Rb. Antwerpen 27 november 1997, T. App. 1998, 2, 18.
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kon vertegenwoordigen en namens haar dagvaarden(643). De vereniging van

mede-eigenaars is de formele procespartij, art. 577-8 § 4, 6
o
B.W. geeft de

syndicus louter een vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een vordering door

een mede-eigenaar op grond van art. 577-9 § 2 B.W. moet dus tegen de

vereniging van mede-eigenaars, niet tegen de syndicus ingesteld wor-

den(644). Wie in rechte optreedt en zich daarbij de hoedanigheid van

syndicus aanmeet zal in de mate dat die hoedanigheid betwist wordt door

de gedaagde het bewijs van zijn hoedanigheid of benoeming tot syndicus

moeten aantonen. Blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering dat

andere personen als syndicus aangesteld waren dan leidt dit krachtens art. 17

Ger. W. onvermijdelijk tot onontvankelijkheid wegens gebrek aan hoedanig-

heid(645).

Omtrent de geldigheid van een dagvaarding met de formulering namens ,,X

in zijn hoedanigheid van syndicus van de vereniging van mede-eigenaars van

Z'' bestaat onenigheid. De Vrederechter van Genk meende dat kon aange-

nomen worden dat dit een dagvaarding was uitgaande van de vereniging van

mede-eigenaars(646). Ook de Vrederechter van Fexhe-Slins meende dat een

dagvaarding en conclusies die de vermelding bevatten ,,X in zijn hoedanig-

heid van syndicus van residentie Z'' misschien ongelukkig geredigeerd

waren maar duidelijk lieten blijken dat het de vereniging van mede-eigenaars

was die gedagvaard werd(647). In een zaak voorgelegd in kort geding aan de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Gent dacht blijkbaar zelfs

niemand eraan terzake enig probleem te maken en werd enkel gesteld dat uit

art. 577-8 § 4, 6 B.W. niet blijkt dat de syndicus een formele machtiging van

de algemene vergadering moet kunnen aantonen wanneer hij dagvaardt(648).

De tegengestelde opvatting heeft eveneens haar aanhangers. Indien de ver-

eniging van mede-eigenaars niet formeel als eiser of verweerder partij is in

de zaak wordt tot onontvankelijkheid, wegens gebrek aan hoedanigheid van

(643) Vred. St.-Truiden 27 maart 1997, A.J.T. 1998-99, 167, noot S. SNAET, voor wie

stilzwijgende vernieuwing van het mandaat onmogelijk is omdat de wetgever in een impera-

tieve bepaling beslist heeft dat de hernieuwing van het mandaat om de 5 jaar aan de algemene

vergadering moet worden voorgelegd. Toch ziet hij een aantal ontsnappinsmogelijkheden, o.a.

via zaakwaarneming en bekrachtiging, voor de situatie waar de syndicus na verstrijken van zijn

mandaat toch nog is opgetreden. Bekrachtiging zou echter niet meer mogelijk zijn indien de

derde in het proces reeds kennis had gegeven van zijn wil de onbevoegdheid in te roepen.

(644) Vred. Nieuwpoort 15 december 1998, T. App. 1999, 2, 35; Vred. Veurne 20 februari

1997, T. App. 1997, 2, 29. Zie ook i.v.m. een kort geding: Kg. Namen 31 juli 1996, T.B.B.R.

1998, 152.

(645) Vred. Tienen 23 november 1998, T. App. 1999, 2, 31.

(646) Vred. Genk 15 september 1998, T. App. 1999, 4, 14.

(647) Vred. Fexhe-Slins 14 april 1997, T. Vred. 1998, 301, noot C. MOSTIN, korte tijd later in

hetzelfde tijdschrift opnieuw gepubliceerd maar dan toegeschreven aan Vred. ViseÂ, T. Vred.

1998, 496. Mostin meent dat art. 811 Ger. W. dat hoven en rechtbanken verbiedt ambtshalve

een derde tot tussenkomst te verplichten aldus geschonden werd. Het valt nochtans op dat de

Vrederechter erop wijst dat de vereniging van mede-eigenaars op geen enkel moment de

onontvankelijkheid inriep.

(648) Kg. Kh. Gent 23 februari 1996, T.G.R. 1996, 137.
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de syndicus, besloten (649). De vraag is of hier wat de kern van de zaak

betreft een verschil van opinie in de rechtspraak bestaat. In feite is iedereen

het erover eens dat de vordering door of tegen de vereniging van mede-

eigenaars moet ingesteld worden en dat de syndicus daarbij enkel als haar

wettelijk vertegenwoordiger fungeert. Alleen blijkt de ene rechter toeschie-

telijker dan de andere om dat uit de gebruikte bewoordingen af te leiden. Men

kan zich nochtans afvragen of wanneer een syndicus zich als dusdanig

kenbaar maakt het niet voor ieder duidelijk moet zijn dat hij in de uitoefening

van zijn wettelijk mandaat en niet in eigen naam of als conventioneel last-

hebber van eÂeÂn of enkele bepaalde mede-eigenaars optreedt. EeÂn en ander

doet niets af aan de juistheid van het besluit van Van Grunderbeeck dat enkel

een afgewogen woordgebruik in de gedinginleidende akte het risico uitsluit

dat ontoelaatbaarheid van de vordering wegens gebrek aan hoedanigheid van

de syndicus wordt ingeroepen.

Indien het waterverbruik van een appartementsgebouw door de distributie-

maatschappij aan de syndicus werd gefactureerd wordt hij overeenkomstig

art. 35bis § 3 W. 26 maart 1971 onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige

te zijn voor de belasting op de waterverontreiniging, onverminderd zijn

verhaal op de werkelijke gebruikers van het water. Alleen hij kan dan ook

een bezwaarschrift tegen deze heffing indienen(650). Indien men er rekening

mee houdt dat volgens de bewering van de syndicus 60 wooneenheden in het

gebouw bestonden zou hij er voor de toekomst misschien toch niet slecht aan

doen om de algemene vergadering voor te stellen het abonnement op naam

van de vereniging van mede-eigenaars te nemen.

(b) Namens de individuele mede-eigenaars

1 . Me t b e t r e k k i n g t o t d e e i g e n k a v e l ( a r t . 5 7 7 - 9 § 1 B .W . )

Een mede-eigenaar kan individueel een vordering wegens burenhinder, ge-

grond op art. 544 en 1382 B.W. instellen tegen de huurder van een ander

appartement. Art. 577-9 § 1 B.W. geeft hem duidelijk die bevoegdheid, op

voorwaarde dat hij vooraf de syndicus inlicht die zelf de andere mede-

eigenaars moet inlichten. Doel van de wet, aldus de Vrederechter van

Charleroi, is te voorkomen dat persoonlijke initiatieven genomen worden

die strijdig zijn met een beslissing van de algemene vergadering of met een

andere rechtsvordering door de vereniging van mede-eigenaars, vertegen-

woordigd door de syndicus, ingesteld. Hij schorste de procedure totdat de

syndicus verwittigd was(651). De Vrederechter van Veurne(652) geeft een

enigszins andere uitleg dan zijn collega van Charleroi. Volgens hem betreft

de meldingsplicht in kwestie vorderingen die, alhoewel toebehorend aan de

(649) Vred. Brugge 2 februari 1998, T. App. 1998, 2, 28; Kg. Veurne 6 november 1996, A.J.T.

1996-97, 331, noot D. VAN GRUNDERBEECK.

(650) Rb. Dendermonde 26 februari 1996, T.M.R. 1996, 208.

(651) Vred. Charleroi 8 juli 1997, T. App. 1998, 3, 28.

(652) Vred. Veurne 21 januari 1999, T. App. 1999, 4, 16.
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vereniging van mede-eigenaars, ook individueel door elke mede-eigenaar

met betrekking tot zijn kavel kunnen ingesteld worden. Het gaat om vor-

deringen inzake externe geschillen, voor interne geschillen heeft een melding

blijkens art 577-8 § 4, 6
o
B.W. (vertegenwoordiging in rechte van de vereni-

ging van mede-eigenaars door de syndicus) geen zin. Het doel van de

meldingsplicht is de syndicus de mogelijkheid te geven om zich namens

de andere mede-eigenaars aan te sluiten bij de vordering van de individuele

mede-eigenaar. Daarmee wordt in feite verwezen naar de Memorie van

Toelichting(653).

Ieder van deze uitspraken bevat een aantal elementen die niet zo gelukkig

geformuleerd zijn. Beginnen we bij het begin. De kavel van een mede-

eigenaar omvat naast zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen vooral

zijn privatief gedeelte(654). Dat privatief gedeelte is zijn exclusieve eigen-

dom. Zolang het daarover gaat, zonder enige weerslag voor gemeenschap-

pelijke delen, heeft hij terzake een autonome beslissingsmacht. Wat de

beslissingen van de algemene vergadering zijn en welke rechtsvorderingen

door de vereniging van mede-eigenaars ingesteld werden is binnen die

beperking irrelevant. Spreken van vorderingen die aan de vereniging van

mede-eigenaars toebehoren is ook niet gelukkig in die zin dat, in de mate dat

het louter om het privatief gedeelte gaat, de vereniging van mede-eigenaars

zich daar niet mee te bemoeien heeft. Iets anders is het wanneer het gaat om

een situatie die het privatief gedeelte betreft maar tegelijkertijd ook in min of

meerdere mate de mede-eigendom(655). Dat is de situatie die klassiek onder

de gelding van het vroegere art. 577 bis B.W. voorkwam: vordering van een

mede-eigenaar tegen een derde (vaak een aannemer) wegens schade aan zijn

appartement en waarbij de rechtspraak steevast aannam dat dergelijke vorde-

ring ontvankelijk was in de mate ze enkel op de private eigendom betrekking

had(656). Het is die situatie die art. 577-9 § 1 B.W. uiteindelijk op het oog

heeft. In de mate dat ook gemeenschappelijke belangen op het spel staan

wil men de mede-eigendom de kans geven om zich gebeurlijk bij de vorde-

ring van de mede-eigenaar aan te sluiten. Daarbij gaat het dus duidelijk

om een optreden waar de syndicus de belangen van de vereniging van mede-

eigenaars behartigt en niet die van de andere mede-eigenaars als individu.

Dat het om externe geschillen gaat is juist maar de verwijzing naar de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de syndicus komt hier niets bij

doen. Die heeft alleen te maken met geschillen die de belangen van de

mede-eigendom betreffen. In die optiek is het voorbeeld dat de Minister

van Justitie in de Senaatscommissie gaf (reactie van eÂeÂn mede-eigenaar

(653) Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1756/1, 27.

(654) H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Zakenrecht. Mede-eigendom, Antwerpen 1997, 270.

(655) Dat was het geval in de zaak voor de Vrederechter van Charleroi waar de eiser zich niet

alleen over persoonlijk nadeel maar ook over een afbreuk aan gemeenschappelijke delen

gedaan, bekloeg.

(656) Zie o.a; Brussel 10 april 1987, Res. Jur. Imm. 1987, 95; Rb. Nijvel 18 februari 1986,

J.L.M.B. 1987, 387; Rb. Luik 2 december 1988, J.L.M.B. 1991, 71.
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tegen geurhinder vanuit ander appartement via gemeenschappelijke schoor-

steen, verplichting syndicus in te lichten die op zijn beurt andere mede-

eigenaars die dezelfde hinder kunnen ondervinden moet verwittigen om

gebeurlijk gezamenlijk procedure op te starten)(657) weinig gelukkig. De

syndicus is geen mandataris noch behartiger van de belangen van indivi-

duele mede-eigenaars. De feiten uit het voorbeeld zouden echter wel een

inbreuk op het reglement van mede-eigendom kunnen vormen en zo een

optreden van de syndicus namens de vereniging van mede-eigenaars verant-

woorden.

In een geval van beweerde burenhinder door het heien van palen op een

aanpalend perceel kan de vordering wegens beschadiging van gemene delen

enkel door de vereniging van mede-eigenaars uitgeoefend worden. Voor

schade aan private delen kunnen de mede-eigenaars individueel optre-

den(658). In dezelfde gedachtengang kan men stellen dat indien bouwde-

fecten zich uitstrekken over private en gemeenschappelijke delen zowel door

de vereniging van mede-eigenaars als door individuele mede-eigenaars de

aanstelling van een deskundige kan gevraagd worden. Dat is alleszins wat

men leest in de samenvatting boven een beslissing in kort geding van de

Voorzitter van de Leuvense rechtbank(659). De weergegeven tekst van de

beschikking rept hierover met geen woord. Uit de combinatie van wie als

eiser optrad en het feit dat in het dispositief niets gezegd wordt over

onontvankelijkheid lijkt die stelling in de samenvatting wel juist te zijn.

Een erg correcte wijze van rechtspraak publiceren lijkt dit echter niet.

2 . V e r n i e t i g i n g o f w i j z i g i n g v a n b e s l i s s i n g v a n a l g e -

m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 5 7 7 - 9 § 2 B .W . )

Art. 577-9 § 2 B.W. geeft elke mede-eigenaar het recht de rechter te vragen

een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene

vergadering te vernietigen. Die vordering moet tegen de vereniging van

mede-eigenaars als procespartij, niet tegen de syndicus ingesteld wor-

den(660).

In een aantal uitspraken werd een omschrijving gegeven van wat onder

onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig verstaan moet worden. Een pro-

bleem hierbij is dat de terminologie in de Franstalige en Nederlandstalige

versie van de wet voor de laatste mogelijkheid niet echt synoniem is. Onrecht-

matig is een ruimere term dan ,,abusive'' die de idee van een misbruik van

recht of bevoegdheden oproept(661). Merkwaardig genoeg is dit verschil in

terminologie in de wet ingeslopen omdat in de Kamercommissie de heren

(657) Verslag Vandenberghe, Parl. St. 1992-93, 712-2, 131.

(658) Kh. Brugge 16 juli 1998, T. App. 1998, 4, 32.

(659) Kort Ged. Leuven 4 september 1997, T. App. 1998, 1, 18.

(660) Vred. Nieuwpoort 15 december 1998, T. App. 1999, 2, 35.

(661) Daarop werd reeds de aandacht gevestigd door G. De Palmenaere in zijn noot bij Vred.

Brussel 3 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 41, inzonderheid 43, 1
o
kol.
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Desmet en Vandeurzen het oorspronkelijke woordje ,,abusieve'' in de Neder-

landse tekst vervangen wilden zien door ,,onrechtmatige'' omdat dit een betere

vertaling zou zijn(662). Dat men in moeilijkheden komt door het begrip te

beperken tot een situatie van misbruik wordt geõÈllustreerd door een vonnis van

de Vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek(663). De eiser vorderde de nietig-

verklaring van een beslissing van de algemene vergadering betreffende een

wijziging in de verdeling van de lasten. Hij steunde zich eÂn op art. 577-9 § 2

B.W. eÂn op art. 577-9 § 6, 2
o
B.W. De Vrederechter meende dat er geen sprake

kon zijn van onrechtmatig (art. 577-9 § 2 B.W.) bij gebreke van een oogmerk

van fraude(664). Maar toen hij aan art. 577-9 § 6 B.W. kwam besloot hij even

vlot dat een verdeling volgens het aantal mede-eigenaars en niet volgens hun

aandelen in de mede-eigendom een persoonlijk nadeel veroorzaakte. Moet

men daar nu uit besluiten dat onrechtmatig een andere betekenis krijgt in het

specifieke geval dat art. 577-9 § 6 B.W. mee ter sprake komt? Het lijkt niet

alleen weinig logisch in eÂeÂn en dezelfde wetsbepaling een juridische term een

andere inhoud te geven naar gelang de feitelijke situatie waarmee men

geconfronteerd wordt. Art. 577-9 § 2 B.W. is bovendien in algemene bewoor-

dingen gesteld en voorziet geen afwijkende regeling voor een specifiek geval.

We achten het dan ook redelijker aan ,,onrechtmatig'' de betekenis te geven die

deze term normaal heeft en hem niet te beperken tot eÂeÂn specifieke vorm van

onrechtmatig handelen. De uitspraak lijkt moeilijk te verenigen met de be-

tekenis die in andere uitspraken aan de term onrechtmatig werd gegeven (vide

infra). Het vonnis lijkt ons overigens niet vrij van enige contradictie waar het

aanvangt met te zeggen dat er geen sprake is van onregelmatigheid, bedrog of

onrechtmatigheid maar toch de vordering tot nietigverklaring van de beslissing

over de wijze van goedkeuren van processen-verbaal inwilligt (zie verder).

Onregelmatig is de beslissing waarbij substantieÈle of op straffe van nietig-

heid voorgeschreven wettelijke of reglementaire vormvoorschriften inzake

samenstelling of houden van vergaderingen niet werden geeÈerbiedigd of een

bevoegdheidsoverschrijding werd begaan(665). Bedrieglijk is de beslis-

sing die bekomen werd met kunstgrepen geõÈnspireerd door een wil tot

schaden of tot wetsontduiking(666). Onrechtmatig is voor de Vrederechter

van Brussel in een Franstalig vonnis (waarbij dus de term ,,abusive'' werd

(662) Verslag de T' Serclaes, Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 851/7, 31.

(663) Vred. St.-Jans-Molenbeek 15 januari 1997, T. Vred. 2000, 367.

(664) Dat dit zonder meer kon afgeleid worden uit het feit dat 8 van de 9 mede-eigenaars de

beslissing hadden goedgekeurd lijkt niet zonder meer evident.

(665) Vred. Brussel 3 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 41, noot G. DE PALMENAER; Vred. Gent

28 januari 1998, T. App. 1999, 3, 20; Vred. Vorst 6 augustus 1997, T. App. 1999, 1, 38,

inzonderheid 39, 2
o
kol.; Vred. Gent 13 maart 1997, T. App. 1997, 3, 21, inzonderheid 22,

2
o
kol. Zie ook, grotendeels in dezelfde zin, Vred. Nieuwpoort 8 oktober 1996, T. App. 1997, 2,

16, inzonderheid 18, 1
o
kol.

(666) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29, inzonderheid 34, 1
o
kol.; Vred.

Brussel 3 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 41, noot G. DE PALMENAER; Vred. Vorst 6 augustus

1997, T. App. 1999, 1, 38, inzonderheid 39, 2
o
kol.; Vred. Gent 13 maart 1997, T. App. 1997, 3,

21, inzonderheid 22, 2
o
kol.; Vred. Nieuwpoort 8 oktober 1996, T. App. 1997, 2, 16, inzon-

derheid 18, 1
o
kol.
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toegelicht en naar het begrip ,,abus de pouvoir'' teruggegrepen), de beslis-

sing van de algemene vergadering waarbij a) de belangen van eÂeÂn of meer-

dere mede-eigenaars geschaad worden b) zonder dat hiervoor een geldige

reden voorhanden is(667). De Vrederechters van Gent en Nieuwpoort volg-

den die interpretatie, daarbij duidelijk geõÈnspireerd door Franstalige rechts-

leer(668). De Vrederechter van Waver zat grotendeels op hetzelfde spoor

met zijn toch wel ruimere formulering dat het moest gaan om een beslissing

die strijdig is met het algemeen belang, de gelijkheid tussen de mede-

eigenaars miskent of de belangen van een mede-eigenaar een ongeoorloofd

nadeel toebrengt(669).

De vordering tot nietigverklaring of wijziging moet binnen de 3 maanden

na kennisname door de mede-eigenaar ingesteld worden. Het gaat hier

om een vervaltermijn(670). Art. 577-9, § 2 B.W. formuleert een weerleg-

baar(671) wettelijk vermoeden dat de mede-eigenaar die op regelmatige

wijze werd opgeroepen voor de algemene vergadering kennis heeft genomen

van de beslissing op het ogenblik dat ze door deze vergadering werd goed-

gekeurd. Dit impliceert echter dat de vereniging van mede-eigenaars die de

laattijdigheid van de vordering wil inroepen moet aantonen dat de mede-

(667) Vred. Brussel 3 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 41, noot G. DE PALMENAER. Met wat goede

wil leest men ongeveer hetzelfde in de nogal ongelukkige vertaling van Vred. Vorst 6 augustus

1997, l.c. Dezelfde strekking vindt men terug in Brussel 29 april 1999, J.T. 2000, 188, al

kwam art. 577-9 § 1 B.W. hier niet direct aan de orde vermits het geschil zich afspeelde tussen

twee mede-eigenaars, waarbij de eiser zich op een beslissing van de algemene vergadering

beriep.

(668) Vred. Gent 13 maart 1997, l.c.; Vred. Nieuwpoort 8 oktober 1996, l.c.

(669) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29. Zie grotendeels in dezelfde zin:

G. BLOCKX, ,,De algemene vergadering van de mede-eigenaars'' in H. VANDENBERGHE (ed.),De

nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom, Iura Falconis Libri, 1995, 88.

(670) Vred. Charleroi 10 mei 1999, T. App. 1999, 4, 39; Vred. Brussel 3 maart 1998, A.J.T.

1998-99, 41: de vervaltermijn geldt evenzeer voor een vordering tot wijziging als voor een

vordering tot vernietiging; Vred. Veurne 15 mei 1997, T. App. 1998, 1, 22; Vred. Nieuwpoort

28 mei 1996, T. App. 1998, 1, 31 en 35 (twee uitspraken): voor beslissingen genomen voÂoÂr het

in werking treden van de wet van 30 juni 1994 begint de termijn overeenkomstig art. 13 van

deze wet te lopen vanaf zijn inwerkingtreding (1 augustus 1995).

(671) M. KADANER en J. PLESSERS, ,,La loi du 30 juin 1994 modifiant et compleÂtant les

dispositions du Code Civil relatives aÁ la coproprieÂteÂ'', J.T. 1995, 411, voetnoot 219 waar

terecht naar art. 1352 B.W. wordt verwezen. Men kan, gelet op de uitleg door de minister van

Justitie in de senaatscommissie gegeven, moeilijk een andere kwalificatie aannemen. De

Minister verantwoordde het systeem van het vermoeden vanuit de idee dat de behoefte aan

rechtszekerheid impliceerde dat de beslissingen van de algemene vergadering zo snel mogelijk

definitief zouden zijn. Heel terecht stelde hij dat de kernvraag is vanaf wanneer de 3 maanden

beginnen te lopen. Maar zijn redenering dat wie opgeroepen is ofwel aanwezig is ofwel een

lasthebber stuurt (Verslag Vandenberghe, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 712-2, 134) is te

ongenuanceerd. Ze gaat voorbij aan de hypothese dat een mede-eigenaar wel kon opgeroepen

zijn maar om eÂeÂn of andere (gegronde) reden geen kennis kon nemen van de oproeping (b.v.

ziekte, afwezigheid). Het tijdstip waarop de 3 maanden beginnen te lopen moet voor iedereen

principieel hetzelfde zijn, nl. het moment waarop men kennis had of kon hebben van de

beslissing. De situatie is voor wie geen kennis kon nemen van de oproeping dezelfde als voor

wie niet opgeroepen was. Een gelijke behandeling vergt dat een mede-eigenaar die niet

aanwezig was maar wel opgeroepen, mag aantonen dat hij geen kennis kon nemen van de

oproeping. Slaagt hij in die bewijslast dan zal net als voor een niet opgeroepen mede-eigenaar

de termijn ingaan op het moment waarop hij kennis had van de beslissing.
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eigenaar in kwestie behoorlijk werd opgeroepen. Zulks is niet het geval

indien de algemene vergadering beslist had de oproepingen voortaan per

gewone brief en niet meer aangetekend of tegen ontvangstbewijs te doen. Het

feit dat de datum van de algemene vergadering statutair vastligt brengt niet

mee dat het vermoeden van kennis toepasselijk is vermits niet alleen de dag

maar ook de dagorde van de algemene vergadering moeten worden medege-

deeld(672).

Die kwalificatie als vervaltermijn bracht de Vrederechter van Waver ertoe te

beslissen dat de termijn niet verlengd wordt indien de notulen van de

litigieuze algemene vergadering niet op de eerstvolgende vergadering maar

pas later werden goedgekeurd(673). Terecht. De vraag is inderdaad gewoon

vanaf wanneer de mede-eigenaar kennis had van de beslissing, vermits dat en

niet het ogenblik van goedkeuring van notulen het startpunt is van de termijn.

Het bewijs van het tijdstip van die kennis moet door de vereniging van mede-

eigenaars geleverd worden (vide supra). Kan zij een regelmatige oproeping

of aanwezigheid van de mede-eigenaar aantonen dan is het startpunt het

ogenblik waarop de algemene vergadering de beslissing nam. Dat is duidelijk

iets anders dan het tijdstip waarop notulen van deze beslissing worden

opgemaakt, toegezonden of, tenslotte, worden goedgekeurd, vermits dat

noodgedwongen een post factum vaststellen en schriftelijk vastleggen is

van wat eerder gebeurd is. Werd geen regelmatige oproeping aangetoond

dan moet maar mag ook eender welk element aangetoond worden waardoor

de kennis van de mede-eigenaar ontstond. Dat kan maar hoeft niet nood-

zakelijk via notulen gebeurd te zijn. Het gaat hier om een loutere feiten-

kwestie die met alle middelen bewezen mag worden.

Uitgaande van de idee dat de 3 maanden een vervaltermijn vormen meende

de Voorzitter van de Rechtbank van Namen dat hij in kort geding, zelfs met

een motief van hoogdringendheid, niet meer kon bevelen wat de rechter ten

gronde niet meer kon toestaan(674). Binnen het systeem van de nieuwe

wetgeving is dat juist. Maar het stelt wel de vraag wat men moet doen met

beslissingen waarvan de (kwalijke) consequenties pas meer dan 3 maanden

later blijken en of de regel fraus omnia corrumpit door art. 577-9 § 2 B.W. in

feite grotendeels wordt opgeofferd.

Volgens de Vrederechter van Brussel kunnen de vorderingen op grond van

art. 577-9 § 2 B.W. enkel bij dagvaarding of vrijwillige verschijning aan-

hangig gemaakt worden, niet bij verzoekschrift(675).

De klassieke ontvankelijkheidsvereisten van belang en hoedanigheid gelden

ook voor de vorderingen op grond van art. 577-9 § 2 B.W. Ook indien de

mede-eigenaar aantoont dat er bij de beslissing misbruik of bedrog in het

spel was volstaat dat niet om de nietigverklaring te verkrijgen. De mede-

(672) Vred. Veurne 15 mei 1997, T. App. 1998, 1, 22.

(673) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29, inzonderheid 34, 2
o
kol.

(674) Kort Ged. Namen 31 juli 1996, T.B.B.R. 1998, 152.

(675) Vred. Brussel 31 januari 1996, T. App. 1996, 1, 24.
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eigenaar moet tevens aantonen dat de beslissing hem nadeel berokkent(676).

Roept hij het niet respecteren van vormvereisten in dan moet hij aantonen

dat de beslissing anders geweest zou zijn indien de vormen wel geeÈerbiedigd

waren(677). Dit lijkt een logische toepassing van art. 17 Ger. W. dat het

nodige belang bij een vordering oplegt. Het feit dat een mede-eigenaar zijn

kavel verhuurt en de huurder zelf de beslissing van de algemene vergade-

ring kan aanvechten waarbij supplementaire kosten aan de uitbating van de

kavel worden verbonden ontneemt deze mede-eigenaar echter niet het be-

lang om dergelijke beslissing, die het gebruik van zijn eigendom bezwaart,

aan te vechten. Het cumulatief instellen van vorderingen door huurder en

verhuurder-mede-eigenaar is door de voorbereidende werken niet uitgeslo-

ten(678).

De wet spreekt van vorderingen door een mede-eigenaar. De Vrederechter

van Wolvertem oordeelde dan ook dat de vruchtgebruiker geen vordering op

grond van art. 577-9 § 2 B.W. kan instellen(679). Hetzelfde geldt voor een

ontslagen syndicus die de beslissing daartoe van de algemene vergadering

wil doen vernietigen. Hij mist hoedanigheid en belang(680).

Volgens de Vrederechter van Brussel moet de vordering tot nietigverklaring

of wijziging niet alleen tegen de vereniging van mede-eigenaars gericht

worden maar ook tegen de mede-eigenaars wiens persoonlijke belangen

mee op het spel staan. Daarbij volgt de Vrederechter een passage uit een

bijdrage van Kadaner en Plessers waarbij deze auteurs geen enkele motive-

ring of verwijzing geven(681). Zou die stelling nog verdedigbaar lijken zo de

vordering gericht is op een wijziging van de beslissing door de Vrederechter,

waarbij die mede-eigenaars het risico lopen dat zij zonder inspraak in een

situatie terechtkomen die anders is dan degene waarin zij zich bevonden voÂoÂr

de algemene vergadering haar beslissing nam (al lijkt ook hier vrijwillige

tussenkomst mogelijk), ze is het niet indien, zoals in casu, enkel de vernieti-

ging aan de orde is. In dat geval komen de betrokken mede-eigenaars immers

gewoon terug in de positie waarin ze zich voÂoÂr de aangevallen beslissing

bevonden. Wensen zij toch een beslissing, die hun situatie in gunstige zin

wijzigde, behouden te zien dan moeten zij maar vrijwillig tussenkomen in de

procedure.

(676) Vred. St.-Jans-Molenbeek, T. App. 1998, 3, 21.

(677) Vred. Vorst 6 augustus 1997, T. App. 1999, 1, 38.

(678) Vred. Nieuwpoort 29 april 1997, T. App. 1998, 1, 30: verhuring als tea-room.

(679) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, T. App. 1999, 3, 14.

(680) Vred. Antwerpen 10 september 1997, T. App. 1998, 1, 37. Een vordering ingesteld op

grond van contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid zal o.i. normaliter wel beant-

woorden aan die ontvankelijkheidsvereisten.

(681) Vred. Brussel 3 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 41 noot G. DE PALMENAER; M. KADANER en

M. PLESSERS, ,,La loi du 30 juin 1994 modifiant et compleÂtant les dispositions du Code civil

relatives aÁ la coproprieÂteÂ'', J.T. 1995, 411, nr. 86 in fine.
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Onregelmatig, bedrieglijk, onrechtmatig. Toepassingen.

a) Onrechtmatig

Een wijziging aan de basisakte waardoor de mede-eigenaars van het gelijk-

vloers voortaan mee moeten gaan betalen voor vernieuwing of vervanging

van de lift is onrechtmatig en veroorzaakt een persoonlijk nadeel(682).

De benoeming van een nieuwe syndicus via een ruim gebruik van volmach-

ten door de voorzitter van de raad van beheer terwijl de formulering van de

dagorde niet toeliet te weten dat er keuze was tussen 2 kandidaten, zodat de

volmacht niet met kennis van zaken werd gegeven, werd door de Vrede-

rechter van Nieuwpoort als onrechtmatig bestempeld(683). Een kwalificatie

als onregelmatig lijkt ons minstens even goed, zo niet beter. Per slot van

rekening start alles met de onregelmatigheid van de oproeping, wat een

vormaspect betreft.

De vraag of de weigering van de algemene vergadering om een mede-

eigenaar toe te laten op eigen kosten een schotelantenne op het dak te

plaatsen als een rechtsmisbruik en dus als onrechtmatig beschouwd moest

worden werd door de Vrederechter van Wolvertem herleid tot de kernvraag

of de voorwaarden van rechtsmisbruik verenigd waren. Hij meende dat de

eiser aan de op hem rustende bewijslast van afwezigheid van esthetisch en

praktisch probleem en van extra lasten voor de mede-eigenaars vooralsnog

niet voldaan had. Hij stelde een deskundige aan om zich over de technische

en esthetische consequenties uit te spreken die daarbij rekening moest

houden met wat zou gebeuren als ook andere mede-eigenaars dergelijke

antenne wilden plaatsen en die zich ook bij de gemeentelijke autoriteiten

moest informeren(684). In dezelfde zin is een beslissing van de Vrederechter

van Brussel. Die meende dat de beslissing van de algemene vergadering tot

verwijdering van een pergola door een mede-eigenares op haar terras aan-

gebracht met verankering in de gevel geen misbruik van recht was. Het

esthetisch nadeel en het risico op schade door vochtinfiltratie in de gevel

maakten dat er geen disproportie was ten opzichte van het nadeel voor de

mede-eigenares(685).

De beslissing een automatische deuropener af te schaffen werd beschouwd

als een gewichtige inbreuk op de rechten van een aantal bewoners die aldus

verplicht werden telkens naar beneden te gaan om de deur te openen.

Bovendien leken aldus ook ernstige problemen inzake veiligheid te kunnen

ontstaan. De omstandigheid dat ten gunste van sommige bewoners toch een

(682) Vred. Dendermonde 5 maart 1996, T. App. 1996, 1, 25. In dezelfde zin: Vred. Oostende

28 januari 1999, T. Vred. 2000, 363.

(683) Vred. Nieuwpoort 8 oktober 1996, T. App. 1997, 2, 16.

(684) Vred. Wolvertem 20 maart 1997, T. App. 1997, 3, 23, T. Vred. 1998, 295.

(685) Vred. Brussel 20 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1380, met goedkeurende noot van

J. HANSENNE.
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systeem van automatische deuropening behouden bleef maakte de zaak er

door zijn discriminerend effect alleszins niet beter op(686).

De beslissing waarbij een mede-eigenaar de toegang tot de ondergrondse

parking waarvan zijn privatieve parkeerplaats deel uitmaakt en waarvan hij

de conventionele bestemming eerbiedigt wordt ontzegd, ontneemt hem het

gebruik en genot van zijn privatieve eigendom en is onrechtmatig. De

overweging dat de brandinspectie had vastgesteld dat deze parkeerplaats

de toegang tot een hoogspanningscabine belette en het verzekeren van de

veiligheid een wezenlijk belang heeft voor de gemeenschap van mede-

eigenaars brengt niet mee dat de realisatie van die doelstelling mag gebeuren

door een mede-eigenaar eenzijdig de uitoefening van zijn eigendomsrecht of

een essentieel bestanddeel ervan te ontzeggen(687).

Indien een mede-eigenaar erop gewezen had dat de rekeningen van de

syndicus mogelijke fouten vertoonden en de algemene vergadering niettemin

zonder de syndicus om toelichting te vragen deze rekeningen goedkeurde kan

dergelijke beslissing strijdig met het algemeen belang en onrechtmatig zijn.

Om definitief over vernietiging of wijziging te beslissen lijkt het dan ook

opportuun een deskundige, gelast met nazicht van de rekeningen, aan te

stellen(688).

De beslissing waarbij processen-verbaal van de algemene vergadering auto-

matisch goedgekeurd zouden zijn na een reflectieperiode van 6 weken werd

vernietigd. De Vrederechter achtte het essentieel dat ze uitdrukkelijk werden

goedgekeurd op de volgende algemene vergadering en dat dit ook als punt op

de dagorde vermeld moest zijn(689).

(686) Vred. Luik 29 april 1997, T. App. 1998, 3, 25: een overigens merkwaardig vonnis waarin

niet alleen de beslissing van de algemene vergadering vernietigd werd maar ook de syndicus,

die niet alleen een onduidelijke oproeping verstuurd had maar ook in strijd met art. 577-6 § 5

B.W. met gebruikmaking van diverse volmachten aan de stemming had deelgenomen, ten

persoonlijke titel tot schadevergoeding werd veroordeeld.

(687) Vred. Veurne 15 mei 1997, T. App. 1998, 1, 22.

(688) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29, inzonderheid 35, 1
o
kol. Zie ook de

op zijn zachtst gezegd qua motivering niet erg esthetisch opgebouwde beslissing van de

Vrederechter van St.-Jans-Molenbeek 26 juli 1995, T. App. 1998, 3, 21. Na eerst gezegd te

hebben dat op deze zaak de wet van 30 juni 1994 nog niet van toepassing was, stelt de

Vrederechter enige alinea's verder, met duidelijke parafrasering van art. 577-9 § 2 B.W., dat de

mede-eigenaar die een beslissing van de algemene vergadering wil doen vernietigen moet

aantonen dat deze onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig tot stand kwam (p. 23, 1
o
kol.).

Vervolgens besliste hij dat waar de eiser beweerde dat de afrekeningen van de syndicus foutief

waren, deze afrekeningen door de algemene vergadering waren goedgekeurd en aan de

syndicus deÂcharge was verleend en dergelijke beslissing eventuele fouten dekte behalve indien

aangetoond werd dat bij de beslissing machtsmisbruik werd begaan (p. 24, 1
o
kol.). Dat bewijs

was volgens de Vrederechter niet voorhanden. Men vindt in deze beslissing geen overweging,

zoals in het vonnis van de Vrederechter van Waver, dat de algemene vergadering de plicht

heeft de syndicus toelichting te vragen indien zijn rekeningen door een mede-eigenaar

bekritiseerd worden.

(689) Vred. St.-Jans-Molenbeek 15 januari 1997, T. Vred. 2000, 367. Vermits onregelmatig en

bedrieglijk niet in aanmerking komen nemen we aan dat de Vrederechter, die terzake geen

specificatie gaf, de beslissing als onrechtmatig beschouwde.
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De beslissing waardoor de mede-eigenaar die het exclusieve genot had van

de tuin mits deze op eigen kosten in te richten verplicht werd tot verwijdering

van de coniferen die hij daar geplant had, zonder dat enig objectief belang dit

verantwoordde, werd als onrechtmatig beschouwd(690). In casu was na deze

beslissing door de deskundige die de vereniging van mede-eigenaars had

aangesteld, vastgesteld dat de coniferen op geen enkele wijze oorzaak waren

van de vochtproblemen waarover geklaagd werd.

b) Onregelmatig

Indien uit de vergelijking tussen een P.V. van een op de algemene vergade-

ring aanwezige deurwaarder en de notulen van deze vergadering duidelijk

blijkt dat deze notulen een aantal ernstige leemten vertonen en de vereniging

van mede-eigenaars geen aanwezigheidslijst noch stembiljetten kan voor-

leggen en er ook heel wat onduidelijkheid bestaat over de volmachten kan

men spreken van een onregelmatige beslissing. Dat leidt uiteraard ook tot een

schaden van belangen van individuele mede-eigenaars. De Vrederechter van

Genk sprak in zijn vonnis terzake dan ook in eÂeÂn adem (en misschien ook

veiligheidshalve) van onregelmatigheid, bedrieglijkheid en onrechtmatig-

heid(691).

De beslissing over een dading is niet onregelmatig zo de oproeping dit punt

wel op de dagorde had aangekondigd maar noch het bedrag waarover het

ging, noch de integrale tekst van de dading (waarin dit bedrag vermeld was)

in de dagorde opgenomen was. De mede-eigenaars konden de tekst inzien bij

de syndicus. Wel onregelmatig is de beslissing over de aanstelling van 2

advocaten om een nieuwe basisakte op te stellen zonder dat dit punt in de

dagorde vermeld was. De mede-eigenaars zijn aldus in hun belangen ge-

schaad omdat het hen belet over dergelijk belangrijk punt advies in te winnen

en zij voor voldongen feiten worden geplaatst(692). In dezelfde geest is de

uitspraak van de Vrederechter van Luik die vaststelde dat de oproeping

onvoldoende duidelijk liet blijken dat het de bedoeling was een automatische

deuropener af te schaffen. Hij wees erop dat de mede-eigenaars die volmacht

gegeven hadden aldus in dwaling gebracht konden zijn omtrent de draag-

wijdte van de lastgeving die zij deden(693).

Stond het onderwerp gewoon niet op de dagorde dan is in geen geval een

regelmatige beslissing mogelijk(694).

(690) Brussel 29 april 1999, J.T. 2000, 188. Men vindt in dit arrest geen verwijzing naar de

appartementwetgeving. De verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat het hier ging om een

geschil tussen twee mede-eigenaars, waarbij de eiser zich beriep op de beslissing die de

algemene vergadering had genomen.

(691) Vred. Genk 27 april 1999, T. App. 1999, 3, 40.

(692) Vred. Gent 28 januari 1999, T. App. 1999, 3, 20.

(693) Vred. Luik 29 april 1997, T. App. 1998, 3, 25.

(694) Vred. Nieuwpoort 29 april 1997, T. App. 1998, 1, 30, inzonderheid 31, 2
o
kol.
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3 . B l o k k e r i n g d o o r m i n d e r h e i d ( a r t . 5 7 7 - 9 § 7 B .W . )

Indien een minderheid op de algemene vergadering belet dat een beslissing

genomen wordt met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid kan

ieder benadeelde mede-eigenaar zich tot de Vrederechter wenden. Acht die

het gedrag van de minderheid onrechtmatig dan kan hij in de plaats van de

algemene vergadering de beslissing nemen (art. 577-9 § 7 B.W.)(695). In

tegenstelling tot wat het geval is in art. 577-9 § 2 B.W. heeft de wetgever hier

geen vervaltermijn van 3 maanden opgelegd. Alhoewel de wet het niet

voorziet lijkt de vereniging van mede-eigenaars mee in zake te moeten

worden geroepen. Ingeval de rechter op de eis ingaat zal de syndicus immers

de opdracht moeten krijgen de beslissing uit te voeren(696).

4 . D r i n g e n d e e n n o o d z a k e l i j k e w e r k e n , n u t t i g e w e r k e n

( a r t . 5 7 7 - 9 § 4 B .W . )

De vordering van de mede-eigenaar om zelfstandig op kosten van de vereni-

ging van mede-eigenaars dringende en noodzakelijke werken aan gemeen-

schappelijke delen uit te voeren (art. 577-9 § 4, 1
o
al. B.W.) moet tegen de

vereniging van mede-eigenaars ingesteld worden(697).

Zijn de werken niet dringend en noodzakelijk maar kunnen ze wel als nuttig

beschouwd worden dan kan de mede-eigenaar door de Vrederechter gemach-

tigd worden om die op eigen kosten uit te voeren. De Vrederechter van St.-

Jans-Molenbeek stond een mede-eigenaar toe om op eigen kosten in een

bureelgedeelte de nodige sanitaire voorzieningen aan te brengen om in orde

te zijn met de voorschriften van het A.R.A.B.. Het feit dat men met dit beroep

op de rechter een ongunstige beslissing van de algemene vergadering poogt

om te buigen impliceert niet dat men fysiek aanwezig moest zijn op de

vergadering waar men dit punt ter sprake liet komen. In casu had de

algemene vergadering haar beslissing opgeschort omdat ze over te weinig

elementen beschikte. Nochtans had de syndicus een gedetailleerde brief

gekregen. Voor de Vrederechter betekende dit dat de syndicus ofwel deze

brief niet had overgemaakt aan de algemene vergadering ofwel dat hij als

haar lasthebber aansprakelijk was omdat hij verplicht was de nodige initia-

tieven te nemen zo hij de informatie in de brief ontoereikend achtte. Reke-

ning houdend met die omstandigheden en het feit dat het voor de mede-

eigenaar om een wettelijke verplichting ging meende de Vrederechter dat de

beslissing tot opschorting gelijkgesteld kon worden met een onterechte

weigering(698).

(695) Rb. Brussel 19 oktober 1998, T. Vred. 2000, 386 (herstelling van liften).

(696) Vred. Brussel 30 september 1998, J.L.M.B. 1999, 648, T. App. 1999, 1, 37.

(697) Vred. Nieuwpoort 15 december 1998, T. App. 1999, 2, 35.

(698) Vred. St.-Jans-Molenbeek 4 februari 1997, T. App. 1997, 2, 25. In de samenvatting voÂoÂr

het vonnis wordt ten onrechte van dringende en noodzakelijke werken aan de gemene delen

gesproken.
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Indien in de algemene vergadering niet de vereiste meerderheid wordt

gehaald kan ieder mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen om

zelfstandig op kosten van de vereniging van mede-eigenaars dringende en

noodzakelijke werken aan gemeenschappelijke gedeelten uit te voeren. Een-

zelfde toestemming kan gevraagd worden om op eigen kosten nuttige werken

uit te voeren indien de algemene vergadering zich zonder gegronde reden

verzet. Uit deze bewoordingen van art. 577-9 § 4 B.W. blijkt duidelijk dat de

mede-eigenaar die klachten heeft over het slecht functioneren van een lift of

een verwarmingsinstallatie deze eerst aan de algemene vergadering moet

voorleggen eer hij naar de Vrederechter kan trekken(699).

5 . A r b i t r a g e c l a u s u l e s

Omtrent de geldigheid van arbitrageclausules heerst in de rechtspraak en

rechtsleer (voorlopig nog) verdeeldheid. Argumenten contraworden gezocht

in het feit dat art. 577-14 B.W. de bepalingen van art. 577-3 B.W. tot en met

577-13 B.W. van dwingend recht verklaart en een aantal uitspraken gedaan

bij de voorbereiding van dit artikel. Als argument pro wordt er dan weer op

gewezen dat voor zover al een duidelijk standpunt tot stand was gekomen bij

de voorbereiding dit alleszins niet in de tekst van art. 577-14 B.W. werd

verwoord.

Die parlementaire voorbereiding biedt een eerder verwarde indruk. In de

Kamercommissie voor Justitie verklaarde de Minister van Justitie in ant-

woord op een vaststelling van een commissielid dat ingevolge het dwingend

karakter van de bepalingen van de afdeling arbitrageclausules in de basisakte

onmogelijk werden, bewust gekozen te hebben voor dergelijk verbod (Ver-

slag de T'Serclaes namens de Commissie voor Justitie, Parl. St.Kamer 1992-

93, nr. 815-7, 41). In de Senaatscommissie diende de heer Pataer een

amendement in om aan art. 577-14 B.W. een tweede alinea toe te voegen

waarin het verbod van arbitrageclausules in basisakte en reglement van

mede-eigendom uitdrukkelijk werd geformuleerd. In zijn verantwoording

verwees hij naar het standpunt van de Minister maar meende dat een uit-

drukkelijke formulering in de wet noodzakelijk was omdat dergelijk verbod

niet automatisch zou voortspruiten uit het dwingend karakter van de wet

(Verslag Vandenberghe namens de Commissie van Justitie van de Senaat,

Parl. St. Senaat 1992-93, 712-2, 148). De Minister verklaarde eerst bereid te

zijn zijn oorspronkelijk standpunt te herzien, maar 4 alinea's verder leest

men dan weer in dit verslag (p. 149) dat hij herinnert aan zijn eerdere

uitspraak dat dergelijke clausules uitgesloten zijn. In de daaropvolgende

discussie lijkt een significante tussenkomst geweest te zijn waar eÂeÂn der

sprekers stelde dat de regeling inzake appartementsmede-eigendom van

imperatief recht maar niet van openbare orde was. Dat bracht naar zijn

(699) Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999, 3, 43, inzonderheid 45, 1
o
kol.; Vred.

Fexhe-Slins 14 april 1997, T. Vred. 1998, 301, noot C. MOSTIN, ook gepubliceerd in T. Vred.

1998, 496 maar daar toegeschreven aan het Vredegerecht van ViseÂ.
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mening mee dat de arbitrage niet vooraf in de basisakte kon worden opgelegd

doch dat eens een geschil ontstaan was partijen wel konden beslissen het aan

arbitrage te onderwerpen. Op grond van die interpretatie achtte hij het

overbodig art. 577-14 B.W. te wijzigen met het voorgestelde amendement

(p. 149, 3 laatste alinea's). Die interpretatie lijkt hernomen te worden in de

meermaals geciteerde passage uit het Verslag waar de voorzitter de bespre-

king afsluit met de opmerking dat naar zijn mening de meerderheid van de

commissieleden het eens is over de interpretatie dat arbitrageclausules in de

basisakte nietig zijn maar dat het partijen vrij staat om na het ontstaan van het

geschil dit aan een scheidsgerecht te onderwerpen (p. 150)(700). Daarop

volgen 3 esthetisch misschien zeer verantwoorde maar weinig verhelderende

sterretjes, waarna het verslag, zonder opgave van reden, vermeldt dat de heer

Pataer zijn amendement intrekt. Wat men aldus zeker weet is dat het niet

formeel verworpen werd door de commissie. Naar het motief van de heer

Pataer voor de intrekking heeft men echter het raden. Het kan zijn dat hij

overtuigd was door het besluit van de voorzitter dat, zoals gezegd, het iets

meer geeÈxpliciteerde standpunt van eÂeÂn der sprekers die tot overbodigheid

van een aanvulling besloot, schijnt te herhalen. Zeker is dat niet en zo is men

gekomen tot een situatie waar sommigen verdedigen dat arbitrageclausules

geldig zijn omdat art. 577-14 B.W. ze niet verbiedt en anderen ze hetzij

ongenuanceerd afwijzen hetzij ze enkel aanvaarden indien ze werden afge-

sloten na het ontstaan van het geschil, zich daarbij beroepend op wat hen de

duidelijke geest van de wet lijkt. In dat licht moet de moeizame zoektocht

van de rechtspraak naar een duidelijk standpunt gezien worden.

Voor de Vrederechter van Waver lijkt een arbitrageclausule in het reglement

van mede-eigendom niet te beletten dat men naar de rechtbank kan stappen.

Hij steunde zijn beslissing op de overweging dat art. 577-14 B.W. alle

bepalingen inzake gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen

van gebouwen een dwingend karakter geeft(701). De Vrederechter van

Berchem daarentegen meende dat indien dergelijke clausule voÂoÂr elke andere

exceptie of verweer werd ingeroepen tot onontvankelijkheid van de vorde-

ring voor zijn rechtbank besloten moest worden(702). De Vrederechter van

Nieuwpoort is degene die het meest naar duidelijkheid is geeÈvolueerd.

Voorheen hield hij het misschien nogal vaag door te verklaren dat arbitra-

geclausules enkel nietig zijn indien het om een aangelegenheid gaat van

(700) Opgemerkt kan worden dat in de aangehaalde passage uit het Commissieverslag van de

Kamer enkel sprake is van arbitrageclausules in de basisakte maar met geen woord gerept

wordt over arbitrageovereenkomsten aangegaan na het ontstaan van een geschil.

(701) Vred. Waver 24 december 1998, T. App. 1999, 3, 29. De Vrederechter wees er Ð zeker

niet ten onrechte Ð op dat het niet echt om een arbitrageclausule ging maar veeleer om een

verzoek om eerst verzoening binnen de mede-eigendom na te streven.

(702) Vred. Berchem 26 november 1996, T. App. 1997, 1, 34. Zie in dezelfde zin, maar

uitgesproken voÂoÂr het in werking treden van de wet van 30 juni 1994: Vred. Nieuwpoort

14 maart 1995, T. App. 1997, 1, 32.
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openbare orde of geregeld in een imperatiefrechtelijke regel waaraan de

beschermde niet voÂoÂr het ontstaan van het geschil kon verzaken(703). Zijn

eerder vonnis van 14 maart 1995 liet nochtans vermoeden dat hij arbitrage

inzake appartementsrecht mogelijk achtte. In een vonnis van 18 januari

2000(704), dat tot op heden het meest omstandig gemotiveerde is en argu-

menten voÂoÂr en tegen tegenover mekaar stelt, oordeelde hij dat een in de

basisakte ingeschreven scheidsrechterlijk beding nietig was. Daarbij leek

hem doorslaggevend dat bij de voorbereiding een duidelijke visie was

geformuleerd, het niet expliciet vermelden van die nietigheid in art. 577-

14 B.W. een gevolg was van een onterechte gevolgtrekking die men aan het

expliciet geformuleerd dwingend karakter van de wetsbepalingen had ver-

bonden en de algemene ratio legis waarbij de wetgever de hele geschillen-

beslechting van de mede-eigendomsproblematiek aan de Vrederechter had

toegewezen. Zijn bedenkingen omtrent de werkbaarheid van arbitrage inzake

mede-eigendom die de mede-eigenaar die niet akkoord gaat met een beslis-

sing van de algemene vergadering verplicht zich nu juist tot die algemene

vergadering te wenden voor een uitspraak over dergelijk geschil, de hogere

drempel die een arbitrage (o.a. financieel en omwille van zijn gebeurlijke

onmogelijkheid van beroep) kan bieden en het risico dat men doelbewust

onbevoegdheid zal inroepen en vervolgens, wanneer de mede-eigenaar zich

elders wendt beroep zal doen op de vervaltermijn waarvan sprake in art. 577-

9 § 2, 2
o
al. B.W.(705) zijn juist maar raken de kern van de zaak niet. Al bij al

blijft het afwachten tot meer rechters zoals de Vrederechter van Nieuwpoort

een duidelijke keuze tussen de verschillende thesissen gaan maken. Daarbij

lijkt het ons erg moeilijk om voorbij te gaan aan het feit dat de hierboven

geschetste parlementaire voorbereiding toch wel een uitgesproken bedoeling

verraadt om arbitrageclausules uit basisakten te bannen.

Herinneren we er nog even aan dat we eerder in onze tekst (vide supra

,,Toepassingsgebied'') erop wezen dat betwisting mogelijk is omtrent de

vraag of de appartementswetgeving al dan niet van openbare orde is. Dat

heeft uiteraard weerslag op de vraag of arbitrage mogelijk is (art. 1676 Ger.

W.).

6 . B e v o e g d h e i d V r e d e r e c h t e r

In een vonnis van de Rechtbank van Leuven waar een mistevreden vereni-

ging van mede-eigenaars de vroegere syndicus dagvaardde en nietigverkla-

ring vroeg van een aantal wijzigingen aan de oorspronkelijke basisakte die

deze er naar haar mening in zijn voordeel had weten door te drukken, wierp

(703) Vred. Nieuwpoort 28 mei 1996, T. App. 1997, 1, 35, met verwijzing naar H. CASMAN,

,,Application dans le temps'' in J. Hansenne (ed.), La CoproprieÂteÂ ForceÂe, Brussel, 1975, 213.

(704) Vred. Nieuwpoort 18 januari 2000, R.W. 2000-2001, 490.

(705) Zie hierover C. ROBBE en J. BOGAERT, ,,Mede-eigendom en arbitrage: de valkuil van de

vervaltermijnen van drie maanden bepaald in de artikelen 577-9 § 2 en 577-10 § 4 van het

Burgerlijk Wetboek.'', T. App. 1999, 1, 11.
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de verweerder de onbevoegdheid van de rechtbank op. De rechtbank verwees

alleen naar art. 591, 2 Ger. W. maar beoogde duidelijk ook art. 591.2bis

Ger. W. Ze oordeelde dat de nieuwe appartementswetgeving de wil van de

wetgever uitdrukte om nagenoeg alle problemen inzake mede-eigendom aan

de Vrederechter over te laten. Enkel geschillen tussen mede-eigenaars en

derden en geschillen betreffende privatieve delen zouden onderworpen

blijven aan de gewone bevoegdheidsregels. Waar niet de nietigverklaring

van de oorspronkelijke basisakte maar enkel die van latere wijzigende akten

werd gevorderd bleef het naar haar mening gaan om een geschil inzake

mede-eigendom, uitgaande van de mede-eigendom en betrekking hebbende

op gebruik, genot, onderhoud, behoud en beheer van gemeenschappelijke

delen. De Rechtbank zou enkel bevoegd gebleven zijn indien een gemeen-

rechtelijke problematiek van nietigheid van notarieÈle akte de hoofdeis zou

geweest zijn -quod non, want het ging om vormgebreken bij het nemen van

beslissingen van een bijzondere algemene vergadering- en de andere eisen

daar alleen mee zouden samenhangen(706).

101. BIJDRAGEN

(a) Huurders

Ingeval van verhuring van een appartement door een mede-eigenaar moeten

twee rechtsverhoudingen in acht genomen worden. De relatie tussen de

mede-eigenaar en de andere mede-eigenaars wordt door de appartements-

wetgeving beheerst, die tussen deze mede-eigenaar en zijn huurder door het

huurrecht. De andere mede-eigenaars hebben met de huurder niets te maken

in die zin dat voor hen de schuldenaar van de bijdrage in de kosten van de

mede-eigendom de verhurende mede-eigenaar is. De verhuurder is t.a.v. de

mede-eigendom verantwoordelijk voor de nalatigheid van zijn huurder en het

feit dat deze de opname van meterstanden heeft belet. Hij kan zich gebeurlijk

daarna in vrijwaring tegen zijn huurder keren(707).

Het principieÈle onderscheid tussen die rechtsverhoudingen bracht voor de

Vrederechter van Elsene mee dat de beslissingen van de algemene vergade-

ring van de mede-eigendom in geen enkele hypothese de bedingen van het

huurcontract kunnen wijzigen. Zo het contract de huurder oplegt niet alleen

de eigenlijke gebruikelijke huurlasten te dragen maar ook het aandeel van het

appartement in de gemeenschappelijke kosten van de mede-eigendom, ver-

zwaart dergelijk beding de verplichtingen van de huurder en moet het

(706) Rb. Leuven 25 oktober 1996, T. App. 1998, 4, 23. Eenzelfde redenering inzake de

bijzondere bevoegdheid van de Vrederechter ligt ten grondslag aan Arrondrb. Luik 18 novem-

ber 1999, T. Vred. 2000, 407, noot P.L., verder besproken onder Syndicus. Einde van mandaat.

Ontslag. Bevoegde rechtbank.

(707) Vred. Leuven 8 juni 1999, T. App. 1999, 4, 22. De verhuurder die geen enkel bewijs

levert dat hij laattijdig omtrent het gedrag van zijn huurder was ingelicht en op geen enkel

moment zijn huurder in vrijwaring had aangesproken kan niet beweren dat hij door de fout van

de mede-eigendom zijn verhaal op de huurder had verloren.
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beperkend worden uitgelegd. Ingeval van interpretatie geniet de huurder het

voordeel van art. 1162 B.W.(708). In een zaak waar eveneens de kosten van

de mede-eigendom aan de huurder werden doorgerekend was uiteindelijk de

syndicus de kop van Jut. De Vrederechter van Gent wees erop dat art. 1728ter

B.W. met de term ,,werkelijke uitgaven'' niet alleen vergt dat de bedragen

werkelijk werden uitgegeven maar ook dat ze met werkelijke leveringen of

prestaties overeenstemmen. Een syndicus die voor dezelfde prestaties Ô het

dubbele uitgaf als zijn voorganger kwam tekort aan de zorgvuldigheidsplicht

om redelijke contracten af te sluiten. Het leek de Vrederechter billijk de

afrekeningen met 20% te verminderen(709). Eigenlijk komt dit erop neer dat

ook aan de verhuurder een zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd en

art. 1728ter, § 1, 4
o
al. B.W. hem geen alibi biedt om zonder meer de

rekeningen door te sturen naar de huurder. Als mede-eigenaar moet hij zijn

recht om controle op de syndicus uit te oefenen gebruiken. Genoemde

wetsbepaling geeft de huurder, die geen enkel stemrecht heeft, enkel de kans

om post factum rekeningen en beslissingen die gebeurlijk slechts mede door

de laksheid van zijn verhuurder mogelijk zijn geweest te gaan inkijken. Ook

de rechtsvordering die de huurder krachtens art. 577-10 § 4 B.W. gedurende

3 maanden kan instellen zal weinig soelaas bieden gezien hiervoor vereist is

dat de huurder een nadeel ondervindt dat hem persoonlijk en niet een groep

die zich in een identieke situatie bevindt(710) treft. Een beslissing van de

Vrederechter van Veurne kan de verhuurders er overigens toe aanzetten om

rekeningen ernstig te controleren. Dat ondervond een mede-eigenaar die

jarenlang onbekommerd rekeningen had doorgestuurd naar zijn huurder.

Na het beeÈindigen van het huurcontract had hij blijkbaar met een zelfde

luchthartigheid een rekening terzijde gelegd. EeÂn en ander brak hem zuur op

toen hij uiteindelijk in rechte tot betaling werd aangesproken. Volgens de

Vrederechter kan de mede-eigenaar, die bij de ontvangst van een afrekening

de bedragen niet betwist en in zijn conclusies evenmin de onjuistheid ervan

aantoont, de betaling niet weigeren. Het argument dat in het verleden de

rekeningen uiteindelijk door de huurder betaald werden neemt de vaststelling

niet weg dat de mede-eigenaar de rekeningen niet betwistte. In casu kwam de

mede-eigenaar in kwestie nog goed weg. De Vrederechter stelde wel zijn

principieel gehouden zijn tot betaling vast maar meende dat hij uiteindelijk

niets moest neertellen. Zijn motief voor deze beslissing was dat de mede-

eigenaar bij gebreke aan stukken overeenkomstig art. 1728ter, § 1 B.W. niets

(708) Vred. Elsene 9 januari 1998, T. App. 1999, 1, 14.

(709) Vred. Gent 13 januari 1997, T. App. 1997, 3, 17.

(710) G. BLOCKX, ,,De algemene vergadering van mede-eigenaars'' in H. VANDENBERGHE

(ed.), De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom, Leuven, 1995, 91; M. KADANNER

en M. PLESSERS, ,,La loi du 30 juin 1994 modifiant et compleÂtant les dispositions du Code civil

relatives aÁ la coproprieÂteÂ'', J.T. 1995, 412, nr. 90; R. TIMMERMANS, ,,Het nieuwe apparte-

mentsrecht'' in Recht en Praktijk, Deurne 1994, 165, nr. 126; C. VAN HEUVERSWYN, ,,Ver-

haalmogelijkheden en optreden in rechte van de syndicus'' in C. ENGELS, H. CASMAN,

D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of

groepen van gebouwen, Gent, 1995, 146.
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zou kunnen vragen van zijn (gewezen) huurder. Dat die stukken er niet waren

lag aan de gewezen syndicus en dat mocht uiteindelijk niet in het nadeel van

de betrokken mede-eigenaar spelen(711). Kortom, de Vrederechter voert hier

in feite een compensatie door tussen de schuld van de mede-eigenaar en de

vergoeding van de schade die deze door de schuld van de syndicus geleden

had. Daar kan men zich toch een aantal vragen bij stellen. Om te beginnen

wordt aldus het aandeel van de betrokken mede-eigenaar naar de overige

mede-eigenaars doorgeschoven. Vervolgens is er de vraag wie vergoedings-

plichtig is: de (gewezen) syndicus of de mede-eigenaars die hem onvol-

doende gecontroleerd hadden en waartoe de verhuurder ook behoord had. De

beslissing van de Vrederechter lijkt voor een stuk geõÈnspireerd door het feit

dat de mede-eigenaar in kwestie op het ogenblik dat hij de rekening ge-

presenteerd kreeg die hoedanigheid had verloren en dat zelfs al zo was op het

ogenblik dat de betrokken afrekening gestemd werd door een algemene

vergadering waarop hij precies omwille van zijn gebrek aan hoedanigheid

van mede-eigenaar niet meer uitgenodigd was. Het hele verhaal startte

trouwens blijkbaar bij het feit dat na het vertrek van de vroegere syndicus

vastgesteld was dat deze een aantal bedragen niet in rekening had gebracht.

Vooraleer over deze put in de rekeningen op een algemene vergadering een

compromisoplossing was bereikt tussen de mede-eigenaars die deze hoeda-

nigheid behouden hadden, had onze mede-eigenaar zijn appartement ver-

kocht. De bedragen in kwestie hadden echter wel betrekking op de periode

dat hij nog mede-eigenaar was en zijn appartement verhuurde. Het feit dat

zijn gebrek aan hoedanigheid van mede-eigenaar hem belette de nietigver-

klaring van de beslissing van de algemene vergadering te vragen nam

overigens niet weg dat de rechtbank de gegrondheid van de schuldvordering

kon vaststellen. Dit illustreert meteen dat een voormalig mede-eigenaar de

beslissingen van de algemene vergadering gebeurlijk langer kan aanvechten

dan een mede-eigenaar die deze hoedanigheid behouden heeft.

(b) Mede-eigenaars

Voor de goede werking van de mede-eigendom is de regelmatige betaling

van de bijdrage in de gemene kosten essentieel. Kan de bijdrage die gevraagd

wordt niet ernstig betwist worden, dan moet ze betaald worden. Een voor-

malig syndicus waarvan achteraf zou blijken dat hij de eigen bijdrage in de

gemeenschappelijke lasten niet betaalde (en zelfs persoonlijke uitgaven deed

met gelden van de mede-eigendom) kan dus uiteraard tot betaling aange-

sproken worden. Het feit dat de rekeningen jaarlijks door de algemene

vergadering werden goedgekeurd kan, ingeval van misbruik en bedrog, geen

ontlasting meebrengen(712). Een mede-eigenaar die het bedrag van zijn

achterstallige bijdrage niet betwistte maar schuldvergelijking inriep met

(711) Vred. Veurne 17 april 1997, T. App. 1998, 1, 19.

(712) Vred. St. Jans-Molenbeek 3 november 1998, T. App. 1999, 3, 27. Een deskundige werd

aangesteld om na te gaan of de ex-syndicus in de fout was gegaan.
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een vordering die niet vaststaand was en een deskundigenonderzoek vergde

werd door de Vrederechter van Veurne, met verwijzing naar art. 810 Ger. W.,

terecht veroordeeld tot betaling van een provisie van de hoofdsom vermits de

tegenvordering de berechting van de hoofdvordering niet mag vertragen en

een regelmatige inning van de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten

vitaal is voor een normaal functioneren van de mede-eigendom(713). De

Vrederechter achtte het ook strijdig met de vereisten van een efficieÈnt beheer

dat de syndicus telkens een mede-eigenaar achterstallig was met zijn bijdrage

pas zou kunnen dagvaarden nadat daartoe een beslissing door de algemene

vergadering genomen was. Vanuit een standpunt van efficieÈntie is dergelijk

standpunt te verdedigen. Maar in zijn algemeenheid botst de formulering

toch met het principe dat het initiatiefrecht voor optreden in rechte bij de

algemene vergadering berust (vide supra, Rechtsvorderingen. A) Namens de

mede-eigendom). De zaak lijkt nochtans grotendeels te kunnen opgelost

worden door op grond van art. 577-4 § 1, 4
o
B.W. in het reglement van

mede-eigendom de syndicus de bevoegdheid te geven om desnoods in rechte

betaling te vorderen van de bijdrage in door de algemene vergadering

goedgekeurde uitgaven(714). De idee dat art. 19 Ger. W. de mogelijkheid

biedt om de mede-eigenaar die in alle geval niet het principe van de bijdrage-

plicht in twijfel kan trekken maar enkel de omvang ervan tot betaling van een

provisioneel bedrag, dat gebeurlijk later kan teruggevorderd worden, te

veroordelen treft men ook aan in een vonnis van de Vrederechter van

Zaventem. In casu werd de omvang van de bijdrageplicht betwist door een

mede-eigenaar die blijkens zijn aankoopakte een ander aantal aandelen had

gekregen dan vermeld in de basisakte. Uiteraard kon hij zich niet aan elke

betaling onttrekken totdat de betwisting omtrent de herverdeling van aan-

delen, die hij overigens niet eens aan de algemene vergadering had voorge-

legd, opgelost was(715). Al bij al lijkt het een kwestie van redelijkheid te

blijven en kan met art. 19 Ger. W. ook opgetreden worden tegenover

overdreven reacties op achterstand in betaling. Een syndicus die bij wijze

van eigenrichting de chipkaart voor een ondergrondse parking van een mede-

eigenaar had ingehouden totdat deze de gevorderde bijdragen had betaald

werd bij wijze van voorlopige maatregel onder dwangsom tot onmiddellijke

teruggave van de kaart veroordeeld(716).

(713) Vred. Veurne 6 augustus 1998, T. App. 1999, 2, 37. Indien het beroep op de compensatie

prima facie niet totaal ongegrond lijkt komt het billijk voor de mede-eigenaar niet onmiddellijk

tot betaling van het volledige bedrag van de bijdrage te veroordelen vermits er een redelijke

kans is dat zijn uiteindelijke schuld lager zal liggen. In zijn overwegingen (p. 40, 2
o
kol.) wijst

de Vrederechter er ook op dat een mede-eigenaar die met eigen geld een schuld van de

gemeenschap betaalde krachtens art. 1236 en 1251, 3
o
B.W. recht op terugbetaling heeft.

(714) Vred. Antwerpen 6 juni 1995, T. App. 1996, 4, 28, T. Not. 1995, 568.

(715) Vred. Zaventem 27 november 1998, T. App. 1999, 4, 27.

(716) Vred. Genk 15 september 1998, T. App. 1999, 4, 14. In de gepubliceerde tekst wordt

eigenlijk enkel over de teruggave van de kaart gesproken. Over de gebeurlijke achterstal in

betaling van de bijdrage wordt niet uitdrukkelijk gerept, al spreekt de Vrederechter in zijn

dispositief over een later te behandelen tegenvordering. Enkel de samenvatting boven het

vonnis zegt dat de inhouding van de kaart gebeurde omwille van niet betaalde bijdragen.
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Indien blijkt dat een echtgenoot in het kader van de door art. 223 B.W.

bedoelde maatregelen de verplichting opgelegd kreeg alle kosten van een

appartement, waarvan beide echtgenoten eigenaar waren, te dragen kan hij

niet alleen solidair met zijn echtgenoot veroordeeld worden tot betaling aan

de vereniging van mede-eigenaars maar ook tot vrijwaring van zijn part-

ner(717).

De Vrederechter van Hasselt gaf een mede-eigenaar afbetalingsfaciliteiten

maar machtigde meteen de syndicus om, voor het geval de debiteur in

gebreke bleef op de vastgestelde data zijn betalingen te doen, het verschul-

digd blijvende saldo onmiddellijk op te eisen en namens de vereniging van

mede-eigenaars de huurgelden die aan deze mede-eigenaar toekwamen zelf

of via een bankinstelling te innen en aan de mede-eigenaar kwijting te

geven(718). Men heeft er het raden naar op welke grond de rechtstreekse

inning bij de huurder kon gebeuren. Het vonnis bevat alleszins geen expli-

ciete vermelding van een (voorwaardelijke) overdracht van schuldvordering,

delegatie of van enige beslagmaatregel. Zie ook: Waarborgmechanismen

voor betaling van bijdragen.

102. FAILLISSEMENT VAN MEDE-EIGENAAR

Indien een mede-eigenaar failliet verklaard wordt en toch zijn appartement

verder blijft betrekken vormt zijn bijdrage in de gemeenschappelijke lasten

slechts een schuld in de massa. Van schuld van de massa kan enkel sprake

zijn indien wordt aangetoond dat de curator verbintenissen had aangegaan

jegens de mede-eigenaars of het appartement gebruikt met het oog op het

beheer van het faillissement(719).

In een geval waar uit de gepubliceerde tekst moeilijk valt af te leiden of het

alleen om ,,lasten van het verleden'' ging dan wel of de rekening nog steeds

doorliep besliste de Vrederechter van St.-Jans-Molenbeek dat men de curator

beleefd om betaling moest verzoeken en ,,eventueel andere uitvoeringsmaat-

regelen door de mede-eigendom dienden overwogen te worden'' indien de

curator niet inging op dergelijk verzoek. Ondertussen moesten deze kosten

over de andere mede-eigenaars verdeeld worden overeenkomstig hun aantal

aandelen in de mede-eigendom(720).

103. WAARBORGMECHANISMEN VOOR BETALING VAN BIJDRAGEN

Een systeem dat gebruikt wordt om te verhelpen aan het probleem dat

ontstaat indien mede-eigenaars in gebreke blijven hun bijdrage te betalen

is de delegatie in het reglement van mede-eigenaars voorzien, waardoor de

(717) Vred. Ouderghem 7 oktober 1994, T. App. 1996, 1, 25.

(718) Vred. Hasselt 13 november 1996, T. App. 1999, 1, 33.

(719) Luik 7 april 1995, J.L.M.B. 1995, 1209.

(720) Vred. St.-Jans-Molenbeek 15 januari 1997, T. Vred. 2000, 367.
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syndicus gemachtigd wordt rechtstreeks bij de huurder van een achterstallige

mede-eigenaar de huurgelden te innen. In een geval uitgesproken voÂoÂr het

inwerkingtreden van de nieuwe appartementswetgeving wees het Hof van

Brussel(721) erop dat schuldvernieuwing door vervanging van schuldenaar

enkel mogelijk was mits instemming van die schuldenaar. Die instemming

kon volgens het Hof niet afgeleid worden uit het loutere feit dat het regle-

ment van mede-eigendom aan de huurder tegenstelbaar is. In casu leverde

het feit dat de huurders reeds geruime tijd vrijwillig de betaling aan de

syndicus deden voldoende bewijs op van hun instemming. Het feit dat de

mede-eigenaar in kwestie overleden was en zijn nalatenschap onbeheerd

verklaard, leverde additionele problemen op. Vermits voÂoÂr de vereffening

van de nalatenschap niet kon uitgemaakt worden wie uiteindelijk en in

welke mate de last van de bijdragen zou moeten dragen kon voor de periode

tussen overlijden en onbeheerd verklaren geen beroep op betaling via dele-

gatie gebeuren. Voor de periode daarna ontstond een samenloop tussen de

schuldeisers van de nalatenschap. De delegatie mocht daarbij niet aange-

wend worden om zich een preferentieÈle situatie te scheppen. De mede-

eigendom kwam uiteindelijk nog goed weg doordat het Hof, gelet op het

onderlinge verband tussen de vorderingen van de curator van de nalaten-

schap en die van de mede-eigendom, een schuldvergelijking aanvaardde.

Na het inwerkingtreden van W. 30 juni 1994 besliste de Vrederechter van

Ouderghem op basis van dergelijk beding dat de syndicus de huur recht-

streeks mocht innen bij de huurder, die zich daar overigens ook niet tegen

verzette. Wel werd ingegaan op de tegenvordering van de huurder dat hij

een aantal kosten voor herstellingen aan het gehuurde goed, die de ver-

huurder normaal had moeten dragen, op de huurprijs mocht in mindering

brengen. Tevens werd ingegaan op zijn verzoek de huurgelden te consigne-

ren, gelet op het feit dat te verwachten viel dat nog een aantal andere

schuldeisers van de verhuurder (o.a. de fiscus) zich in een nabije toekomst

zouden melden(722).

Een ander veel gebruikte techniek is het inlassen van het zgn. solidariteits-

beding in de basisakte waarin gestipuleerd wordt dat de koper van een

appartement hoofdelijk gehouden zal zijn met en voor zijn verkoper voor

de sommen die deze nog aan de mede-eigendom verschuldigd is. Vermits dit

geen zakelijke verplichting is volstaat de loutere overschrijving op het

hypotheekkantoor van de basisakte waarin deze clausule vervat is niet

om ze tegenstelbaar te maken aan derden. De hele vraag is of de koper

akkoord was om zich te verbinden tot deze betaling. De koper zal tot

dergelijke verbintenis maar gehouden zijn indien hij daarmee, met duidelijke

(721) Brussel 3 november 1994, J.T. 1995, 215.

(722) Vred. Ouderghem 20 december 1996, T. Vred. 2000, 389, met kritische noot van

N. VANDEWEERD o.a. omtrent de vraag of art. 577-10 B.W. volstaat om het delegatiemecha-

nisme te verantwoorden.
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kennis van zaken (o.a. van de omvang van de achterstallen) ingestemd

heeft(723)

Een curiosum vormt een vonnis van de Vrederechter van Oostende. Niet

omdat hij meent dat indien het reglement van mede-eigendom bepaalt dat er

hoofdelijkheid is tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar of dat enkel de

eigenaar moet aangesproken worden, de vereniging van mede-eigenaars zich

niet moet storen aan de kostenverdeling die art. 605-606 B.W. organiseert.

Wel omdat hier de uiterst revolutionaire stelling verkondigd wordt dat het

vruchtgebruik geen zakelijk maar wel een persoonlijk recht is(724). Voor-

lopig scharen wij ons toch nog in het kamp van de conservatieven en

reactionairen. Ook de Vrederechter van Elsene koos in deze materie voor

de traditionele aanpak(725).

De verplichting bij te dragen in de lasten van de mede-eigendom is geen

blind mechanisme in de zin dat voor eender welke uitgave die namens de

mede-eigendom gedaan wordt de rekening naar de mede-eigenaars kan

doorgeschoven worden. De uitgaven moeten verantwoord zijn in het kader

van een redelijk beleid(726). Indien blijkt dat een mede-eigenaar zich terecht

verzet had tegen de veranderingen aan een warmwatercircuit en een verlich-

tingssyteem welke geen enkele besparing opleverden kan hij niet tot bijdrage

in de kosten aangesproken worden en moet de syndicus zijn afrekening

(723) Antwerpen 13 maart 1996, R.W. 1996-97, 132 noot K. DELESIE, T. Not. 1997, 116. Het

arrest roept art. 1119 B.W. in. Art. 1227 B.W. formuleert dezelfde idee. Zie ook Beslagr.

Nijvel, 10 juli 1996, T. Not. 1997, 119, noot C.A. LEUNEN die meent dat onder de nieuwe

appartementswetgeving opname van een solidariteitsbeding in een basisakte ongeldig is. Die

stelling werd reeds eerder door Casman op basis van een glasheldere redenering verdedigd

(H. CASMAN, ,,De statuten van het gebouw'' in De gedwongen mede-eigendom van gebouwen

of groepen van gebouwen, Gent, 1995, 57). Zij wijst erop dat het imperatief karakter van de wet

belet dat de statuten kunnen opleggen dat de koper meer moet betalen dan wat de wet hem

oplegt. Enkel een vrijwillig aangegane overeenkomst met de verkoper kan hem tot grotere

bijdrage verplichten. Het is nogal opvallend dat waar de beslissingen van Antwerpen en Nijvel

ruim na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving uitgesproken werden geen van beide

ook maar enige verwijzing naar art. 577-11 B.W. bevat. Waar de uitspraak van de Beslag-

rechter van Nijvel de geldigheid aanvaardt in de mate dat de clausules van het lastenkohier van

een publieke verkoop het beding en de verschuldigde achterstallen nauwkeurig weergaven zou

die beslissing kunnen bijgetreden worden vanuit de idee dat de koper een verbintenis had

aangegaan. Waar gesteld wordt dat deze clausule voor gevolg heeft dat het bedrag van de

achterstallen niet tot de prijs zou behoren en de hypothecaire schuldeisers de geldigheid ervan

niet kunnen betwisten vermits zij vooraf door consultatie van de overgeschreven basisakte

gewaarschuwd waren zijn we niet meer akkoord. Reeds eerder schreven we dat de prijs in het

wederkerig contact dat de koop is bestaat in de tegenprestatie die de koper wil leveren voor de

eigendomsoverdracht. Daarbij is het duidelijk dat hij daarbij berekent wat de totaliteit is van de

gelden die hij daarvoor op tafel wil leggen, ongeacht of hij deze rechtstreeks aan de verkoper of

(ten dele) aan een derde ter bevrijding van de verkoper betaalt. Eveneens lijkt ons duidelijk dat

door van de aldus gedefinieerde prijs een deel aan de mede-eigenaars te willen toewijzen men

buiten elke wettelijke bepaling om een reden van preferentie schept, in strijd met art. 8-9

Hyp. W.. Zie hierover : J. KOKELENBERG, ,,Achterstallige appartementsbijdragen: draag elk-

anders lasten'', T.B.B.R. 1990, 339 e.v.

(724) Vred. Oostende 11 maart 1999, T. Vred. 2000, 397.

(725) Vred. Elsene 8 september 1999, T. Vred. 2000, 403, noot P. LECOCQ.

(726) Zie inter obita: Vred. Veurne 6 augustus 1998, T. App. 1999, 2, 37, inzonderheid 40,

2
o
kol.
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herzien(727). Een raad van bestuur die op een eerste algemene vergadering

een beslissing uitlokte tot uitvoering van grove werken ten belope van 67

miljoen en het daarbij aan de mede-eigenaars voorstelde alsof deze werken

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd zouden worden, om

vervolgens op een tweede algemene vergadering het kostenplaatje van deze

werken al tot 99 miljoen te moeten optrekken kreeg van de Vrederechter van

St.-Joost-ten-Node het deksel lelijk op de neus(728). Van de in het vooruit-

zicht gestelde subsidies waarmee men de mede-eigenaars tot het nemen van

hun kostelijke beslissing had verleid was immers helemaal niets in huis

gekomen. De raad van bestuur had zich terzake helemaal niet geõÈnformeerd

wat door de Vrederechter niet alleen als een nalatigheid maar ook als een

schuldige houding werd gekwalificeerd. Ook al waren de beslissingen van de

algemene vergadering niet meer vatbaar voor vernietiging wegens verstrij-

ken van de termijn, toch moesten de mede-eigenaars hun aandeel in de

meerprijs niet betalen. De Vrederechter geeft wel geen uitdrukkelijk motief

voor zijn beslissing. Vermits art. 577-9, § 2 B.W. een vervaltermijn formu-

leert lijkt ze moeilijk te motiveren met een beroep op bedrog. De situatie

toont meteen een zwak punt in de wettelijke regeling aan. Er doet zich toch

wel een erg in het oog springende afwijking voor t.a.v. art. 1304 B.W., niet

alleen wat betreft de termijn maar vooral wat betreft zijn aanvangspunt. Waar

art. 1304 B.W. volkomen logisch dit aanvangspunt legt op het moment dat

het bedrog ontdekt werd, wordt dit door art. 577-9 § 2 B.W. gelegd op het

moment dat men van de beslissing kennis kreeg. Kennis krijgen van een

beslissing is toch nog wel heel iets anders dan ontdekken dat die op een

frauduleuze manier is tot stand gekomen. Daar heeft men meestal enige tijd

voor nodig. Art. 577-9 § 2 B.W. begunstigt dus de geroutineerde bedrieger(s)

voor wie het in menig geval na 3 maanden buikje schudden, billen kletsen, in

het vuistje lachen en ander aanverwant vermaak zal zijn. Hoe snoder het

bedrog, hoe moeilijker het te ontdekken valt en hoe meer tijd doorgaans

nodig is voor dergelijke ontdekking. Men kan dan moeilijk anders doen dan

uit de uitlating van de Vrederechter dat er sprake was van nalatigheid en een

schuldige houding afleiden dat hij eigenlijk art. 1382 B.W. toepast en de raad

van bestuur voor het gedeelte van de kosten wil laten opdraaien dat zijns

inziens niet van de mede-eigenaars gevorderd kan worden. De Vrederechter

ging overigens tot op het bot. Waar de beslissing van de algemene vergade-

ring alleen gegeven was voor ,,grove werken'', waaraan naar zijn mening de

betekenis moest gehecht worden die deze term heeft in art. 606 B.W., kon ze

dus niet ingeroepen worden om bijdrage te vragen in de kosten van werken

die dergelijk noodzakelijkheidskarakter niet vertoonden (schilderwerk, vast

tapijt). Om de opdoffer voor de raad van bestuur volledig te maken oordeelde

hij dat voor de (buitensporig) hoge kosten van herinneringsbrieven voor zgz.

(727) Vred. Elsene 1 december 1997, T. App. 1999, 1, 21.

(728) Vred. St. Joost-ten-Node 11 september 1997, T. App. 1999, 3, 24.
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lasten waarvan men wist dat ze ernstig betwist en niet eisbaar waren evenmin

van de mede-eigenaars bijdrage kon gevorderd worden.

Die rechtspraak kunnen we enkel toejuichen. Niet alleen zal ze hopelijk

aanzetten tot de nodige ernst vanwege syndici en bestuur en beletten dat men

onvoldoende nadenkt over kosten die men maakt met het luchthartige gevoel

dat uiteindelijk toch de gemeenschap betaalt. Ze lijkt ook welgekomen in

situaties waar het niet geheel ondenkbaar is dat nauwe banden met aan-

nemers bestaan en er een neiging kan zijn om iets te doen voor de tewerk-

stelling in het algemeen en die van vrienden in het bijzonder. De kritiek die

o.i. op de regeling van art. 577-9 § 2 B.W. inzake bedrog mogelijk is lijkt ons

een additionele aansporing tot een nauwlettend toezicht.

104. WIJZIGING AANDELEN EN BIJDRAGEPLICHT (ART. 577-9 § 6 B.W.)

De Vrederechter van Zaventem wees erop dat een beslissing van de alge-

mene vergadering tot wijziging van de stemverdeling met eenparigheid van

stemmen van alle mede-eigenaars moet genomen. Terecht, want art. 577-6

§ 4 B.W. koppelt het aantal stemmen aan het aandeel in de gemeenschap en

art. 577-7 § 3 B.W. vergt unanimiteit voor een wijziging van verdeling van de

aandelen. Voor een wijziging van de verdeling van de lasten is een 4/5

meerderheid voldoende overeenkomstig art. 577-7 § 1, 2
o
litt. a B.W. waar

sprake is van een statutenwijziging die alle andere aspecten dan gebruik,

genot of beheer van gemene delen daarin begrepen de wijziging van de

lasten van de mede-eigendom, betreft(729). De algemene vergadering kan

over deze aangelegenheden overigens enkel beslissen als ze duidelijk op de

toegezonden dagorde vermeld waren(730). In alle geval zou zowel voor de

wijziging aan de aandelen als aan de bijdrageregeling een authentieke akte

nodig zijn die overgeschreven moet worden (art. 577-4 § 1 B.W. en art. 1

Hyp. W.)(731).

Wijziging van verdeling der aandelen en/of bijdrage in de lasten kan in rechte

gevorderd worden op grond van art. 577-9 § 6 B.W. indien een mede-

eigenaar een winkelraam verbouwd heeft tot een priveÂ-ingang met recht-

streekse toegang tot een aangrenzend hem toebehorend gebouw(732). De

herberekening van de aandelen kan niet louter op basis van een gewijzigde

oppervlakte van de private kavel gebeuren. Ook andere waardebepalende

elementen zoals b.v. het uitzicht spelen mee(733). Voor de Vrederechter van

Antwerpen geniet de eigenaar van burelen op het gelijkvloers slechts in

(729) Vred. Zaventem 27 november 1998, T. App. 1999, 4, 27.

(730) Vred. Nieuwpoort 26 maart 1996, T. App. 1998, 1, 29.

(731) Vgl. Vred. Dendermonde 5 maart 1996, T. App. 1996, 1, 25, inzonderheid 28, 2
o
kol.

(732) Vred. Elsene 3 juli 1997, T. App. 1999, 1, 23. Een notaris werd aangesteld om een

herziening van de aandelen te doen in functie van de aangebrachte veranderingen.

(733) Vred. Oostende 2 april 1998, T. Vred. 1998, 322: slaapkamer van eÂeÂn appartement

afgenomen en aan ander toegevoegd.
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beperkte mate van de prestaties van een concieÈrge, zodat een vermindering

van bijdrage in de personeelskosten kan toegestaan worden(734).

Art. 577-9 § 6 B.W. beoogt een evenwicht tussen collectief en individueel

belang. Het is in essentie bedoeld voor mistoestanden die een mede-eigenaar

nadeel toebrengen omdat geen correcte verdeling van gemeenschappelijke

lasten gebeurt. De situatie wordt echter anders indien de beweerde onrecht-

vaardigheid haar oorsprong vindt in een eigen beslissing van een mede-

eigenaar die niet gedekt werd door een beslissing van de algemene vergade-

ring. Indien een mede-eigenaar beslist zijn appartement voortaan electrisch

te verwarmen en de centrale verwarming loskoppelt en de algemene verga-

dering er al mee instemt dat hij niet meer moet bijdragen in de kosten

van verbruik en normaal onderhoud kan hij moeilijk vorderen dat hij ook

niet meer in de toekomstige grote kosten en herstellingen aan ketel, brander

en gemeenschappelijke leidingen zou moeten bijdragen. Daarmee zou

men eenzijdig het aandeel van de anderen in de lasten verhogen en hun

rechtmatige verwachtingen, geschapen door de mede-eigendom, bescha-

men(735).

105. WIJZIGING AANDELEN EN BIJDRAGE. HYPOTHECAIRE PUBLICITEIT

De vorderingen op grond van art. 577-9 § 6 B.W. zijn onderworpen aan

kantmelding overeenkomstig art. 3 Hyp.W. Zolang dit niet gebeurd is, is de

vordering onontvankelijk. Overeenkomstig art. 3 Hyp.W. dient ook de uit-

spraak over deze vorderingen gekantmeld te worden(736). Is de regel duide-

lijk wanneer op art. 577-9 § 6 B.W. gesteund wordt dan wordt de zaak

ingewikkelder indien een vordering blijkbaar zowel op art. 577-9 § 2 als

op art. 577-9 § 6 gebaseerd is. Voor de Vrederechter van Dendermonde leek

overschrijving van zijn vonnis vereist indien zou blijken (quod non) dat de

beslissing van de algemene vergadering tot statutenwijziging reeds was

overgeschreven voÂoÂr zijn uitspraak(737). In de zaak die hij te behandelen

kreeg werd nietigverklaring gevorderd van een beslissing van de algemene

vergadering (toepassing art. 577-9 § 2 B.W.) waarbij de bijdrageregeling

(toepassing art. 577-9 § 6 B.W.) gewijzigd werd. In feite ging hij over tot een

gedeeltelijke hervorming van de beslissing van de algemene vergadering.

Uitgaande van de idee dat hierdoor de statuten gewijzigd werden beval hij

(734) Vred. Antwerpen 11 maart 1998, T. App. 1998, 4, 17. De nieuwe verdeelsleutel trad in

werking nadat de eiser eigenaar was geworden, wat voor de Vrederechter betekende de maand

na het verlijden van de notarieÈle akte. Die gelijkstelling van datum is, op de keper beschouwd,

niet juist en blijkbaar enkel geõÈnspireerd door een combinatie art. 1317 en 1328 B.W. en het

probleem van de vaste datum van een akte.

(735) Vred. Gent 29 december 1997, R.W. 1998-99, 1083.

(736) Vred. Borgerhout 12 januari 2000, T. Vred. 2000, 370; Vred. Ukkel 28 juli 1998, Act. dr.

1999, 37, noot J. HANSENNE; Vred. Antwerpen 11 maart 1998, T. App. 1998, 4, 17. Blijkbaar per

vergissing wordt dan in het dispositief gezegd dat het vonnis moet overgeschreven worden;

Vred. Veurne 9 oktober 1997, T. Vred. 1998, 306; Vred. Antwerpen 4 november 1996, T. App.

1997, 2, 27. In dit vonnis wordt dan weer ongelukkig de term inschrijving gebruikt; Vred.

Berchem 10 september 1996, T. App. 1996, 4, 26.

(737) Vred. Dendermonde 5 maart 1996, T. App. 1996, 1, 25, inzonderheid 28, 1
o
kol.
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dus de gebeurlijke overschrijving. EeÂn en ander roept onmiddellijk een aantal

vragen op. Moet de hypothecaire formaliteit anders zijn naar gelang derge-

lijke beslissing van de algemene vergadering al dan niet reeds overgeschre-

ven was op het moment van de uitspraak? Wat is de onderlinge verhouding

tussen § 2 en § 6 van art. 577-9 B.W.? De beantwoording van de eerste vraag

herleidt zich tot het probleem van de kantmelding bij een niet overgeschre-

ven akte. Volgt men de leer door het Hof van Cassatie aangenomen in zijn

arrest van 6 september 1991 volgens welke het voorschrift van art. 3 Hyp.W.

geldt zodra de akte effectief overgeschreven is of vatbaar voor een over-

schrijving(738), dan is kantmelding vereist zodra de beslissing van de

algemene vergadering in een authentieke akte werd vastgelegd. Overeen-

komstig art. 3 Hyp.W. geldt dat voor de eis en voor de uitspraak erover. In het

systeem van het Hof van Cassatie betekent dat dus dat het irrelevant is dat

dergelijke akte bij het instellen van de eis nog niet was overgeschreven, het

niet was op het moment van uitspraak of tussen instellen van eis en uitspraak

werd overgeschreven. Het loutere feit van het bestaan van de authentieke

akte wettigt de vereiste van kantmelding. De Vrederechter vergist zich dus

waar hij meent de gebeurlijke overschrijving van zijn beslissing te moeten

bevelen. Om het, rekening houdend met de leer van het Hof van Cassatie,

volgens het boekje te doen had hij de procedure moeten schorsen totdat

kantmelding van de eis gebeurd was en er vervolgens mogen vanuit gaan dat

partijen weten dat art. 3 Hyp.W. kantmelding van de uitspraak oplegt. Ook de

Vrederechter van Antwerpen, die terecht kantmelding van de eis vergde

legde daarna merkwaardig genoeg (ten onrechte) overschrijving van zijn

vonnis op(739). De Vrederechter van Elsene stelde bij tussenvonnis een

notaris aan om een herverdeling van de aandelen te berekenen in een

authentieke akte die dan gebeurlijk overgeschreven kon worden, indien alle

mede-eigenaars het met dergelijk voorstel eens waren(740). Indien uiteinde-

lijk partijen niet akkoord zouden gaan met het voorstel van de notaris zou de

Vrederechter nog altijd de knoop moeten doorhakken zodat men opnieuw

met een uitspraak zit die aan kantmelding onderworpen is.

Voor de verhouding tussen § 2 en § 6 van art. 577-9 B.W. springen een aantal

verschilpunten in het oog. Voor § 2 is het onderwerp van de beslissing

irrelevant, voor § 6 gaat het enkel om de daar specifiek bedoelde situaties.

Vermits § 6 niet zegt dat het enkel om verdeling van aandelen of lasten gaat

zoals die uit de oorspronkelijke statuten blijkt lijkt immers ook een situatie

die het gevolg is van een beslissing tot wijziging van de statuten op deze

punten in aanmerking te komen. Anderzijds spreekt § 2 uitdrukkelijk over de

vervaltermijn van 3 maanden en doet § 6 dat niet. Tenslotte stelt § 2 als

(738) R.W. 1991-92, 610, advies Adv. Gen. DE SWAEF.

(739) Vred. Antwerpen 11 maart 1998, T. App. 1998, 4, 17. Zoals reeds in voetnoot 735

vermeld lijkt de Vrederechter wel wat last te hebben met de terminologie.

(740) Vred. Elsene 3 juli 1997, T. App. 1999, 1, 23. Waar de Vrederechter zegt dat zijn vonnis

terugwerkende kracht heeft kan dit enkel aanvaard worden tussen de mede-eigenaars, niet t.a.v.

derden.
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voorwaarden van de vordering dat de aangevochten beslissing onregelmatig,

onrechtvaardig of bedrieglijk is, terwijl § 6 spreekt over persoonlijk nadeel

en onjuistheid, wat o.i. uiteindelijk toch ook weer tot nadeel leidt.

Gaat het over een situatie die uit de oorspronkelijke statuten voortvloeit dan

kan de vordering alleen op § 6 gegrond worden en stelt zich geen probleem

inzake vervaltermijn vermits het er niet om gaat een beslissing van de

algemene vergadering te doen vernietigen. Is ze daarentegen het gevolg

van een latere wijzigingsbeslissing dan is § 2 alleszins een mogelijke grond-

slag en lijkt het de algemene bepaling die het bijzondere geval van § 6 in zich

sluit. Ook als er geen sprake is van bedrog of onregelmatigheid van de

beslissing kan ze onrechtmatig zijn omdat ze nadeel meebrengt, gebeurlijk

door de onjuistheid van de berekening van de aandelen of bijdrage. Dit lijkt

er dan voor te pleiten dat de vervaltermijn wordt toegepast indien de aange-

vochten beslissing rechtstreeks de verdeling in aandelen of bijdrageplicht

betrof. Is het nadeel of de onjuistheid echter slechts het gevolg van een

beslissing inzake wijzigingen aan het gebouw, die op zich niet aangevochten

wordt, dan lijkt er geen argument voorhanden om de vervaltermijn te

hanteren.

106. WIJZIGING AANDELEN-BIJDRAGE. PROCESSUELE ASPECTEN. VOORAFGAANDE

VOORLEGGING AAN ALGEMENE VERGADERING

Voor de Vrederechter van Wolvertem is een vordering tot wijziging van

verdeling der aandelen bij verzoekschrift ingesteld onontvankelijk, want niet

uitdrukkelijk voorzien in de wet(741). Maar de vereniging van mede-eige-

naars kan naar zijn mening wel vrijwillig verschijnen om een geschil over de

verdeling van de lasten voor te leggen(742). In hetzelfde vonnis wees hij erop

dat het begrip ,,persoonlijk nadeel'' van art. 577-9 § 6, 2
o
B.W. tijdens de

voorbereidende werken niet werd verduidelijkt. Naar zijn mening kon het

niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn om elk nadeel dat voor een

mede-eigenaar voortspruit uit de aanwending van eÂeÂn der klassiek aanvaarde

verdelingscriteria (waarde, nut, combinatie van beide) het voorwerp van een

gerechtelijke hervorming te laten zijn, gelet op de rechtsonzekerheid die dit

zou meebrengen. Ieder van de drie criteria zou wel ergens een nadelig kantje

voor eÂeÂn of andere mede-eigenaar vertonen. De eiser werd afgewezen omdat

hij het criterium bij de aankoop van zijn appartement kende, dit niet arbitrair

was, overeenstemde met de gangbare praktijk en het nadeel relatief gering

was. Dat die criteria niet arbitrair zijn en algemeen aanvaard worden kan men

moeiteloos bijtreden. Maar dat in casu de vordering van de eiser, wiens

eigendom op het gelijkvloers lag en die het daarom niet redelijk achtte dat hij

(741) Vred. Wolvertem 6 maart 1997, T. App. 1997, 2, 30, T. Vred. 2000, 360. Het verzoek

ging uit van X ,,in zijn hoedanigheid van syndicus en mede-eigenaar van resisidentie Y''. Het

probleem van het verzoekschrift kon zich niet eens stellen in de mate dat men optrad als

syndicus. Die hypothese wordt immers niet beoogd door art. 577-9, § 6 B.W. dat uitdrukkelijk

de hoedanigheid van mede-eigenaar vermeldt.

(742) Vred. Wolvertem 6 maart 1997, T. App. 1997, 2, 31, T. Vred. 2000, 365.
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moest bijdragen voor de kosten van de lift, werd afgewezen is toch wel

vatbaar voor kritiek. Welke meerwaarde of welk nut betekende die lift voor

zijn eigendom? Voor de Vrederechter van Dendermonde kon er dan ook geen

sprake van zijn dat de eigenaars van gelijkvloerse kavels mee moesten

bijdragen in de kosten m.b.t. een lift(743). Het argument dat men vooraf

op de hoogte was van het berekeningssysteem van de bijdrage duikt ook op in

de motivering van een vonnis van de Vrederechter van Oostende(744), al

wees die daarom het verzoek niet radicaal van de hand. Hij herhaalde het in

een zaak waar hij het verweer van de vereniging van mede-eigenaars tegen

een vordering tot nietigverklaring van een beslissing van de algemene

vergadering die een wijziging in de bijdrage had goedgekeurd, o.m. met

dit argument van de hand wees(745). Het kan moeilijk als een doorslagge-

vend argument beschouwd worden. Dergelijke redenering zou art. 577-9 § 6,

2
o
B.W. elke zin ontnemen. Het is niet omdat men op voorhand een systeem

kent dat (achteraf) niet kan blijken dat een beter alternatief bestaat(746). Kan

men de Vrederechter van Wolvertem volgen waar hij een futiel nadeel

onvoldoende acht om een wijziging van het bijdragesysteem te bekomen

dan is het evenzeer zo dat met de Vrederechter van Antwerpen moet aange-

nomen worden dat om een wijziging van aandelen en van bijdrageregeling te

bekomen geen grove onrechtmatigheid moet bewezen worden(747). In feite

komt het erop neer dat men overeenkomstig art. 17 Ger. W. van een redelijk

belang moet laten blijken.

Voor de Vrederechter van St.-Jans-Molenbeek was er persoonlijk nadeel

indien men de lasten gewoon verdeelde volgens het aantal mede-eigenaars.

Hij hechtte weinig geloof aan de bewering van de vereniging van mede-

eigenaars dat het nut voor ieder privatief gedeelte hetzelfde was. Dat moest

naar zijn mening ook beoordeeld worden volgens de grootte en ligging van

het appartement en andere (niet nader bepaalde) maatstaven(748). Zo ver-

wart men natuurlijk de criteria waarde en nut, al blijft het waar dat moeilijk te

geloven valt dat alle appartementen op dezelfde wijze nut halen uit een aantal

lasten (b.v. nut van liften en trappen voor bewoners van gelijkvloers).

Volgens art. 577-7 § 1, 2
o
, litt. a en § 3 B.W. wordt door de algemene

vergadering beslist over de wijziging van de bijdrageregeling en verdeling

van aandelen. Het lijkt dan ook logisch dat de mede-eigenaar die dergelijke

wijziging wenst dit vooraf aan de algemene vergadering voorlegt. Pas

wanneer deze zou weigeren daarover te beslissen of een voor de mede-

eigenaar onaanvaardbare beslissing zou nemen lijkt het nodige belang voor-

(743) Vred. Dendermonde 5 maart 1996, T. App. 1996, 2, 25.

(744) Vred. Oostende 2 april 1998, T. Vred. 1998, 322.

(745) Vred. Oostende 28 januari 1999, T. Vred. 2000, 363.

(746) Aspect dat ook benadrukt wordt in Vred. Antwerpen 11 maart 1998, T. App. 1998, 4, 17.

(747) Vred. Antwerpen 11 maart 1998, T. App. 1998, 4, 17.

(748) Vred. St.-Jans-Molenbeek 15 januari 1997, T. Vred. 2000, 367.

TPR 2001 1023

/secure/DocumentView.aspx?id=rn75151&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn544&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn120002828&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn102419&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn102419&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn120002829&amp;origin=TPR


handen dat een beroep op de rechter verantwoordt(749). Het is precies

omwille van de bescherming van de rechten van de individuele eigenaar

dat art. 577-7 § 3 B.W unanimiteit oplegt, wat de hypothese uitsluit dat een

positieve beslissing genomen wordt tegen de wil van eÂeÂn mede-eigenaar.

Wordt die unanimiteit niet bereikt dan staat men voor een negatieve beslis-

sing van de algemene vergadering. Het is die beslissing en niet het stemge-

drag van eÂeÂn of enkele mede-eigenaars die in rechte wordt aangevochten.

Hetzelfde geldt voor de beslissingen over de bijdrageregeling waarvoor de

door art. 577-7 § 1, 2
o
, litt. a B.W. vereiste 4/5 meerderheid niet werd

behaald. In die optiek lijkt het logisch dat een vordering op grond van

art. 577-9 § 2 B.W. wordt ingesteld tegen de vereniging van mede-eigenaars,

vertegenwoordigd door haar syndicus, vermits zij de aangevochten beslissing

nam. Art. 577-9 § 6 B.W. kan echter niet buiten beschouwing gelaten

worden, waarbij overigens een onderscheid moet gemaakt worden naarge-

lang men een wijziging van de aandelen in de gemene delen dan wel van de

bijdrage in de lasten wenst. Daarbij kunnen zich drie hypotheses voordoen:

enkel een wijziging van bijdrage wordt gevraagd, enkel een wijziging van

aandelen wordt gevraagd, een wijziging van aandelen eÂn bijdrage wordt

gevraagd(750). Praktisch herleidt zich dit, zoals de Vrederechter van Borger-

hout doet in haar hierna aangehaalde uitspraken, tot de vraag of louter

wijziging van bijdrage (art. 577-9 § 6, 2
o
B.W.) dan wel een wijziging van

aandelen (art. 577-9 § 6, 1
o
B.W.), al dan niet met als consequentie wijziging

van bijdrage, wordt gevorderd. De beslissingen van de Vrederechters van

Ukkel en Borgerhout die menen dat de vordering tot wijziging van verdeling

van aandelen en van lasten moet ingesteld worden tegen de mede-eigenaars

in persoon, lijken nochtans te ongenuanceerd. In hun motivering volgen zij

de stelling die reeds in de eerste commentaren op de W. 30 juni 1994

geformuleerd werd(751), nl. dat deze vordering strekt tot herverdeling van

de loten en het aandeel van ieder in de gemene delen en de vereniging van

mede-eigenaars geen eigenaar is van het onroerend goed doch enkel bevoegd

inzake behoud en beheer ervan(752). De achterliggende idee is dus dat

art. 544 B.W. wettigt dat alleen de eigenaar zelf over zijn privaat deel en

bijhorend aandeel in de gemene delen, die tot zijn patrimonium behoren, kan

(749) Vred. Veurne 9 oktober 1997, T. Vred. 1998, 306. Zie ook Vred. Oostende 2 april 1998,

T. Vred. 1998, 322.

(750) J. HANSENNE, ,,A propos de la rectification des quotes-parts de droits et de charges en cas

de coproprieÂteÂ forceÂe d'immeubles baÃtis'', noot bij Vred. Ukkel 28 juli 1998, Act. dr. 1999,

737, inzonderheid 742.

(751) Zie o.a. B. VAN LERBERGHE, ,,De rol en nieuwe bevoegdheden van de vrederechter'' in

H. VANDENBERGHE (ed.), De nieuwe wet op de Appartementsmede-eigendom, Jura Falconis

Libri, Leuven 1994, 125; C. VAN HEUVERSWYN, ,,Verhaalmogelijkheden en optreden in rechte

van de syndicus'' in H. CASMAN, C. ENGELS e.a. (ed.), De gedwongen mede-eigendom van

gebouwen of groepen van gebouwen, Gent 1995, 139.

(752) Vred. Borgerhout 12 januari 2000, T. Vred. 2000, 370; Vred. Ukkel 28 juli 1998, Act. dr.

1999, 737, noot J. HANSENNE; Vred. Borgerhout 3 oktober 1996, R.W. 1998-99, T. Not. 1997,

16 (enkel samenvatting), noot L. DEHOUCK. De Vrederechter van Borgerhout geeft een ruime

verwijzing naar rechtsleer.
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beslissen. Raakt de gevraagde wijziging enkel de belangen van eÂeÂn of enkele

mede-eigenaars dan zouden alleen die moeten gedagvaard worden, in het

andere geval alle. Voor wat betreft de wijziging aan de bijdrage kunnen we

de redenering van de Vrederechter van Borgerhout en de rechtsleer die zij

aanhangt nog volgen waar zij stelt dat voor een louter materieÈle vergissing

het volstaat de vereniging van mede-eigenaars, die instaat voor behoud en

beheer, te dagvaarden. Maar waar zij voor een vordering die de wijze van

verdeling der lasten betreft andermaal opteert voor dagvaarden van de mede-

eigenaars persoonlijk met onderscheid naargelang slechts eÂeÂn of enkele

geraakt worden dan wel alle, kunnen we haar niet meer bijtreden. Het beroep

op het eigendomsargument levert enkel een reeÈel bezwaar voor een vorde-

ring tegen de vereniging van mede-eigenaars op indien de gevorderde wijzi-

ging betrekking heeft op de verdeling der aandelen, waaraan al dan niet een

wijziging van verdeling der lasten wordt gekoppeld(753). Voor wat betreft

de bijdrageregeling op zich kan men geen beroep meer doen op het eigen-

domsargument. Wij treden Hansenne dan ook bij waar hij meent dat in

dergelijk geval de vordering wel tegen de vereniging van mede-eigenaars

kan ingesteld worden(754). In dat geval heeft men immers louter met een

statutenwijziging te maken (Cf. art. 577-4 §, 1 B.W.) waarbij de rechts-

persoon belanghebbende partij is. Ook het feit dat art. 577-7 § 1, 2
o
litt. a

B.W. een 4/5 meerderheid voldoende acht voor een wijziging aan de verde-

ling der lasten wijst erop dat men hier het eigendomsargument niet kan laten

spelen. In zijn noot bij het vonnis van Ukkel heeft Hansenne, met exacte

verwijzing naar de Memorie van Toelichting, er overigens terecht op ge-

wezen dat men zich zeker niet moet blind staren op de term ,,beheer'' in art

577-5 § 3 B.W., die veeleer een economisch dan een juridisch beheer betreft

en, zoals art. 577-7 § 1, 2
o
litt. d en e B.W. aantonen geen synoniem is van

,,daden van beheer''(755). Daarmee is de kous o.i. nog niet af. Want ook als

het om een wijziging van aandelen gaat heeft men te maken met een

statutenwijziging (art. 577-4 § 1 B.W.), wat de rechtspersoon raakt en dus

een dagvaarding van de vereniging van mede-eigenaars wettigt, naast de

persoonlijke dagvaarding van de mede-eigenaars. Voegen we daaraan toe dat

waar het voor een wijziging van de bijdrage naar onze mening volstaat de

vereniging van mede-eigenaars te dagvaarden, het voor degene(n) die de

gevolgen van dergelijke wijziging zouden ondergaan gewenst is dat zij in de

(753) Aldus kunnen we de oplossing bijtreden van Vred. Luik 6 februari 1997, T. Vred. 2000,

361, noot G. DE PALMENAER.

(754) J. HANSENNE, l.c., 744. Dit gebeurde, zonder nadere toelichting noch betwisting, in Vred.

Antwerpen 4 november 1996, T. App. 1997, 2, 27, waar echter tot onontvankelijkheid werd

besloten omdat niet voldaan was aan het voorschrift van art. 3 Hyp.W. (wat eigenlijk enkel een

schorsen van de procedure wettigt) en de syndicus niet overeenkomstig art. 577-9 § 1 B.W. mee

in zake geroepen was. Dat laatste is totaal naast de kwestie vermits het hier niet gaat over een

betwisting tegen derden i.v.m. de eigen kavel. Zie eveneens Vred. Antwerpen 11 maart 1998,

R.W. 1999-2000, 1100, waar het nogal simpel werd gehouden door te stellen dat de toekenning

van rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars precies gebeurd was om

ingewikkelde situaties te voorkomen.

(755) J. HANSENNE, o.c., l.c., 744.
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procedure kunnen tussenkomen. Tevens lijkt ook de op het eerste gezicht

praktische idee dat men naargelang de weerslag die een wijziging van

aandelen of bijdrage heeft eÂeÂn, enkele of alle mede-eigenaars moet dag-

vaarden de nodige scepsis op te roepen. De dagvaarding van eÂeÂn of enkele

mede-eigenaars zal meestal de sneeuwbal zijn die een lawine doet ontstaan,

gelet op de menselijke neiging om zoveel mogelijk pakjes door te schuiven

naar anderen. Telt men dit alles bij mekaar dan zal dat in menig geval leiden

tot onbetaalbare procedures, situatie waaraan de wetgever juist wou verhel-

pen. Wij zouden dan ook volgende idee willen formuleren waarvan wij

hopen dat ze de lege lata mogelijk is en, in het negatieve geval, menen dat

ze de lege ferenda wenselijk is. Begin met dagvaarding van de vereniging

van mede-eigenaars. Vermits alleszins een statutenwijziging mee in de lucht

hangt, lijkt dit te verantwoorden dat de syndicus krachtens art. 577-8 § 4, 1
o

B.W. een algemene vergadering bijeenroept. De individuele mede-eigenaars

wiens belangen in het spel zijn kunnen dan vrijwillig tussenkomen. Doen zij

dat niet dan kan, naargelang het geval, door de eiser of de syndicus een

gedwongen tussenkomst uitgelokt worden.

Wij hebben gepoogd een praktische oplossing te geven voor een probleem in

het kader van de wet zoals hij is. Dat neemt niet weg dat men hier met het

wrange gevoel kan blijven zitten dat art. 577-9 § 6, 1
o
B.W. de mogelijkheid

biedt dat de rechter hier uiteindelijk niet alleen over de uitoefening maar ook

over de wijziging van de omvang van een eigendomsrecht kan beslissen en

hier niet zo direct iets gezegd wordt over de gebeurlijke vergoeding die zulks

zou moeten meebrengen volgens de grondwettelijke beginselen (art. 16

G.W.).

De vereniging van mede-eigenaars kan ook de beslissing nemen om vrij-

willig voor de Vrederechter te verschijnen(756). Dat lijkt een perfect aan-

vaardbare oplossing indien er b.v. wel de door de wet vereiste unanimiteit of

voldoende meerderheid is omtrent het principe van een wijziging maar niet

over de modaliteiten ervan.

107. VERVREEMDING. AANVRAAG KOSTENSTAAT. BETALINGSPLICHT VAN NOTA-

RIS (ART. 577-11 B.W.)

Ingeval van eigendomsoverdracht van een kavel dient de instrumenterende

notaris de syndicus een staat te vragen van de kosten opgesomd in art. 577-11

B.W. De syndicus moet hem die overeenkomstig art. 577-4, § 4, 7
o
B.W.

bezorgen binnen de 15 dagen. De vraag is wie uiteindelijk de kosten draagt

voor deze taak van de syndicus. In een gedetailleerd gemotiveerd vonnis van

de Vrederechter van St.-Kwintens-Lennik werd de vereniging van mede-

eigenaars gemachtigd om de kosten van deze taak van de syndicus te doen

betalen door de notaris. De Vrederechter stelde vast dat er tussen notaris en

vereniging van mede-eigenaars geen enkele contractuele relatie aanwezig is

maar dat overeenkomstig art. 1370 B.W. de rechtsgrond van een verbintenis

(756) Vred. Wolvertem 6 maart 1997, T. App. 1997, 2, 31.
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in de wet kan liggen. De notaris voert bij dergelijke informatievraag een

wettelijke plicht uit waarbij hij in eigen naam optreedt en schuldenaar is van

de eraan verbonden kosten. Hij zal die echter samen met andere kosten (b.v.

aanvragen van hypothecaire staat) kunnen doorrekenen aan partijen over-

eenkomstig art. 1593 B.W. of enige andersluidende overeenkomst tussen

partijen(757). In zijn noot bij dit vonnis formuleert Patart nochtans een aantal

ernstige verbintenisrechtelijke bedenkingen.

Bij het ter perse gaan van deze bijdrage kregen wij de tekst van een alleszins

op dat ogenblik nog niet gepubliceerd arrest van het Hof van Cassatie (Cass.

23 februari 2001, C. 98.0356 N.). Daarin wordt het vonnis van de Vrede-

rechter van Sint-Kwintens-Lennik vernietigd op volgende grond. De notaris

die overeenkomstig artikel 577-11 § 1 B.W. inlichtingen inwint doet dit

inderdaad krachtens een wettelijke verplichting. Maar een verbintenis die

alleen uit kracht van de wet ontstaat reikt niet verder dan hetgeen de wet

oplegt. Uit de aard en de strekking van artikel 577-8 § 4, 7
o
en 577-11 § 1

B.W. volgt niet dat de kosten voor de informatieverstrekking ten laste vallen

van de notaris.

Daarmee zijn we terug naar af voor de beantwoording van de vraag wie

uiteindelijk de kosten van het werk van de syndicus voor dergelijke opzoe-

king draagt: de Vereniging van Mede-eigenaars of de notaris. Zonder vooruit

te willen lopen op de rechtspraak die hierover zeer waarschijnlijk in een

volgend Overzicht zal opgenomen worden, menen wij dat dit arrest het

alleszins niet ondenkbaar acht dat de notaris dient te betalen, wel dat voor

dergelijke, gebeurlijke betalingsplicht een andere verantwoording moet ge-

zocht worden. Wij willen ons niet op het terrein van de specialisten van het

verbintenissenrecht wagen, maar een eerste opwelling als proeve van oplos-

sing durven we wel kwijt. Is de redenering van de Vrederechter dat tussen de

Vereniging van Mede-eigenaars en de notaris geen aannemingscontract

mogelijk is bij gebreke aan vrijheid van keuze van contractspartij wel zo

decisief? Wat doet zich dan voor bij toetredingscontracten of, sterker nog,

indien de notaris b.v. informatie op het hypotheekkantoor moet inwinnen?

De denkpiste van een aannemingscontract tussen Vereniging van Mede-

eigenaars en notaris lijkt ons dan ook niet a priori uitgesloten.

108. VERMOGEN. WERK- EN RESERVEKAPITAAL

Volgens art. 577-5 § 3 B.W. kan de vereniging van mede-eigenaars geen

ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezen-

lijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat uit het behoud en het beheer van

het gebouw of groep van gebouwen. Een verdere specifieÈring waaruit dit

(757) Vred. St.-Kwintens-Lennik 6 april 1998, A.J.T. 1998-99, 11, noot G. DE PALMENAER,

T. App. 1998, 3, 19, T.B.B.R. 1999, 120, noot D. PATART, T. Vred. 1998, 327, noot G. DE

PALMENAER. Zie over dit twistpunt: R. TIMMERMANS, ,,De kosten van informatieverstrekking

door de syndicus aan de notaris: het ei is uitgebroed.'', T. App. 1998, 3, 1.
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roerend vermogen opgebouwd is vindt men er niet. In art. 577-11 § 2 B.W. is

dan sprake van een werkkapitaal bestaande uit de voorschotten gestort voor

de financiering van periodieke uitgaven en van een reservekapitaal dat

gevormd wordt om niet-periodieke uitgaven te kunnen dekken. Voor de

Vrederechter van Gent sluit dat niet uit dat daarnaast statutair nog het

aanleggen van een ander fonds voorzien kan worden om het hoofd te kunnen

bieden aan niet voorziene situaties(758). Men kan die redenering verant-

woorden vanuit de idee dat niet-periodiek niet noodzakelijk synoniem is van

onvoorzien en de voorbeelden van niet-periodieke uitgaven die de wet geeft

in zijn begripsomschrijving van het reservekapitaal allemaal situaties be-

treffen waarvan redelijkerwijze voorzien kan worden dat ze zich ooit zullen

voordoen. De redenering wordt dan dat indien men in het reservekapitaal

geen post onvoorziene kosten (b.v. ernstige beschadiging van gevel door

werken op een naburig erf uitgevoerd, schade aan gemene delen door

explosie van een verwarmingsinstallatie) heeft opgenomen daarvoor een

afzonderlijk fonds voorzien moet worden. In feite dus een situatie van lood

om oud ijzer.

III. Mandeligheid

(a) Bewijs gemeenheid

109. Ook in de vorige overzichten hebben we bij het vraagstuk van het

bewijs van de al dan niet gemene eigendom van een muur moeten stil

staan(759). In feite gaat het om niets anders dan een toepassing van de

gemeenrechtelijke regels(760). Men kan dus beroep doen op de verkrijgende

verjaring, op een titel en op (al dan niet wettelijke) vermoedens, waarbij de

vraag naar het al dan niet gemeenschappelijk nut een belangrijke rol speelt.

In een zaak waar een muur dringend herstellingen nodig had moest voor de

vraag wie daarvan de kosten moest dragen uitgemaakt worden of deze muur

al dan niet gemeenschappelijk was. De muur vormde de scheiding tussen de

tuin van een particulier en vroegere terreinen van Cockerill-OugreÂe waarop

zich o.a. een terril bevond. Deze terreinen waren actuele eigendom van

I.D.E.A., die ze in erfpacht gegeven had aan de gemeente Colfontaine, welke

dan verder aan een V.Z.W. een onder-erfpacht gegeven had. Het Hof van

Bergen besloot dat de muur uitsluitend aan I.D.E.A. toebehoorde(761). Het

Hof stelde vast dat er geen titels werden voorgelegd, uit een geheel van

elementen bleek dat het om een steunmuur ging, bestemd om een verglijden

van de terril of van het hellend terrein tegen te gaan, en de particulier geen

bezitsdaden m.b.t. de muur had gesteld. Een volkomen juiste beslissing. De

(758) Vred. Gent 17 februari 1997, T. App. 1997, 2, 23.

(759) T.P.R. 1995, 711-713, T.P.R. 1989, 1805.

(760) H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, nr. 1208.

(761) Bergen 9 januari 1995, Rev. not. b. 1996, 233.
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weerlegbare vermoedens van gemeenheid kunnen maar ingeroepen worden

als het gemeenschappelijk nut, waarop ze gebaseerd zijn, kan aangenomen

worden. Hier was duidelijk alleen het belang van de eigenaar van de terril en

de hellende grond de drijfveer geweest voor de oprichting van de muur.

Een beslissing van de Vrederechter van Wolvertem gaat in dezelfde richting.

Hij wees erop dat art. 653 B.W. een weerlegbaar vermoeden bevat, bestemd

voor situaties waarin door het lange tijdsverloop een beroep op getuigen en

geschriften erg moeilijk was, en waar een gemeenschappelijk nut gemeen-

heid doet veronderstellen. Dat motief was in casu niet aanwezig gezien

langsheen de litigieuze scheidingsmuur en tuinmuur lange tijd een losweg

bestaan had. De Vrederechter besloot tot exclusieve eigendom, gelet op de

afwezigheid van gemeenschappelijk nut. Noch het feit dat de scheidingsmuur

destijds schrijlings op de perceelsgrens werd gebouwd, noch het feit dat de

tuinmuur niet werd afgedekt overeenkomstig art. 654 B.W. vormden een

determinerend element om tot gemeenheid te besluiten(762).

Het gemeenschappelijk nut is wel voorhanden indien de muur tot scheiding

dient tussen twee gebouwen. Art. 653 B.W. formuleert dan het wettelijk

vermoeden dat de muur gemeenschappelijk is. Men weet dat het Hof van

Cassatie in 1946(763) geoordeeld heeft dat het feit dat op het ogenblik van

het oprichten van de muur enkel langs eÂeÂn kant constructies aanwezig waren

en slechts later langs de andere kant ook gebouwd werd, de toepassing van

het vermoeden niet uitsluit. In een arrest van 20 mei 1999(764) heeft het

hoogste Hof opnieuw gesteld dat het vermoeden van art. 653 B.W. van

toepassing kan zijn indien de muur niet tot scheiding diende tussen twee

gebouwen vooraleer een gebouw werd opgericht op het belendend perceel. In

casu hadden de ouders van eiser in 1950 een onbebouwd perceel aangekocht

waarop zij in 1951 een huis bouwden. In 1985 kocht de verweerder van

dezelfde verkoper de aanpalende kavel bestaande uit twee gebouwen en een

terrein. In 1989 liet hij op dit terrein een garage bouwen die met haar

voorgevel aansloot op de muur van zijn gebuur en deze bij wijze van zijgevel

integreerde. De Rechtbank van Charleroi had op deze situatie het vermoeden

van art. 653 B.W. toegepast. Het arrest, dat beide onderdelen van het middel

verwerpt, wordt door Hansenne in zijn begeleidende noot(765) op de korrel

genomen m.b.t. zijn antwoord op het eerste onderdeel omwille van zijn

motivering en m.b.t. zijn antwoord op het tweede onderdeel voor wat naar

zijn mening een louter categorieke affirmatie zonder enige uitleg of verant-

woording is(766). Het arrest vormt voor hem meteen een aanleiding om

(762) Vred. Wolvertem 27 november 1997, R.W. 1998-99, 1185.

(763) Cass. 21 maart 1946, Arr. Verbr. 1946, 114, Pas. 1946, I, 113.

(764) Arr. Cass. 1999, 297, J.L.M.B. 2000, 464, noot J. HANSENNE, Pas. 1999, I, 297.

(765) J. HANSENNE, ,,A propos des preÂsomptions de mitoyenneteÂ et des marques de non-

mitoyenneteÂ'', J.L.M.B. 2000, 466.

(766) J.L.M.B. 2000, 469, nr. 2 in fine.
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uitvoerig in te gaan op de vraag op welk ogenblik men zich moet plaatsen

(ogenblik van bouwen van de muur of ogenblik van geschil) om te beslissen

of het vermoeden van art. 653 B.W. toepasselijk is(767). We geven eerlijk

toe dat wij in het kader van dit overzicht ons beperkt hebben tot de lezing van

een aantal klassieke auteurs over het onderwerp en dus niet zonder meer de

opinie van Hansenne durven bijtreden noch afwijzen. Maar een aantal

bedenkingen durven we wel kwijt. Enerzijds lijkt het, gelet op de rechtspraak

van het Hof i.v.m. de zgn. gedwongen overname van muurgemeenheid,

alleszins geen slecht advies aan wie vaststelt dat er bezitsaanmatiging ge-

beurt om onmiddellijk te reageren. Als de draagwijdte die Hansenne uit-

eindelijk, al dan niet bewust, in de laatste alinea van zijn noot aan het arrest

geeft juist is zal zodra de constructie voltooid is het vermoeden van art. 653

B.W. spelen en zit de oorspronkelijke muureigenaar met een zware bewijs-

last(768). Anderzijds lijkt ons het probleem niet te zijn of men zich voor de

toepassing van het vermoeden van art. 653 B.W. op het ogenblik van

oprichten van de muur dan wel op dat van het geschil moet stellen. Art.

653 B.W. biedt een oplossing voor een bewijsprobleem. Wanneer is een

bewijsprobleem aan de orde? Wanneer er een geschil is(769). Het probleem

lijkt o.i. te zijn hoe ver men kan gaan in de weerlegging van een wettelijk

vermoeden, o.a. maar niet alleen door de betekenis die men hecht aan de

begrippen titel of teken van het tegendeel waarvan sprake in art. 653 B.W. in

fine. Naar onze mening heeft het Hof van Cassatie noch in 1946, noch in

1999 zich daarover uitgesproken. Indien we nu het antwoord dat het Hof in

zijn arrest van 20 mei 1999 op ieder van de twee onderdelen formuleerde

bekijken zouden we toch tot een voorzichtiger opstelling dan die van

Hansenne willen komen.

Willen we het antwoord van het Hof begrijpen dan moeten we allereerst

nagaan hoe de vraag geformuleerd was in het middel of het onderdeel ervan,

waarop geantwoord wordt.

In het eerste onderdeel van zijn middel stelde eiser dat men voor de toepas-

sing van art. 653 B.W. niet uitsluitend rekening mocht houden met de

toestand der plaatsen op het ogenblik van het instellen van de vordering.

Dat zou ertoe kunnen leiden dat de ratio van art. 653 B.W. miskend werd en

het voordeel ervan toegekend aan iemand die zonder toestemming bezit had

genomen van een muur. Indien het geschil veroorzaakt was ,,comme en

l'espece, par l'appropriation tenue pour illicite''(770), dan moest de situatie

op het ogenblik van bezitsaanmatiging in rekening genomen worden. Door

(767) J.L.M.B. 2000, 467.

(768) J. HANSENNE, o.c., l.c., 475.

(769) Aldus schrijft Kluyskens met zijn soms geniale eenvoud dat de vermoedens van art. 653-

654 B.W. door de wet ingesteld zijn om de taak van de rechter te vergemakkelijken (A.

Kluyskens, V, nr. 323, C).

(770) We cursiveren want deze (on)handige herformulering van de bestreden beslissing door

eiser lijkt Hansenne ontgaan te zijn, al speelt ze o.i. een cruciale rol in het antwoord van het

Hof.
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de situatie op het moment van instellen van de eis in aanmerking te nemen

had het bestreden vonnis art. 653 B.W. geschonden. Door te verklaren dat de

verweerder zich mocht beroepen op het vermoeden van art. 653 B.W. dat

hem van alle bewijslast ontsloeg en dat hiertegen titel noch teken van het

tegendeel werd aangevoerd werd andermaal art. 653 B.W en tevens art. 654

en 1352 B.W. geschonden. Het Hof verwierp dit onderdeel omdat het feite-

lijke grondslag miste. Het wees erop dat de redenering ervan uitging dat er

een toe-eigening zonder toestemming en op een voor onwettig gehouden

wijze was gebeurd. Uit de vermeldingen van het bestreden vonnis bleek

echter niet dat dit de toe-eigening voor onwettig had gehouden of geoordeeld

dat er geen toestemming was, wel dat het vastgesteld had hoe en wanneer de

partijen eigenaar geworden waren en de respectieve constructies opgericht en

dat de verkoopakten(771) bedongen dat ,,les murs ou les limites seÂparant le

bien vendu de ceux restant appartenir aux vendeurs sont mitoyens.'' De eiser

had dus duidelijk het vonnis een aantal dingen willen doen zeggen die er

gewoon niet instonden. Het lijkt dan ook niet correct om zoals Hansenne doet

het voor te stellen alsof het Hof tot missen van feitelijke grondslag heeft

besloten met als motief de bewuste clausule(772). Het motief is dat de

bestreden beslissing nergens van een toe-eigening zonder toestemming had

gesproken noch daarvan gezegd had dat ze die voor onwettig hield. Dat het

bewuste beding uit de koopakten werd aangehaald kan men moeilijk anders

zien dan dat de Rechtbank in het licht wou stellen dat niet alleen er geen titel

was die het vermoeden van gemeenheid tegensprak maar dat er zelfs een titel

was die de gemeenheid bewees(773). Tot die conclusie komt Hansenne

eigenlijk zelf(774). Dat het zo simpel kon zijn kan hij echter niet aanvaarden

omdat naar zijn mening ,,de hele zaak rond de vermoedens draaide''(775).

Dan verliest hij uit het oog dat de motivering van een uitspraak onvermijde-

lijk bepaald wordt door de inhoud van de gedinginleidende akte en wat

partijen als argumenten in hun conclusie ontwikkelen. Wanneer eiser van

meetafaan zijn visie op art. 653 B.W. verkondigde kon hij zich eraan

verwachten dat verweerder niet alleen een andere kijk op dit artikel zou

verdedigen maar ook dat die de gemeenheid nog met een ander bewijsmiddel

dan het vermoeden zou pogen aan te tonen, nl. met een titel. Dat wordt in alle

handboeken als eÂeÂn en zelfs als de eerste van de bewijsmogelijkheden

(771) Duidelijk meervoud. De gemeenschappelijke verkoper had dus in zijn overeenkomst

met ieder van de kopers een identieke clausule opgenomen.

(772) J. HANSENNE, o.c., l.c., 469, 2
o
al.

(773) De enig zinvolle interpretatie van deze misschien wel niet heel gelukkig geformuleerde

clausule waarin men beter de toekomstige dan de tegenwoordige tijd had gebruikt vermits op

het in 1950 verkochte perceel nog geen constructie stond, is dat de kopers niet alleen de

verbintenis tot betaling van een geldsommaar ook tot kosteloze afstand van de gemeenheid van

een nog door hen op te richten muur hadden aangegaan.

(774) O.c., l.c.

(775) O.c., l.c., 469, 3
o
al.
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aangegeven(776). Daarmee is overigens ook het bezwaar van Hansenne dat

hij zich moeilijk kon inbeelden dat in graad van beroep het probleem van de

bezitsaanmatiging geen voorwerp van verbeten discussie zou geweest zijn en

de rechters zonder argumentatie beslist zouden hebben dat de toe-eigening

niet als onwettig kon beschouwd worden of er toestemming voor gegeven

was(777) van de baan. Er was een titel.

In zijn tweede onderdeel beklemtoonde eiser dat voor het vermoeden van

art. 653 B.W. vereist is dat de muur tot scheiding van gebouwen dient, zodat

het niet toepasselijk kon zijn op het moment dat verweerder zijn garage

bouwde en een bezitsaanmatiging beging. Andermaal was er volgens hem

dus sprake van schending van art. 653 B.W. en bijgevolg ook van art. 654 en

1352 B.W. Hierop wordt door het Hof inderdaad in eÂeÂn enkele bondige zin

geantwoord. Het vermoeden van art. 653 B.W. kan toepasselijk zijn indien de

muur niet tot scheiding diende van gebouwen voÂoÂr de constructie van het

naburige gebouw. Zoals Hansenne eigenlijk in de laatste voetnoot van zijn

tekst(778) toegeeft is dat volkomen logisch. Zoals menig auteur voÂoÂr hem

wijst hij erop dat een muur die door eÂeÂn eigenaar alleen op eigen kosten werd

opgericht, achteraf gemeen kan worden. Dat kan door verjaring of enige

translatieve akte al dan niet ten bezwarende titel(779). Art. 661 B.W. vormt

hiervan een duidelijke wettelijke illustratie.

We kunnen met Hansenne akkoord gaan waar hij stelt dat het Hof, overigens

net zoals in zijn arrest van 1946, niet uitdrukkelijk zijn standpunt geformu-

leerd heeft i.v.m. de tekens van niet-gemeenheid en hun al dan niet limitatief

karakter. Met zijn voorstelling alsof de eiser werd afgewezen omdat hij er

niet in geslaagd was met eÂeÂn van de door art. 654 B.W. voorziene middelen

het vermoeden van gemeenheid te weerleggen en de anterioriteit van con-

structie als een verwaarloosbaar gegeven werd beschouwd(780) zijn we het

oneens. Naar onze mening laat de zaak zich als volgt samenvatten. Er was,

dank zij het beding dat de muren gemeenschappelijk zouden zijn, een titel

waaruit de gemeenheid bleek. Het vermoeden van gemeenheid moest dan

ook niet te berde gebracht worden en bijgevolg stelde zich ook niet het

probleem van weerlegging van dit vermoeden. Dat maakt dan ook begrijpe-

lijk dat de bestreden beslissing nergens sprak van een toe-eigening die voor

onwettig werd gehouden of waarvoor geen toestemming gegeven was. Blijft

de vaststelling dat zowel het arrest van 1946 als dat van 1999, weze het met

(776) H. DE Page en R. DEKKERS, V, Brussel 1975, nr. 1208, 1211, 1222; G. GALOPIN, Les

biens, la proprieÂteÂ et les servitudes, Luik, 1912, nr. 330; A. KLUYSKENS, V, nr. 323 en 327.

(777) O.c., l.c., 469, 1
o
al.

(778) O.c., l.c., 475, voetnoot 27.

(779) R. ANDRIANNE en M. WILLE, ,,Des Biens et des diffeÂrentes modifications de la ProprieÂ-

teÂ'' in Novelles, Droit civil III, v
o
,,Des biens...'', nr. 1030; G. BAUDRY-LACANTINERIE en

M. CHAUVEAU, Des Biens, Parijs, 1896, nr. 934; H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, Brussel, 1975,

nr. 1212, litt. b; G. GALOPIN, Les biens, la proprieÂteÂ et les servitudes, Luik, 1912, nr. 324;

HILBERT, TraiteÂ theÂorique et pratique de la mitoyenneteÂ, Brussel, 1931, nr. 205-207 en de

bijgewerkte versie door Th. MINNE-DORSIMONT, deel 2, nr. 45.

(780) J. HANSENNE, o.c., l.c., 475, 1
o
al.
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een enigszins verschillende formulering, zeggen dat de omstandigheid dat

oorspronkelijk slechts op eÂeÂn erf een gebouw stond de toepassing van art. 653

B.W. niet uitsluit. In 1999 gebeurde dat met de o.i. voorzichtige formulering

dat ook in die hypothese het vermoeden van gemeenheid kan toepasselijk

zijn, in 1946 met de overweging dat noch de tekst noch de geest van de wet

de beperking oplegden dat het vermoeden enkel toepasselijk was zo beide

gebouwen gelijktijdig opgericht waren(781). Daarmee lijkt o.i. niet gezegd

dat anterioriteit van oprichting een verwaarloosbaar gegeven is bij de be-

oordeling of het vermoeden weerlegd wordt, wel dat dit op zich geen

voldoende argument is en er dus nog eÂeÂn of meer andere zullen moeten

aangebracht worden waardoor een situatie wordt geschapen die beantwoordt

aan de regel van art. 1353 B.W.

(b) Verhouding art. 656 en 663 B.W.

In het vorig overzicht hebben we naar aanleiding van een uitspraak van de

Rechtbank van Mechelen langer stil gestaan bij dit probleem(782). In een

principieel identieke zaak (bestaande gemene muur, vraag tot bijdrage in

herstellingskosten), lijkt de Vrederechter van Elsene(783) er een andere

mening op na te houden dan de Rechtbank van Mechelen. De Vrederechter

stelt dat een sterke stroming in de rechtsleer meent dat de afstand enkel

mogelijk is wanneer het gaat om afsluitingen op het platteland. Dat onder-

scheid met muren in steden wordt verantwoord vanuit de idee dat de

bijdrageplicht in de herstelkosten op het platteland zijn oorzaak vindt in

het feit van mede-eigendom, terwijl deze in steden en voorsteden te zoeken is

in het feit van de nabuurschap, welke niet verdwijnt door de afstand van de

muurgemeenheid maar slechts door een volledige afstand waarin dus ook het

erf als dusdanig begrepen is. Art. 656 B.W. spreekt niet van een dergelijke

afstand. Tot daar zijn we volkomen mee met de Vrederechter(784). Volgens

de Vrederechter distantieert De Page zich niet van deze visie maar acht hij

art. 656 B.W. toepasselijk in steden en voorsteden, ondanks de bepaling van

art. 663 B.W., op voorwaarde echter dat de verzaker niet in feite blijft

genieten van de muur. De Vrederechter veroordeelt de verweerder tot bij-

drage omdat deze door de afstand van de muurgemeenheid het gebruik dat hij

omwille van de nabuurschap van de muur maakt niet doet verdwijnen. We

zijn het volkomen eens met het eindresultaat dat de verweerder niet kon

ontsnappen aan de bijdrageplicht. Maar de verwijzing naar De Page was

misschien niet zo gelukkig. Niet omdat die niet zegt wat de Vrederechter

(781) Die formulering trof men reeds letterlijk aan in de eerste uitgave van H. DE PAGE, V,

nr. 1213, waarnaar in de voetnoot bij dit arrest in Pas. 1946, I, 113 wordt verwezen.

(782) T.P.R. 1995, 713, nr. 178.

(783) Vred. Elsene 31 augustus 1995, J.T 1996, 159.

(784) Men vindt die argumentatie o.a. bij G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Les

Biens, Parijs, 1896, nr. 977-978 en 982; G. GALOPIN, Les biens, la proprieÂteÂ et les servitudes,

Luik, 1912, nr. 344. Dezelfde idee wordt verwoord in Vred. Elsene 30 september 1996, T. App.

1997, 31.
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beweert, wel omdat de betrokken passage bij De Page uitzonderlijk nu eens

niet zo logisch en consequent lijkt te zijn. Over de verhouding tussen art. 665

en 663 B.W. schrijft De Page (en later ook Dekkers) dat tussen deze

bepalingen geen conflict bestaat indien het gaat om een reeds bestaande

muur en afstand dus mogelijk is mits men niet verder gebruik maakt van de

muur(785). Indien men echter vaststelt dat De Page en Dekkers (terecht)

vergen dat men zijn huis eerst volledig moet afbreken eer men kan beweren

dat men geen gebruik meer maakt van de muur en dan pas kan verzaken aan

de muurgemeenheid(786) lijkt ons inziens hun bewering dat bij een be-

staande muur de genoemde wetsbepalingen met mekaar verenigbaar zijn

naast de kwestie. Er kan doodgewoon geen conflict zijn omdat art. 663 B.W.

op dergelijke situatie niet toepasselijk is. Art. 663 B.W. stelt immers als

voorwaarde dat men te maken heeft met aan mekaar grenzende woningen of

tuinen of binnenplaatsen die bij deze woning horen. Blijft het probleem van

de verenigbaarheid ingeval de muur nog moet opgericht worden (anticipa-

tieve verzaking). Na eerst gesteld te hebben dat art. 656 B.W. een reeds

bestaande muur vergt en dus een andere hypothese beoogt dan art. 663 B.W.

en men eigenlijk maar aan art. 663 B.W. kan ontsnappen door zijn hele erf

prijs te geven, komen zij toch tot de stelling dat het zou volstaan de nodige

grond af te staan voor de oprichting van de muur. Daartoe steunen zij op de

enige en eerder vage passage uit de voorbereidende werken die met het

probleem kan in verband gebracht worden, waarbij zij Tronchet een gedachte

toeschrijven die deze alleszins niet uitdrukkelijk heeft geformuleerd(787).

Maar tegenover die vage voorbereidende werken staan wetteksten in duide-

lijke bewoordingen. Zoals zij zelf toegeven gaat het in art. 656 B.W. om een

reeds bestaande muur die hersteld of wederopgebouwd moet worden. Dat is

iets heel anders dan een muur die nog moet opgetrokken worden. We blijven

dus bij het standpunt in ons vorig overzicht geformuleerd dat art. 656 en 663

B.W. ieder hun eigen toepassingsgebied hebben, waarbij er geen sprake is

van primauteit van de ene bepaling op de andere, waardoor die eigenlijk

zinloos zou worden(788).

De Vrederechter van Jumet oordeelde, o.i. terecht, dat wanneer de muur nog

opgetrokken moet worden men zich niet op art. 656 B. W. kan beroepen om

aan de bijdrageplicht van art. 663 B.W. te ontsnappen(789).

(785) H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, Brussel, 1975, nr. 1248, laatste al., waarnaar in nr. 1247.1

wordt verwezen. De teksten zijn identiek met die van de eerste uitgave van 1941 welke niet

mee op naam van R. Dekkers staan.

(786) H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, nr. 1247.1, voetnoot 5.

(787) H. DE PAGE en R. DEKKERS, V, nr. 1248.

(788) T.P.R. 1995, 713-716.

(789) Vred. Jumet 17 april 1996, R.R.D. 1996, 428.
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(c) Bijdrage herstel. Subsidies

De Vrederechter van Elsene vonniste eveneens dat men niet aan zijn bij-

drageplicht ontsnapt omdat een overheid subsidies voor het herstel van de

gemene muur toekent(790). Dat is juist, maar ongenuanceerd omwille van

het aangevoerde motief dat de verweerder vreemd was aan de overeenkomst

tussen de subsidieÈrende overheid en de andere mede-eigenaar. Art. 1165

B.W. laat de derde immers toe het bestaan van een overeenkomst waar hij

geen partij bij is in te roepen om er voor hem nuttige gevolgen uit te halen.

De vraag zal dan ook wel worden of de subsidie de hele muurgemeenheid of

slechts het aandeel van de gesubsidieerde daarin betrof en welk gedeelte van

de kosten die de gesubsidieerde normaal zelf moest dragen door de overheid

gesubsidieerd werd.

(d) Verplichte gemeenmaking

De principes uiteengezet in een constante rechtspraak van het Hof van

Cassatie werden gevolgd door de Rechtbank van Brugge en de Vrederechter

van St.-Pieters-Woluwe. Art. 661 B.W. verleent principieel alleen een recht

tot gemeenmaking. Er ontstaat pas een verplichting zo men overgaat tot een

toe-eigening of een feitelijkheid die als inbezitneming geldt en waartegen de

eigenaar zich kan verzetten. De feitelijkheid moet van die aard zijn dat indien

de inbezitnemer er geen einde aan stelt daaruit ondubbelzinnig kan afgeleid

worden dat hij de gemeenheid wil verkrijgen. Het loutere feit dat men enig

voordeel haalt uit de aanwezigheid van de muur volstaat daartoe niet.

Materieel contact is vereist(791).

Dezelfde principes werden gehuldigd door de Vrederechter van Kapellen. In

het inmiddels klassiek geworden geval van de nieuwe muur die op enige cm

van de bestaande muur van de gebuur werd opgericht werden sommige feiten

niet, andere wel als inbezitneming beschouwd. Het feit van isolatie aan te

brengen tussen de muren vormde voor de Vrederechter geen bezitsaanmati-

ging, wel het doen steunen van een betonnen ringbalk bovenop de door de

tegenpartij destijds gegoten funderingsslof, het afdekken van de spleet tussen

beide muren met loketlood en het inbranden of vastkleven van het asfalt van

de dakbedekking van de achterplaats tegen de achterbouw van eiser(792). In

ons vorig overzicht hebben we er al de aandacht op gevestigd dat de eens-

gezindheid over de principes niet belet dat tengevolge van een verschillende

soevereine appreciatie door de rechters identieke feiten in het ene geval wel

en in het andere niet als inbezitneming zullen bestempeld worden(793). Wie

(790) Vred. Elsene 31 augustus 1995, J.T. 1996, 159.

(791) Rb. Brugge 3 juni 1994, R.W. 1994-95, 856: een terrein verhogen zodat de opgehoogde

aarde steunt tegen de muur van de gebuur vormt een inbezitname; Vred. St.-Pieters-Woluwe

8 januari 1997, J.T. 1998, 117: volkomen zelfstandige constructie die op eigen fundering steunt

en niet verankerd is in steunmuur van gebuur.

(792) Vred. Kapellen 12 juni 1996, R.W.1998-99, 128, noot A. CARETTE.

(793) T.P.R. 1995, 707.
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dit geval vergelijkt met de toen aangehaalde gevallen zal merken dat de

opinies over de impact van het aanbrengen van isolatie en dichten van spleten

niet uniform zijn. In de bestudeerde periode meende de Vrederechter van

Wolvertem niet alleen dat het feit dat de aanwezigheid van de muur, die men

niet raakte, een akoestische en warmte-isolatie opleverde geen inbezitname

was bij gebreke aan fysisch contact en gezien de nieuwe muur zelfdragend

was, maar oordeelde hij ook dat daaraan geen afbreuk werd gedaan door het

feit dat de minieme opening tussen de muren werd opgevuld met grindbe-

ton(794). We erkennen hier ruiterlijk dat we de technische kennis missen om

de lezer te vertellen of met dergelijk proceÂdeÂ alleen maar een afsluiten aan

dak en voor-en achtergevel gebeurt dan wel of de volledige ruimte tussen de

muren wordt opgevuld. In het laatste geval hebben we toch wel moeite met

de uitspraak van de Vrederechter. Steunt de muur van de eerste bouwer in dat

geval misschien niet het gebouw van de nieuwkomer, dan lijkt het toch

moeilijk te ontkennen dat dit grindbeton tegen de muur van de gebuur steunt.

In haar overzichtelijke noot bij het vonnis van de Vrederechter van Kapellen

zet A. Carette de verschillende standpunten terzake nog eens tegenover

mekaar(795). Terecht voert zij aan dat wij de mening van Hansenne dat

aanbrengen van isolatie en dichten van een spleet een bezitsaanmatiging vormt

waartegen men zich kan verzetten niet delen. Verder stelt zij(796) dat wij in

ons vorig overzicht(797) schreven dat ,,het aanbrengen van isolatie gezien kan

worden als een verbeterde bescherming van de muur van de eerste bouwer'' en

formuleert zij de mening dat zulks natuurlijk geen rol speelt bij de beoordeling

van de vraag of er al dan niet sprake is van een bezitsaanmatiging waartegen de

eigenaar zich kan verzetten. Hier zouden we toch wel wat willen nuanceren.

Allereerst is de exacte tekst: ,,Veeleer moet met de Vrederechter van Asse

aangenomen worden dat die isolatie en bescherming tegen vochtinsijpeling

niet alleen geen bezitsaanmatiging, maar eerder een verbetering betekenen.''

De twee technieken lijken ons inderdaad complementair. Kan men zich

indenken dat men wel een voeg dicht om vochtinsijpeling te voorkomen maar

geen isolatie aanbrengt, het omgekeerde lijkt bouwtechnisch erg onlogisch.

Vervolgens zijn we het niet eens met de idee dat dergelijke verbetering geen

rol speelt bij de beantwoording van de vraag of men te maken heeft met een

bezitsaanmatiging waartegen de eigenaar zich kan verzetten. Die laatste, door

ons gecursiveerde woorden, bevatten o.i. de kern van de zaak. Carette gaat

eigenlijk zelf in die richting waar zij in de volgende alinea van haar tekst Ð

zeer terecht Ð meent dat de vordering tot wegruiming van dichtingsmateriaal

op het verbod van rechtsmisbruik zou stuiten.

Wij hebben onze voorkeur uitgedrukt voor de opvatting dat het aanbrengen

van isolatie en dichtingsmateriaal om vochtinsijpeling te beletten niet tot

(794) Vred. Wolvertem 27 november 1997, R.W. 1998-99, 1185.

(795) R.W. 1998-99, 132, nr. 10.

(796) O.c., l.c., nr. 11, 1
o
al.

(797) T.P.R. 1995, 707.
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verplichte gemeenmaking kan leiden om volgende redenen. Alhoewel de

motiveringen van de Cassatie-arresten terzake sedert 1977 niet steeds in

identieke bewoordingen geformuleerd zijn wordt er regelmatig gesproken

van een bezitsaanmatiging of feitelijkheid die daarop neerkomt en waartegen

de muureigenaar zich kan verzetten(798). We cursiveren deze woorden

omdat het weinig zinvol overkomt dat het Hof deze gebruikt indien het

van mening was dat de eigenaar zich steeds tegen eender welke bezits-

aanmatiging kan verzetten. Daar komen we dan op het punt waar de lagere

rechtspraak de mening geformuleerd heeft dat daartoe de bezitsaanmatiging

enige ernst moest vertonen. Anders kan men daar de stilzwijgende wil tot

gemeenmaking volgens die rechtspraak niet uit afleiden. Die idee werd reeds

vertolkt door de Vrederechter van Sint-Joost-ten-Node in 1879 voor wie het

aanbrengen van een laag verf op een muur geenszins een onbetwistbare

intentie tot gemeenmaking verraadde(799). Ze inspireerde duidelijk de

Rechtbank van Brussel(800) en de Vrederechter van Ukkel(801) die over

gelijkaardige feiten moesten oordelen. Het valt trouwens op dat in dit vonnis

van Sint-Joost-ten-Node een basisidee zit die we in de Cassatie-arresten

sedert 1977 en in het advies van Proc. Gen. Krings voÂoÂr Cass. 18 februari

1983(802) aantreffen: de bezitsaanmatiging of daarmee gelijkstaande feite-

lijkheid moet van aard zijn dat indien er geen einde wordt aan gemaakt

daaruit ondubbelzinnig een wil tot gemeenmaking blijkt, anders is de stap

naar art. 661 B.W. niet mogelijk vermits dit artikel enkel spreekt over een

recht van de nieuwkomer om de oorspronkelijk exclusieve eigenaar tot

afstand van de muurgemeenheid te dwingen wanneer hij dat wil, niet over

de omgekeerde situatie. De Vrederechter zei meteen ook wat er moest

gebeuren als de feiten niet ondubbelzinnig op een wil tot gemeenmaking

wezen: de muureigenaar kon schadevergoeding vragen. Daarmee lijkt de

cirkel rond. De schadevergoeding waarover de Vrederechter het had was er

uiteraard een in geld. De vergoeding wegens schending van het eigendoms-

recht die principieel in natura moet gebeuren zal een geldelijke vorm aan-

nemen wanneer het herstel in natura niet mogelijk is, de verantwoordelijke

geen aanspraak maakt op enig recht waardoor het recht van de eigenaar

bedreigd wordt of een herstel in natura vorderen een rechtsmisbruik

vormt(803). We kunnen dus met Hansenne akkoord gaan dat elke materieÈle

(798) Dat is het geval in Cass. 2 juni 1977, Arr. Cass. 1977, 1020, Cass. 22 februari 1985, R.W.

1985-86, 2273, Cass. 23 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1235. Dat is niet het geval in Cass.

22 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1367 en Cass. 2 september 1994, Arr. Cass. 1994, 694.

(799) Vred. St.-Joost-ten-Node 2 april 1879, B.J. 1880, 606.

(800) Rb. Brussel 30 november 1961, J.T. 1961, 753.

(801) Vred. Ukkel 18 november 1986, R.R.D. 1987, 273, noot Ph. COPPENS, aangehaald in ons

Overzicht van 1989, T.P.R. 1989, 1804.

(802) T. Not. 1983, 353 e.v.

(803) Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 31: afbraak vorderen van zijgevel van huis

dat zonder kwaadwilligheid slechts enige cm. over scheidingslijn werd gebouwd is misbruik

van eigendomsvordering, het herstel van schending van eigendomsrecht neemt daar de vorm

van geldelijke vergoeding voor grondwaarde aan. Cass. 18 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88,

790.
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aantasting van het eigendomsrecht op grond van de universele passieve

verplichting die het anderen oplegt gesanctioneerd moet worden. Maar dat

die sanctie steeds in de verwijdering moet bestaan gaat te ver. Nu zal het

vorderen van de wegruiming van isolatie, voor zover ze al contact met de

muur van eiser vertoont, en van dichtingsmateriaal inderdaad zoals Carette

opmerkt zeer gemakkelijk als een misbruik van recht kunnen beschouwd

worden. Niet alleen omdat het voordeel van de eiser disproportioneel klein is

tegenover het grote nadeel voor de verweerder. Men kan bezwaarlijk ont-

kennen dat door het aanbrengen van de isolatie en de bescherming tegen

vochtinsijpeling de situatie van de eiser erop vooruitgaat. Voorheen was zijn

muur blootgesteld aan de weersomstandigheden en zat hij met een warmte-

verlies. Indien hij dus de wegruiming vraagt zal hij misschien wel het vrij

geringe genoegen van de principieÈle erkenning van zijn eigendomsrecht

smaken maar verliest hij meteen andere voordelen die veel zwaarder wegen,

te meer daar hij exclusieve eigenaar van de muur blijft en geen mede-

eigendomsrecht in hoofde van de nieuwkomer wordt erkend. De eindbalans

is dus dat hij door het instellen van de eigendomsvordering zijn situatie

verslechtert. Het is dus niet zozeer meer een kwestie van rechtsmisbruik

wegens onevenredigheid tussen belangen van eiser en verweerder maar

veeleer een situatie waar het eigendomsrecht ingeroepen wordt zonder be-

lang voor de eiser en met (groot) nadeel voor de verweerder. De vraag of de

situatie van de muureigenaar verbeterd werd speelt dus wel een rol om uit te

maken of er een bezitsaanmatiging is waartegen hij zich kan verzetten.

Vat men de hele situatie samen en aanvaardt men dat het Hof van Cassatie de

vonnissen van de Vrederechter van St.-Joost-ten-Node van 1879 en de

Rechtbank van Brussel van 1961 kende, dat in alle arresten van het Hof

sedert 1977 steeds terugkeert dat het gaat om een gebruik van de muur dat a)

een aanmatiging van het medebezit vormt en b) dat men daarmee redelijker-

wijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de muur voor gemeen te

houden dan lijkt de kernvraag om te beslissen of de muureigenaar zich tegen

een bepaald gebruik kan verzetten en de weigering daarop in te gaan als een

wil tot gemeenmaking moet beschouwd worden te zijn: ambieert de nieuw-

komer de mede-eigendom. Het feit dat enkel in dat geval de eigenaar sanctie

in natura kan vragen lijkt de verklaring waarom het Hof in het begin steeds

sprak van ,,waartegen men zich kan verzetten'' en dit in de laatste arresten

niet steeds(804) het geval is.

Moesten we in het vorig Overzicht vaststellen dat het Hof van Cassatie

ondanks relatief kort op mekaar volgende duidelijke uitspraken dat het

(804) Niet in Cass. 22 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1367 en Cass. 2 september 1994, Arr.

Cass. 1994, 694 alhoewel in de motivering van dit arrest verwezen wordt naar die van het

bestreden arrest waar wel over de mogelijkheid tot verzet gesproken wordt, wel in Cass.

23 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1235. Daarbij valt het op dat het allemaal uitspraken zijn

van dezelfde Kamer, met grotendeels identieke samenstelling in de 3 gevallen, en het arrest van

23 oktober zich in het midden van de ketting bevindt zodat men moeilijk een breuklijn kan

vermoeden.
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loutere feit voordeel te halen uit de aanwezigheid van een muur die men niet

raakt geen inbezitname vormt waaruit de wil tot gemeenmaking gebeurlijk

afgeleid zou kunnen worden, zich genoodzaakt zag dit nog eens duidelijk te

herhalen(805), dan lijkt zich in het rechtsgebied van het Hof van Gent op min

of meer verdoken wijze toch terug een weerstand tegen dit standpunt van het

hoogste Hof te manifesteren. Het Hof van Gent kreeg een zaak voorgelegd

waar naast een bestaande residentie ,,S'' een residentie ,,P'' werd opgericht.

Tussen de scheidingsmuur van residentie ,,S'' en een voorzetwandje van

5 cm(806) van residentie ,,P'' bevond zich een smalle ruimte waarin unalit-

platen werden aangebracht. Het Gentse Hof meende dat dit de betaling van

een overnameprijs voor de scheidingsmuur van residentie ,,S'' wet-

tigde(807). Uit de motivering halen we twee elementen aan. Allereerst

beklemtoonde het Hof dat het zich aansloot bij de zienswijze van het Hof

van Cassatie dat het enkele feit voordeel te halen uit het bestaan van een

muur niet gelijk staat met bezitsaanmatiging. Vervolgens stelde het dat voor

de vraag van de gemeenmaking het feit dat de scheidingsmuur geen dragende

functie had voor residentie ,,P'' geen determinerend element was, wel de

vraag of er bezitsaanmatiging was. Die was er volgens het Hof, omdat door

de tussenvoeging van de unalitplaten een fysiek geheel werd tot stand

gebracht tussen de litigieuze scheidingsmuur en het voorzetwandje ,,waar-

door deze drie elementen eÂeÂn geheel vormden en er voor geõÈntimeerde een

ingebruikname ontstond van de scheidingsmuur Ð in de zin van een bezits-

aanmatiging Ð met alle voordelen vandien, zoals verzekeren van privacy,

veiligheid akoestische isolatie, bescherming tegen brand en waterinfiltratie

en tegen degradatie van het voorzetwandje in het algemeen.'' Dergelijke

bezitsaanmatiging was voor het Hof een ondubbelzinnige wilsuitdrukking

om de gemeenheid te verwerven. Iedere andere uitleg zou enkel aangemerkt

kunnen worden als een poging om aan de gedwongen muurovername te

ontsnappen, wat zou overeenkomen met wetsontduiking. De Vrederechter

van Eeklo deed het nog eens dunnetjes, maar misschien niet zo subtiel,

over(808). Hij meende dat vlak naast een bestaande muur een andere bouwen

(805) T.P.R. 1995, 704-705.

(806) Er was blijkbaar nog een dragende muur achter dit voorzetwandje, zoals onrechtstreeks

afgeleid kan worden uit de laatste gepubliceerde alinea van het arrest waar gezegd wordt dat de

scheidingsmuur waarvan overname gevraagd werd geen dragende functie voor residentie ,,P''

had. Men kan zich moeilijk voorstellen dat een hele residentie op een zijgevel van 5 cm zou

steunen.

(807) Gent 19 januari 1999, R.W. 1999-2000, 1403, noot A. CARETTE.

(808) Vred. Eeklo 6 april 2000, T.G.R. 2000, 161. Sterker nog lijkt de uitspraak van de

Vrederechter van Marchienne-au-Pont 2 oktober 1998, J.L.M.B. 1999, 467. Die herhaalde eerst

keurig alle principes van de Cassatie-rechtspraak en stelde dat uit het niet stoppen met de

bezitsaanmatiging een ondubbelzinnige wil tot gemeenmaking moest blijken. Vervolgens

leidde hij de wil om zich de gemeenheid toe te eigenen af uit het enkele feit dat de bestaande

muur een thermische en akoestische isolatie bood. Men kan er nochtans moeilijk aan voorbij

dat de verweerders goede redenen hadden om af te zien van hun oorspronkelijk voorstel tot

overname. Niet alleen waren de relaties tijdens de uitvoering van de werken fel bekoeld maar

was de bestaande muur naar het oordeel van de architect onvoldoende stevig om er een

draagbalk in aan te brengen.
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die slechts 15 cm dik was en opgetrokken met een steen die enkel voor

binnenmuren geschikt was, zodat de aanwezigheid van de muur van de

gebuur bouwtechnisch onmisbaar was, een bouwwijze was die als een

inbezitname moest gezien worden. De Vrederechter van Eeklo verwijst

uitdrukkelijk naar het boek van ir. Declercq(809). Het Hof van Gent lijkt

daar, gelet op de gebruikte bewoordingen ,,een bezitsaanmatiging met alle

voordelen vandien'', ook zijn overtuiging gehaald te hebben. Anders had het

zich kunnen vergenoegen met de vaststelling dat voor de bevestiging van de

unalitplaten op eÂeÂn of andere wijze ook gebruik was gemaakt van de

litigieuze muur. De beide uitspraken vallen of staan uiteindelijk met de

juistheid van de stelling Declercq. Die lijkt ons niet overtuigend. Declercq

begint, met verwijzing naar het arrest van 22 juni 1990, met zich af te vragen

wat in de formulering van de Cassatie-rechtspraak verstaan moet worden

onder de bewoordingen ,,op zodanige wijze gebruik maken dat men zich het

medebezit aanmatigt''. Daarbij mag naar zijn mening niet gesteld worden dat

er geen ingebruikname is zolang er geen materieÈle verankering bestaat, de

scheidsmuur zou op heel wat meer manieren in bezit genomen kunnen

worden(810). We hebben al bij deze eerste passage de indruk dat het belang

en de betekenis van de zinsnede ,,aldus inbreuk pleegt op het uitsluitend

eigendomsrecht'' hem ontgaan. De scheidsmuur, aldus Declercq, moet een

aantal noodzakelijke en zelfs wettelijk opgelegde eigenschappen bezitten

zodat wie een muur bouwt die hieraan niet voldoet maar op de aanwezigheid

van een reeds bestaande muur rekent, wel degelijk een inbezitneming

pleegt(811). Die eigenschappen moeten dan gezocht worden in gemeente-

lijke bouwreglementen, akoestische en thermische isolatie, veiligheid, pri-

vacy, dragende functie, bescherming tegen regen en wind(812). Wat dat

laatste betreft kan al opgemerkt worden dat eÂeÂn bladzijde eerder (p. 26)

Declercq nochtans schreef dat het feit dat een bestaand gebouw beschutting

oplevert en dus nuttig en voordelig is voor een nieuwbouw geen voordeel is

dat als inbezitneming kan beschouwd worden. Over de dragende functie

schrijft hij dat deze grotendeels als eigenschap voorbijgestreefd is en zeker

bij hoogbouw, zoveel als onbestaande geworden(813). Zijn besluit is dat wie

een bestaande scheidsmuur niet wenst over te nemen ook niet mag rekenen

op de eigenschappen van die muur om zo te voldoen aan de reglementen en

aldus zijn bouwvergunning te bekomen. Wie dat wel doet maakt gebruik van

de muur, op technisch vlak is er duidelijk een inbezitname(814). Naar de

mening van Declercq heeft de (Cassatie-)rechtspraak hoofdzakelijk zo niet

uitsluitend aandacht geschonken aan de dragende functie en geen oog gehad

(809) H. DECLERCQ, De gemene muur, Brugge, 1998.

(810) O.c., 25.

(811) O.c., 26.

(812) O.c., 26-28.

(813) O.c., 28 en 33.

(814) O.c., 29.
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voor de andere eigenschappen(815). Volgens hem moet de juridische evo-

lutie de technische volgen en bezitsaanmatiging op een technisch aanvaard-

bare en realistische wijze omschrijven. Dat betekent dat er ingebruikname is

zodra de nieuwkomer gebruik maakt van de essentieÈle functies die hij zelf

nodig heeft om een zelfstandig gebouw en een bouwvergunning te beko-

men(816). Hoe men het draait of keert, de hele redenering van Declercq komt

erop neer dat wie een aantal essentieÈle voordelen haalt uit het bestaan van een

muur daardoor een bezitsaanmatiging pleegt. Merken we daarbij op dat

Declercq zelf eigenlijk de beschermende en dragende functie schrapt in

het lijstje voordelen dat hij opmaakt. Die hele idee dat voordeel halen uit

een bestaande muur gelijkstaat met bezitsaanmatiging lijkt ons om verschil-

lende redenen moeilijk te handhaven. Dat de nieuwkomer voordelen haalt uit

het bestaan van de muur is waar. Maar de nieuwe constructie levert, weze het

niet in dezelfde mate, op haar beurt ook voordelen op voor de eigenaar van de

bestaande muur, zeker indien men aanvaardt dat het afdichten tegen voch-

tinsijpeling geen daad van inbezitname vormt. Hoe licht de muur van de

nieuwe constructie ook is, de bestaande muur wordt voortaan niet meer

blootgesteld aan wind en regen, de thermische isolatie verbetert. Om zijn

privacy te beschermen is een dunne muur even efficieÈnt als een zware muur.

Bovendien is het argument van door de overheid opgelegde normen irrele-

vant. Het gaat hier louter om administratiefrechtelijke normen die dus de

relatie bestuur-bestuurde betreffen en niet die tussen burgers onderling. Het

is aan de overheid om de naleving ervan te doen eerbiedigen en gebeurlijk de

geeÈigende administratiefrechtelijke sancties toe te passen. Indien een con-

structie aan de voorgeschreven normen beantwoordt, weze het dankzij de

aanwezigheid van een andere constructie, dan is op administratiefrechtelijk

vlak de kous af. Uiteindelijk komt de redenering van Declercq erop neer dat

er bezitsaanmatiging is zodra iemand die door de toevallige omstandigheid

dat hij als eerste bouwde een aantal kosten moest maken teleurgesteld wordt

in zijn verwachting dat hij deze kosten later gedeeltelijk zou kunnen recu-

pereren. Nochtans geeft hij zelf toe dat die eigenaar niets te verwachten heeft

indien de nieuwkomer op minieme afstand een muur met dezelfde karakte-

ristieken bouwt(817). In zijn resultaat is die situatie voor de eerste bouwer

hetzelfde als die waar men aanvaardt dat bouwen van een lichte muur, zonder

materieel contact, geen inbezitname vormt. Daarmee naderen we de kern van

de zaak. Het is niet omdat de nieuwkomer gebeurlijk een voordeel doet dat de

eerste bouwer iets ontnomen wordt. Dat aspect wordt in de conclusie van

Proc. Gen. Krings voÂoÂr het Cassatie-arrest van 19 februari 1983 behandeld

waar hij stelt dat de eerste vraag is welk gebruik in aanmerking komt om te

beweren dat er krenking van eigendomsrecht is. Daar wijst hij erop dat waar

het Hof in 1932 het halen van een voordeel uit een bestaande muur nog als

(815) O.c., 33.

(816) O.c., 36.

(817) O.c., 29.
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voldoende reden tot verplichte gemeenmaking zag, het in 1977 besliste dat

daartoe er een storing in en aanmatiging van het eigendomsrecht moet

zijn(818). Waarom zal de eigenaar zich tegen een bezitsaanmatiging kunnen

verzetten? Omdat hij aldus riskeert een deel van zijn patrimonium te verlie-

zen. Het gedrag van de gebuur kan ertoe leiden dat deze na verloop van tijd

kan beweren door verjaring mede-eigenaar te zijn geworden. De muureige-

naar degradeert dan van exclusief eigenaar met een aan allen tegenstelbaar

recht tot mede-eigenaar wiens recht op tal van punten beperkt wordt door het

gelijkwaardige recht van de andere mede-eigenaar. Wanneer kan men spre-

ken van bezit? Pas wanneer de wezensbestanddelen van corpus en animus

aanwezig zijn. Zo lang het materieel element van het bezit niet aanwezig is,

is er ook geen reden om zich tegen enige bedreiging van zijn recht te

verdedigen. Die basiselementen van de bezitsleer, mee besloten in de zins-

nede ,,inbreuk pleegt op het uitsluitend eigendomsrecht'' van het door hem

zelf aangehaalde Cassatie-arrest van 22 juni 1990(819), zijn Declercq ont-

gaan. Kortom, de vraag is niet of de nieuwkomer een voordeel haalt, wel of

de eerste bouwer een verlies lijdt. De loutere omstandigheid dat zijn hoop op

enige financieÈle recuperatie niet in vervulling gaat doet de omvang van zijn

eigendomsrecht niet verminderen. Overigens, voor zover na afwezigheid van

materieel element nog naar het bestaan van het psychologisch element zou

moeten gezocht worden, heeft Carette terecht geschreven dat de visie van het

Hof van Gent dat beweren dat er geen ondubbelzinnige wil tot gemeenma-

king was als een poging tot wetsontduiking moest beschouwd worden berust

op een volkomen miskennen van het begrip wetsontduiking. Er wordt hier

immers niet met beroep op wat de ene regel toelaat gepoogd te ontsnappen

aan het dwingend voorschrift door een andere regel opgelegd(820).

(e) Verplichte gemeenmaking. Intentie

De constante in de motivering van de Cassatie-rechtspraak inzake verplichte

gemeenmaking is dat men een gebruik heeft gemaakt dat een aanmatiging

van medebezit van de muur insluit, de eigenaar dus de wegruiming zou

kunnen vorderen en het feit dat men daar niet op ingaat toelaat te zeggen dat

stilzwijgend de wil werd geformuleerd de gemeenschap te verwerven. Die

stilzwijgende wil is nodig om bij art. 661 B.W. terecht te komen(821). Zoals

ook al uit onze hiervoor gegeven uiteenzetting bleek is de wil tot gemeenma-

king dus essentieel. Het kon dan ook niet uitblijven dat, zoals Procureur

Generaal Krings al enigszins liet verstaan(822), omtrent het al dan niet

(818) T. Not. 1983, 355-357.

(819) O.c., 25. Voor de volledige publicatie zie: Arr. Cass. 1989-90, 1367, Pas. 1990, I, 1212,

R.W. 1990-91, 779.

(820) A. CARETTE, noot bij Gent 19 januari 1999, R.W. 1999-2000, 1403, inzonderheid 1406.

(821) Vgl. conclusie Proc. Gen. KRINGS voÂoÂr Cass. 18 februari 1983, T. Not. 1983, 359-360.

(822) O.c., l.c., 360-361.

1042 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn10000475&amp;origin=TPR


bestaan van een dergelijke intentie gediscuteerd zou worden. Dat heeft in de

bestudeerde periode aanleiding gegeven tot een uitspraak van het Hof van

Cassatie(823). In het eerste onderdeel van zijn middel voerde eiser aan dat

gedwongen aankoop een bezitsaanmatiging vergde waartegen de eigenaar

zich kon verzetten en die van aard was dat daaruit een ondubbelzinnige wil

tot gemeenmaking bleek. Het bestreden arrest had wel vastgesteld dat eiser

de funderingszolen van zijn gebouw had aaneengegoten met die van de

gebuur en mortelbruggen tussen de muren had tot stand gebracht maar niet

dat de gebuur zich hiertegen kon verzetten, noch dat hieruit de wil tot

gemeenmaking bleek. Integendeel, aldus eiser, had hij in beroep niet alleen

steeds dergelijke intentie betwist maar had het arrest zelf vastgesteld dat een

en ander het gevolg was van nalatigheid en onzorgvuldigheid in concept en

uitvoering. Het Hof herhaalt kernachtig de motivering die het reeds zo vaak

voor de verplichte overname op grond van art. 661 B.W. heeft gegeven: een

gebruik waardoor men zich het medebezit aanmatigt, aldus inbreuk pleegt op

het uitsluitend eigendomsrecht van de buur en waarmee redelijkerwijze niet

kan worden voortgegaan zonder impliciete wil de muur voor gemeen te

houden. Vervolgens stelt het dat daarmee niet onverenigbaar is dat degene

die de bezitsaanmatiging begaat kennelijk onzorgvuldig en nalatig was in

concept en uitvoering van de werken die aan de basis liggen van de bezits-

aanmatiging. Terecht. De hele redenering op grond van art. 661 B.W. is

gebaseerd op de vraag welke houding de nieuwkomer aanneemt indien de

muureigenaar hem voor de keuze stelt verwijderen of overnemen tegen

betaling. Indien op dat ogenblik geen verwijdering gebeurt mag daaruit de

stilzwijgende wil tot overname afgeleid worden. De vraag naar een intentie

stelt zich dus pas op dat ogenblik, niet eerder. Wat betreft het argument dat

het bestreden arrest niet had vastgesteld dat de muureigenaar zich kon

verzetten tegen de uitgevoerde werken lijkt het antwoord van het Hof te

liggen in de vaststelling dat dit arrest vastgesteld had dat de feiten aanleiding

waren geweest tot een vordering wegens burenhinder(824). In zijn tweede

onderdeel beklemtoonde eiser dat bezitsaanmatiging corpus en animus ver-

eist en dat uit het enkele feit dat tegen de muur werd gebouwd en mortel-

bruggen niet werden vermeden ten gevolge van slordigheid in concept en

uitvoering noch het materieel, noch het intentioneel element voor bezit

volgen. Dit onderdeel werd afgewezen omdat het uitging van onvolledige

lezing van het arrest en dus feitelijke grondslag mistte. De eiser had inder-

daad nogal discreet gezwegen over het feit dat het arrest ook had vastgesteld

dat de funderingen aan mekaar waren gegoten waardoor de belasting van het

gebouw van eiser onvermijdelijk voor een deel op de eigendom van ver-

weerder werd overgedragen.

(823) Cass. 2 september 1994, Arr. Cass. 1994, 694, Pas. 1994, I, 681, R.W. 1994-95, 948

onvolledige weergave doordat het tweede onderdeel van het middel en zijn beantwoording, in

tegenstelling tot wat in Arr. Cass. gebeurde, niet werden gepubliceerd.

(824) Arr. Cass. 1994, 696, 3
o
al., R.W. 1994-95, 949, 1

o
kol., 5

o
al.
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Al bij al blijkt voor de zo veelste maal het belang van de zinsnede ,,en

waarmee men redelijkerwijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de

muur voor gemeen te houden'' die men met de regelmaat van een klok in de

Cassatie-motivering ziet weerkeren.

(f) Gemene muur. Appartementsmede-eigendom

Indien een mandelige muur de zijgevel van een appartementsgebouw vormt

moet men naast de regels van mede-eigendom eigen aan de mandeligheid

ook de regels inzake (appartements)mede-eigendom in rekening nemen die

onvermijdelijk hun weerslag hebben op de mogelijkheid tot afstand van

gemeenheid door art. 656 B.W. geboden. Vermits een zijgevel in mede-

eigendom toebehoort aan alle mede-eigenaars van het appartementsgebouw

is de toestemming van allen nodig om twee deuropeningen te maken in

dergelijke muur. De Vrederechter van Elsene meende dan ook dat een

machtiging aan eÂeÂn mede-eigenaar om, weze het zelfs tijdelijk of gedeelte-

lijk, een einde te stellen aan de mandeligheid de rechten van de andere mede-

eigenaars zou schaden. Als bijkomend motief voerde de Vrederechter aan dat

de afstand van muurgemeenheid in steden niet is toegestaan(825). Wat dit

laatste motief betreft kon men kort en bondig gezegd hebben dat de afstand

een daad van beschikking is die de medewerking van alle mede-eigenaars

vergde (art. 577-2, § 6 B.W.).

(g) Verhoging. Herstellingskosten aan verhoogde deel

Toen naast een bestaand huis een appartementsgebouw werd opgetrokken

had de eigenaar daarvan, het schoorsteenarrest(826) inzake burenhinder

indachtig, op zijn kosten de schoorsteen van het huis opgemetst zodat die

boven het flatgebouw uitstak. Meer dan dertig jaar later waren aan deze

opgehoogde schoorsteen herstellingen nodig. De eigenaar van het huis

meende dat deze gedragen moesten worden door de eigenaar van het flatge-

bouw. Hij beriep zich op art. 658 B.W. dat ieder van de mede-eigenaars

toelaat een gemene muur te verhogen maar hem wel alle kosten van deze

verhoging en van de latere herstellingen aan dit verhoogde deel oplegt. De

reden is dat degene die de muur verhoogde, exclusief eigenaar is van het

verhoogde deel(827). De Vrederechter van Gent had gelijk wanneer hij deze

redenering afwees. Terecht haalde hij het Cassatie-arrest van 9 september

1976 aan waarin gezegd wordt dat de gemene muur een uitzonderlijke vorm

(825) Vred. Elsene 30 september 1996, T. App. 1997, 31 in casu wou een bejaarde Romeo

aldus, zonder balkonsceÁnes, permanent contact organiseren met zijn Julia wiens optrekje zich

naast het zijne situeerde, op dezelfde verdieping van het aanpalende appartementsgebouw.

M.b.t. de mogelijkheid tot afstand zie: Verhouding art. 656-663 B.W.

(826) Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915.

(827) R. DERINE, F. VAN NESTE, H. VANDEBERGHE, P. HAMELINK en J. KOKELENBERG, Zaken-

recht, II A, Antwerpen 1984, 298.
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van mede-eigendom is die, zoals hij door de wet is ingesteld, niet uit zichzelf

ieder mede-eigenaar het recht verleent om gebruik te maken van een in de

gemene muur gebouwde schouwpijp(828). Even terecht besloot hij dat door

het fenomeen van de natrekking het verhoogde gedeelte van de schouw

eigendom was van de eigenaar van het huis. Maar de gevolgtrekking dat

die dus maar alle kosten van herstel moest dragen omdat het hier niet ging om

een geval van burenhinder maar van normale slijtage kunnen we niet

bijtreden. Het oorspronkelijke evenwicht tussen de erven was dat een schouw

goed trok. De eigenaar van het flatgebouw had die evenwichtssituatie ver-

broken door een situatie te scheppen waardoor dat voortaan niet meer kon.

Die verstoring beperkt zich niet tot een bepaald moment maar strekt zich uit

in de tijd, nl. zo lang de aanwezigheid van het flatgebouw door zijn aanwe-

zigheid het trekken van de schouw in haar oorspronkelijke vorm belet. De

compensatie in natura waardoor het evenwicht hersteld wordt dient zich even

lang uit te strekken als de evenwichtsverstoring duurt. Indien men voor een

andere oplossing kiest betekent dat dat de hinderende eigenaar zijn buur na

verloop van tijd als het ware een nieuwe vorm van hinder kan opleggen door

hem op te zadelen met herstellingskosten die hij bij behoud van het oor-

spronkelijk evenwicht nooit had moeten dragen. Het probleem is in wezen

niet anders dan datgene dat zich voordoet wanneer zowel vroegere als latere

eigenaar bij voortdurende hinder kunnen aangesproken worden. Het pro-

bleem werd in het hier besproken geval ten onrechte door beide kampen als

een eigendomsprobleem benaderd, terwijl het in wezen ging om een pro-

bleem van hinder.

110. OVERNAMEVORDERING. BEVOEGDE RECHTER

De vordering tot betaling van de prijs voor de overname behoort overeen-

komstig art. 591, 3 Ger. W. tot de bijzondere bevoegdheid van de Vrede-

rechter. Het feit dat tussen dezelfde partijen een geschil bestaat inzake

burenhinder dat, gelet op het bedrag en de grondslag gezocht in art. 1382

B.W., voor de Rechtbank van Eerste Aanleg aanhangig is, vormt geen reden

om tot samenhang te besluiten bij afwezigheid van risico op met mekaar

strijdige beslissingen(829).

IV. Losweg

111. BEZITSVORDERING

In de bestudeerde periode heeft de rechtspraak zich nogmaals aangesloten bij

de zeer verbreide definitie dat de losweg een bijzondere vorm van mede-

eigendom is, voortspruitend uit een overeenkomst, waarbij eigenaars van

gronden die geen rechtstreekse toegang hebben tot de openbare weg ver-

(828) Zie uitvoeriger en genuanceerder over het probleem van de eigendom van schoorstenen

in een gemene muur: Overzicht, T.P.R. 1989, 1087, nr. 163.

(829) Kh. Hasselt 8 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 305, noot S. SNAET.
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kozen hebben om ieder een deel grond in gemeenschap te brengen om zo de

openbare weg te bereiken(830). Gelet op art. 688 en 690 B.W. is die uitleg

eigenlijk de enig haalbare indien er geen geschrift is maar al decennia lang

gebruik gemaakt wordt van een weg in de zo-even geschetste situatie. Is er

wel een geschrift dan lijkt een kwalificatie als erfdienstbaarheid niet uitge-

sloten(831). Vermits van het erf dat het verst verwijderd ligt van de openbare

weg niet gezegd kan worden dat zijn eigenaar een deel grond afgestaan heeft

voor de bedding van de weg geldt voor dergelijk erf het vermoeden van

gemeenheid niet(832). Voor dergelijke erfeigenaar zit er niets anders op dan

te pogen aan te tonen dat hij recht heeft op een bedongen of wettelijk recht

van overgang.

Het komt wel meer voor dat pleiters die zich op een erfdienstbaarheid van

overgang beroepen die zgz. door verjaring verworven zou zijn, zich in de

loop van het geding realiseren dat dit omwille van het niet voortdurend

karakter van de overgang onmogelijk is (art. 690 B.W.). Zij gooien het dan

over een andere boeg en beweren dat het om een losweg gaat. Zo ook de

pleiter die een reõÈntegranda had ingesteld i.v.m. een beweerd recht van

overgang. Art. 1370, 1 Ger. W. maakte dit echter onmogelijk. Hij probeerde

het dan maar met de kwalificatie losweg. Tevergeefs. In casu was niet

bewezen dat het ging om een losweg en zou een onderzoek van de argu-

menten van de verschillende partijen nodig geweest zijn. De Vrederechter

wees erop dat hij in het kader van een bezitsproces dergelijk onderzoek, dat

een uitspraak over eigendomsrecht impliceerde, niet mocht doen(833).

DEEL V

VRUCHTGEBRUIK

112. ALGEMEEN

In de besproken periode werd de rechtsfiguur van vruchtgebruik in verschil-

lende studies uitgebreid besproken. Het vruchtgebruik kent immers de laatste

jaren, vooral omwille van fiscale motieven, een belangrijke revival. Ver-

(830) Zie o.a. Cass. 25 februari 1841, Pas. 1841, I, 127, advies Adv. Gen. DEWANDRE; Cass.

6 juli 1883, Pas. 1883, I, 294; Rb. Hoei 3 februari 1887, J.T. 1887, 737; Vred. Torhout

7 september 1993, T. Vred. 1999, 236, noot G. De PALMENAER en B. VANBRABANT; Vred.

Wervik 5 mei 1998, R.W. 1999-2000, 619.

(831) Zie ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 658, nr. 121, waar we het Cassatie-arrest van 8 juni

1989 bespraken en de interessante bijdrage over de hele problematiek van de losweg van

B. VANBRABANT, ,,Les chemins d'exploitation, ces meÂconnus'', Act. Dr. 1999, 674 e.v.

(832) Vred. Torhout 7 september 1993, T. Vred. 1999, 236; Vred. Wervik 22 september 1998,

R.W. 1999-2000, 621 daarbij steunend op L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, in de reeks

A.P.R., nr. 267; Zie ook (veel) vroeger: Rb. Namen 20 april 1886, J.T. 1886, 773; Rb. Hoei

3 februari 1887, J.T. 1887, 737; Vred. Elsene 21 oktober 1930, J.J.P. 1931, 168.

(833) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99, T. Vred. 1998, 345.
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schillende studies behandelden dan ook de fiscale implicaties van het vrucht-

gebruik(834).

Niet alleen in fiscale aangelegenheden is er een herontdekking ontstaan van

het vruchtgebruik, ook met betrekking tot milieurecht zou het vruchtgebruik

wel eens goede diensten kunnen bewijzen(835).

In het thema ,,vennootschapsrecht en erfrecht'' kwam onvermijdelijk ook het

thema aan bod van vruchtgebruik op aandelen(836).

113. HET ONTSTAAN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

Vruchtgebruik kan gevestigd worden door de wet of door de wil van de

mens(837). Onder de categorie ,,vestiging door de wet'' worden vaak ook

opgesomd het wettelijk vruchtgenot van de ouders op de goederen van hun

minderjarige kinderen (art. 384 B.W.) en de rechten van het gemeenschap-

pelijk vermogen op de vruchten, inkomsten en interesten van de eigen

goederen van de echtgenoten in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

(art. 1405/2 B.W.)(838). De vraag kan gesteld worden of beide rechtsfiguren

wel degelijk kunnen gecatalogeerd worden onder de brede noemer ,,vrucht-

gebruik''. Er is immers duidelijk geen sprake van een recht dat de belang-

rijkste kenmerken van een zakelijk recht vertoont. Beide rechten zijn bijvoor-

beeld duidelijk niet voor vervreemding vatbaar, evenmin voor hypotheek-

vestiging(839). Het gaat veeleer om een constructie om uit te leggen hoe de

gelden van beide echtgenoten door de gemeenschap worden opgeslorpt(840).

(834) H. BOSSIER en W. LEUS, ,,Verkoop van vruchtgebruik: verkoop van blote eigendom van

onroerende goederen, fiscale aspecten'', Fid. Ber. 1993, afl. 4, 39-43; D. MEULEMANS, Vrucht-

gebruik, erfpacht, opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 200 p.; P. CARLIER en K. VERHEYDEN,

Vruchtgebruik, Antwerpen, Standaard, 1998, 260 p., S. TERRAS, ,,De fiscale aspecten van het

recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal'', Waarvan akte 1997, 113-124; J. VERSTAPPEN en

A. VAN MUYLDER, Actuele aspecten van het onroerend fiscale goed, Diegem, CED-Samsom,

1995, 229-249; J. VERSTAPPEN, ,,Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende en roerende

goederen fiscale aspecten'', T. Not. 1999, 493-529; G. POPPE, ,,Fiscale aspecten van het

vruchtgebruik'', T. App. 1999, afl. 1, 8-10 en afl. 2, 12-14, G. POPPE, ,,Hoe veilig zijn

vruchtgebruik operaties?'', T. Not. 1999, 293-303.

(835) J. SAMBON, ,,L'usufruit pour le droit d'usage du patrimoine environnemental'' in F. OST

en S. GUTWIRTH (ed.) Quel avenir pour le droit de l'environnement, Brussel, Publications des

FaculteÂs Universitaires Saint-Louis, 1996, 173-195.

(836) L. WEYTS, ,,Vennootschapsrecht en erfrecht'', in X, Knelpunten van dertig jaar vennoot-

schapsrecht zoeken naar oplossingen voor de 21ste eeuw, Jan Ronse Instituut KULeuven (ed.),

Biblo, 1999, 22-58; zie ook J. DUMONGH, ,,Vruchtgebruik op aandelen: wie oefent de lidmaat-

schapsrechten uit? Hernieuwd pleidooi voor de vruchtgebruiker'', N.F.M. 1999, 211-227;

A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, 530-579, p. 559 e.v., nr. 90 e.v.

(837) Art. 579 B.W., H. VANDENBERGHE, Recente ontwikkelingen in het zakenrecht: de

evolutie van de erfdienstbaarheden en het vruchtgebruik, Brugge, Die Keure, 1997, (11),

p. 32, nrs. 91-97.

(838) P. VITS, ,,Vruchtgebruik: burgerrechtelijke aspecten'' in MEULEMANS, D. (ed.), Vrucht-

gebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, nr. 8, p. 13-14, zie ook: DERINE, e.a., o.c.,

nr. 850, p. 367.

(839) DERINE, e.a., o.c., nr. 850, p. 367, voetnoot 154; zie ook: C.S.W. 4 april 1998, dossier

nr. 6286, verslag G. VAN OOSTERWIJCK, p. 517, nr. 9.

(840) C.S.W. 4 april 1998, gecit.
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leBedoelde rechten zijn daarenboven ook zeer doelgebonden, wat niet altijd

van het ,,gewone'' vruchtgebruik kan gezegd worden(841). Het wettelijk

vruchtgenot en het recht van het gemeenschappelijk vermogen op de vruch-

ten van het eigen vermogen hebben eigenlijk alleen gemeen met het ,,ge-

wone'' vruchtgebruik dat zij door de wet zijn gevestigd en aan een bepaald

vermogen of aan een bepaalde persoon het genot, niet altijd het gebruik van

een ander vermogen verschaffen. De aflijning van vruchtgebruik enerzijds en

wettelijk vruchtgenot of het recht op inkomsten van het gemeenschappelijk

vermogen tegenover het eigen vermogen valt buiten het bestek van dit

overzicht. Waarschijnlijk stelt de gelijkschakeling van deze soorten rechten

meer problemen dan ze oplost en zou moeten kunnen gezocht worden naar

een betere catalogering of aflijning van beide rechtsfiguren.

114. VESTIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR DE WET

De meest frequente vestigingswijze van vruchtgebruik door de wet is onge-

twijfeld het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot(842).

115. VESTIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR DE WIL VAN DE MENS

Vruchtgebruik kan gevestigd worden door de wil van de mens. Dit kan door

een eenzijdige rechtshandeling, zoals een testament(843) of door een twee-

zijdige rechtshandeling, een contract ten bezwarende titel of een schenking.

Vruchtgebruik ontstaat eveneens door retentie(844) zo bijvoorbeeld door

aankoop door een derde persoon van de blote eigendom, waarbij de verkoper

zich dan het vruchtgebruik voorbehoudt(845).

Vruchtgebruik kan uiteraard ook door de schenker worden voorbehouden. Het

is niet zo zeker dat dit ook kan bij een handgift. De vraag rijst hoe de

buitenbezitstelling in het geval van een schenking van hand tot hand te rijmen

valt met een voorbehoud van vruchtgebruik, aangezien dit laatste precies

impliceert dat de schenker-vruchtgebruiker op eÂeÂn of andere manier in het

bezit blijft van de geschonken roerende goederen. Men neemt gemakkelijk aan

dat voorbehoud van vruchtgebruik bij een handgift kan indien de vruchtge-

bruiker niet noodzakelijk het bezit van de geschonken zaak moet hebben om

zijn vruchtgebruik te kunnen uitoefenen. De zaak wordt bijvoorbeeld bij een

derde persoon gedeponeerd. Dit kan het geval zijn van een effectenportfeuil-

(841) Vgl. nochtans: A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, (530), p. 550,

nr. 65 e.v. die door middel van de leer van het doelgebonden beheer de figuur van het

oneigenlijk vruchtgebruik op een vernieuwende wijze verklaart.

(842) Art. 745bis-septies B.W.; zie Brussel 27 mei 1998, R.W. 1998-99, 1352, PUELINCKX-

COENE, M., Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 123, nummer 86 e.v.

(843) Bijvoorbeeld: Luik 7 juli 1998, Rev. ReÂg. Dr. 1998, 297; Brussel 15 november 1994,

T.B.B.R 1996, 450, noot C. VAN VLIET, R.J.I., 1995, I, 37.

(844) Vred. Charleroi 30 mei 1995, R.G.E.N. 1995, 334, noot A. CULOT.

(845) Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 9 oktober 1995, Fisc. Koerier 1995, 545, noot, F.J.F.

1996, 19; Luik 25 november 1997, T.B.B.R. 1999, 150.
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le(846) die door schenker-vruchtgebruiker en begiftigde-blote eigenaar

wordt toevertrouwd aan een bankier die door beide partijen gelast wordt

met het beheer ervan volgens vooraf afgesproken modaliteiten. Voor andere

zaken, zoals bijvoorbeeld kunstwerken, is er een grotere aarzeling(847).

In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen(848)

had de erflater bij testament het vruchtgebruik op twee huizen en een tuin te

Florenville gelegateerd aan haar twee broers en haar nicht, met een clausule

van aanwas tussen hen. Alle erfgenamen en legatarissen verkochten de

onroerende goederen op 22 september 1971. Op 3 augustus 1984 overlijdt

eÂeÂn van de broers. De Belgische Staat, de ontvanger der Registratie, gaat

ervan uit dat er aanwas is geweest van vruchtgebruik ten voordele van de

andere, nog in leven zijnde broer en de nicht van de testatrice en eist de

indiening van een verklaring zodat tot heffing van de successierechten kan

worden overgegaan. Hij wordt in het gelijk gesteld door de rechtbank:

immers de overeenkomsten die de erfgenamen kunnen sluiten met derden

of zelfs onder hen, zijn zonder invloed op de heffing van de successiebe-

lasting. De grondslag van deze belasting ontstaat immers op het ogenblik van

het openvallen van de nalatenschap, volgens de situatie op dat moment.

Erfgenamen, noch legatarissen kunnen hieraan veranderen. De verkoop van

22 september 1971 heeft dus geen enkele invloed op het verschuldigd zijn

van de successiebelasting. De nog levende broer is bijgevolg successie-

rechten verschuldigd op de aanwas van het vruchtgebruik.

116. VESTIGING VAN VRUCHTGEBRUIK DOOR CONTRACTUELE ERFSTELLING

Vruchtgebruik kan eveneens ontstaan door een contractuele erfstelling of

gifte tussen echtgenoten. In dat geval is het weliswaar contractueel van

oorsprong, doch wordt het niettemin een zakelijk recht, dat beheerst wordt

door de wet. Het is bijgevolg onderworpen aan alle wijzen van beeÈindiging

van vruchtgebruik. Zo is dergelijk vruchtgebruik eveneens vatbaar voor

omzetting(849).

(846) Over het gebruik van een effectenportefeuille: D. DE MAREZ, ,,Vruchtgebruik en

aandelen die behoren tot een effectenportefeuille: een vruchtgebruik op aandelen of een

vruchtgebruik op een effectenportefeuille? Enkele kanttekeningen bij het arrest van 12 novem-

ber 1998 van het Franse Hof van Cassatie'', V & F 1999, 240-247; D. DE MAREZ, ,,Vruchtge-

bruik op aandelen: geen eenduidig begrip'', Bank Fin. 2000, 411-421.

(847) Zie P. DE PAGE, ,,Les reÂserves d'usufruit dans les dons manuels: quelques aspects

pratiques'', R.G.E.N. 2001, 499-510; F. DEREME, ,,La donation avec reÂserve d'usufruit d'un

portefeuille de titres'', R.G.E.N. 2001, 581-613.

(848) Rb. Aarlen 12 mei 1993, R.G.E.N. 1994, nr. 23.347, p. 169.

(849) Rb. Luik 3 maart 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 221, verder besproken.
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117. VESTIGING VAN VRUCHTGEBRUIK DOOR RETENTIE

In de praktijk ontstaat vruchtgebruik vrij frequent door retentie(850) zo

bijvoorbeeld door aankoop door een derde persoon van de blote eigen-

dom(851). Koopt een derde de blote eigendom dan dient ervan uitgegaan

te worden dat de verkoper zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden. Bij

een aankoop door de ouders (de erflaters) van een goed in vruchtgebruik en

door de kinderen (waarschijnlijke erfgerechtigden) dient opgelet te worden

voor de toepassing van artikel 9 van het Wetboek van Successierechten. Dit

artikel behelst een fictie, met name dat de rechten in blote eigendom geacht

worden bij legaat te zijn verkregen, behoudens het door de wet georgani-

seerde tegenbewijs. De vraag kan gesteld wat er gebeurt als de ouders eerst

een handgift doen aan hun kinderen, die hiermee dan de blote eigendom

aankopen. Er bestaat controverse over de vraag of dergelijke handgift de

fictie van artikel 9 W.Succ. zal kunnen tenietdoen(852).

118. VESTIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR TITEL

De laatste jaren is de vestiging van vruchtgebruik bij wijze van translatieve

overeenkomst steeds belangrijker geworden. Deze techniek behelst dat het

vruchtgebruik door de eigenaar eigenlijk afgesplitst wordt van zijn (volle)

eigendom en aan een derde vervreemd wordt(853). Er weze aangestipt dat

dergelijke vestiging van vruchtgebruik het evenredig registratierecht van

12,5% aantrekt(854), berekend overeenkomstig art. 47 en 119 W.Reg.(855).

Inbreng van vruchtgebruik in vennootschap trekt in de regel het evenredig

recht van 0,5% aan(856), behalve indien het gaat om inbreng van woningen of

tot woning bestemde gebouwen door natuurlijke personen(857).

119. VESTIGING VAN VRUCHTGEBRUIK IN FAMILIE-OVEREENKOMSTEN

Vruchtgebruik kan worden gevestigd door een zogenaamde familie-overeen-

komst, een overeenkomst die beoogt bepaalde regelingen te treffen omtrent

het familiepatrimonium en de verzorging en opvang van familieleden door

(850) Zie bijvoorbeeld: Vred. Charleroi 30 mei 1995, R.G.E.N. 1995, 334, noot A. CULOT.

(851) Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 9 oktober 1995, Fisc. Koerier 1995, 545, noot, F.J.F.

1996, 19, Luik 25 november 1997, T.B.B.R. 1999, 150.

(852) C.S.W., Fr. Kamer 23 oktober 1993, dossier nummer 1920/1920bis; A. CULOT, ,,Com-

ment eÂchapper au pieÁge de l'article 9 du code des droits de succession?'', Rec. GeÂn. Enr. Not.

1995, 281-299; H. DU FAUX, ,,A propos de l'achat d'un bien pour l'usufruit par le decujus et

pour la nue proprieÂteÂ par un heÂritier, leÂgataire, donataire ou personne interposeÂe'', Rec. GeÂn.

Enr. Not. 1996, 133 137; G. KLEYNEN, ,,A propos d'une eÂtrange prise de position concernant

l'article 9 du Code des droits de succession, R.G.F. 1995, 353-355.

(853) P. CARLIER en K. VERHEYDEN, Vruchtgebruik, Antwerpen, Standaard, 1998, p. 8, nr. 2.

(854) Art. 44. W.Reg.; P. CARLIER en K. VERHEYDEN, Vruchtgebruik, Antwerpen, Standaard,

1998, nr. 318 e.v., p. 221.

(855) P. CARLIER en K. VERHEYDEN, Vruchtgebruik, Antwerpen, Standaard, 1998, nr. 320,

p. 222.

(856) Art. 115 W.Reg.

(857) In dit geval wordt het recht van 12,5% geheven: Wet van 30 maart 1994, B.S. 31 maart

1994.
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middel van sui generis afspraken, waarvan de geldigheid dient te worden

erkend, behoudens wanneer afbreuk wordt gedaan aan bepaalde dwingende

rechtsregels. Dergelijke familie-overeenkomst kan een schenking zijn, een

verdeling of een onbenoemde overeenkomst(858). In het geval voorgelegd

aan het Hof van Beroep te Antwerpen ging het om een overeenkomst waarbij

een recht van bewoning werd verleend als tegenprestatie voor de zorg die

door de titularis van dit recht aan de gemeenschappelijke moeder van partijen

werd besteed en zou worden besteed tot aan haar levenseinde. De andere

partijen werden in casu door de uitvoering van bedoelde familie-overeen-

komst immers bevrijd van allerlei lasten en beslommeringen en hun moeder

was verzekerd van een onbekommerde oude dag in een vertrouwde omge-

ving. Partijen hadden een overeenkomst gesloten waarbij de moeder, P.R. en

haar drie kinderen, L.E., L.L en L.G. overeen kwamen dat eÂeÂn van de

kinderen, met name L.E., het huis zou mogen blijven bewonen tot haar

levenseinde, doch zou instaan voor het onderhoud en de herstellingen en

daarenboven zorg zou dragen voor de inwonende moeder. Na het overlijden

van de moeder werd door de rechtsopvolger van eÂeÂn van de kinderen, C-L.S.

en L.G. de vereffening-verdeling van de nalatenschap van de moeder gevor-

derd, niettegenstaande de overeenkomst die stipuleerde dat L.E. tot haar

levenseinde het huis mocht blijven bewonen. In Eerste Aanleg werd beslist

dat bedoelde overeenkomst in feite een schenking met last was en dat deze

schenkingsakte wegens schending van artikel 931 B.W., nietig was, werd een

notaris aangesteld voor de bewerkingen van vereffening-verdeling van de

nalatenschap van P.R. en werd bovendien de uitdrijving van L.E. bevolen. In

beroep wordt deze overeenkomst evenwel gekwalificeerd als een familie-

overeenkomst, waarbij een recht van bewoning gevestigd wordt, in tegen-

prestatie voor de zorgen verstrekt en nog te verstrekken door de titularis van

dit recht van bewoning aan de inwonende moeder. Het arrest van het Hof van

Beroep te Antwerpen is toe te juichen waar het een billijke en rechtvaardige

oplossing voorstaat die ongetwijfeld ook zo door de partijen gewild was. Het

arrest biedt een belangrijke mogelijkheid tot het opstellen van bepaalde

familieregelingen die in de praktijk niet altijd gemakkelijk te realiseren zijn.

De geldigheid van familie-overeenkomsten als sui generis overeenkomst

wordt onverkort erkend, voor zover er uiteraard geen afbreuk wordt gedaan

aan dwingende rechtsregels (ongetwijfeld wordt gedacht aan de regels om-

trent de reserve). Het Hof erkent de mogelijkheid om bij wege van dergelijke

overeenkomsten ook een vruchtgebruik of een recht van bewoning te vesti-

gen. Blijkbaar hadden partijen indertijd onder elkaar een onderhandse over-

eenkomst opgesteld tot vestiging van dergelijk recht van bewoning, die na

het overlijden van de moeder voor heel wat narigheid zorgde. Waarschijnlijk

was de overeenkomst immers niet zo nauwkeurig gelibelleerd, aangezien de

Rechtbank van Eerste Aanleg hem als een schenking kwalificeerde. Er dient

toegevoegd te worden dat, met het oog op de overschrijving in de registers

(858) Antwerpen 9 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 233.
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van de hypotheekbewaarder (art. 1 H.W.) en dus de tegenstelbaarheid aan

derden de authentieke vorm voor overeenkomsten tot vestiging van een recht

van vruchtgebruik of recht van bewoning onontbeerlijk is. Hadden partijen in

casu een notaris geraadpleegd, zou de overeenkomst waarschijnlijk met meer

zorg zijn opgesteld.

In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank van Brussel(859) kwam eveneens

een soort familieregeling aan bod. De feiten waren als volgt. In 1974 kopen

partijen een huis te Evere, de echtgenoten D-M. voor het vruchtgebruik hun

leven gedurende en de echtgenoten G-D voor de blote eigendom. De prijs

wordt voor de helft betaald door de echtgenoten D-M en voor de wederhelft

door de echtgenoten G-D. Deze laatsten gaan voor de betaling van hun deel

in de prijs een lening aan. Van de echtgenoten G-D is mevrouw D de dochter

van de echtgenoten D-M. Gedurende 17 jaar wonen beide partijen samen in

het aangekochte goed. Er was blijkbaar stilzwijgend overeengekomen dat de

echtgenoten D-M de eerste verdieping zouden bewonen en drie kamers op de

tweede verdieping. De echtgenoten D-M en G-D betaalden elk de helft van

het waterverbruik en van de onroerende voorheffing; de echtgenoten G-D

betaalden de verzekeringspremies. De echtgenoten G-D brachten blijkbaar

aan het goed heel wat verbeteringswerken aan, zowel aan de gelijkvloerse

verdieping, als aan de overige verdiepingen. In 1990 komt een einde aan de

harmonische samenleving: de echtgenoten D-M maken aanstalten om een

huurprijs te vragen aan de echtgenoten G-D. Er komt een familieruzie. In

rechte vragen de echtgenoten D-M vergoeding voor het feit dat een deel van

het onroerend goed, dat zij als vruchtgebruik bezaten, door de echtgenoten

G-D zonder enige vergoeding werd bewoond. De echtgenoten G-D van hun

kant halen aan dat de vergoeding ruimschoots werd gecompenseerd door de

betaling, door hen van de helft van de initieÈle aankoopprijs en de verbete-

ringen die zij aan het goed aanbrachten. De Rechtbank stelt vast dat er

gedurende 17 jaar tussen de partijen minstens een soort modus vivendi, bijna

een familie-overeenkomst moet bestaan hebben, omtrent de bewoning van

het onroerend goed. Het is effectief zo dat de koopprijs van het onroerend

goed had dienen geventileerd te worden in de notarieÈle akte. Het feit dat de

vruchtgebruiker echter de blote eigenaar in het genot gelaten heeft van het

onroerend goed, belast met zijn vruchtgebruik, doet evenwel veronderstellen

dat de vruchtgebruiker verzaakt heeft aan zijn vruchtgebruik. De Rechtbank

beslist dan ook een gedingbeslissende eed op te leggen aan de vruchtgebrui-

kers, als volgt: ,,Ik zweer dat het onjuist is dat ik, zonder de minste geldelijke

vergoeding, zou toegelaten hebben aan de echtgenoten G-D. om een deel van

het gebouw, waarvan ik de vruchtgebruiker ben, gedurende 17 jaar te

gebruiken''. Het is blijkbaar altijd delicaat voor de rechtbank om tussen te

komen in familieregelingen. Vele familieregelingen hebben daarenboven de

eigenschap voor alle partijen zeer duidelijk te zijn zolang de verstandhouding

(859) Rb. Brussel 1 februari 1994, R.J.I., II, 1994, 65.
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optimaal is; van zodra er een familieruzie ontstaat blijkt de regeling totaal

mank te lopen en gedurende de verschillende jaren anders geeÈvolueerd te zijn

dan men oorspronkelijk voor ogen had. De Rechtbank schijnt al deze

elementen voor ogen te hebben gehad en velt een soort Salomonsoordeel.

Inderdaad: waarom zouden vruchtgebruikers, zelfs in het kader van een

familieregeling, de blote eigenaars het goed, waarvan zij het vruchtgebruik

hebben, laten bewonen zonder enige compensatie? Interessant in de be-

sproken uitspraak is dat er van uitgegaan wordt dat men kan afstand doen

van zijn vruchtgebruik en dat dergelijke afstand aan geen vormvereisten

gebonden is. Hij kan stilzwijgend geschieden.

120. HET EVENTUEEL VRUCHTGEBRUIK

De eigenaardige figuur van het eventueel vruchtgebruik kwam ook in de

besproken periode opnieuw aan bod(860). Het is niet eenvoudig een definitie

te geven van het eventueel vruchtgebruik, te meer daar de terminologie niet

echt adequaat is: in feite gaat het om een vruchtgebruik onder opschortende

voorwaarde(861) of om een vruchtgebruik op een blote eigendom. Het weze

toegelaten de ietwat complexe hypothese schematisch en bij wijze van

voorbeeld voor te stellen. De echtgenoten A-B hebben eÂeÂn kind, C, dat

gehuwd is met D. De echtgenoten C-D hebben eÂeÂn kind, E. A overlijdt eerst.

Zijn nalatenschap komt toe aan B voor de geheelheid in vruchtgebruik en aan

C voor de geheelheid in blote eigendom. C overlijdt in tweede instantie: zijn

nalatenschap, waaronder de goederen in blote eigendom die hij van zijn

vader A erfde, komt toe aan zijn overlevende echtgenote, D, voor de

geheelheid in vruchtgebruik en aan zijn kind, E, voor de geheelheid in blote

eigendom. Welk is de situatie? B heeft een vruchtgebruik op de goederen van

A, waaronder zich, om een concreet voorbeeld te nemen, een woonhuis

bevindt. De blote eigendom is toegevallen aan C, die evenwel intussen

eveneens overleden is, waardoor de blote eigendom toekomt aan zijn eigen

kind, E, doch de langstlevende echtgenote, D, heeft ook een vruchtgebruik op

hetzelfde woonhuis, waarvan E de blote eigendom heeft. Het woonhuis

behoort dus toe aan E voor de blote eigendom, aan B voor het actueel

vruchtgebruik en aan D voor het eventueel vruchtgebruik. Dit laatste vrucht-

gebruik zal ,,ontwaken'' op het ogenblik van het overlijden van B en zal dus

op dat moment actueel worden(862). De situatie van het eventueel vruchtge-

bruik komt in de notarieÈle praktijk nogal eens voor. De vrederechter te

(860) Vred. Charleroi 30 mei 1995, R.G.E.N. 1995, 334, noot A. CULOT.

(861) H. VANDENBERGHE, ,,Recente ontwikkelingen...'', nr. 100-101, p. 33-34; T. VAN SINAY,

,,Is eventueel vruchtgebruik een eventueel recht?'', T. Not. 1984, (370) 373; J. VERSTAPPEN,

,,Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende en roerende goederen. Fiscale aspecten'',

T. Not. 1999, (494), nr. 57, p. 525.

(862) Zie voor een uitgebreide en uitstekende omschrijving van het eventueel vruchtgebruik:

F. BUYSSENS, ,,Het eventueel vruchtgebruik'', Not. Fisc. M. 1995, afl. 2, 1-12; zie ook:

A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, 530-579, nr. 35 e.v., p. 541 e.v.
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Charleroi(863) had een geschil te behandelen inzake successierechten en

eventueel vruchtgebruik. De feiten waren vrij complex. Mevrouw Clementi-

ne D. was eigenares van een gebouw te Couillet. Bij notarieÈle akte van 4 juni

1969 schenkt ze de blote eigendom van dit gebouw aan de heren Marcel L. en

Francis D. Deze laatste is de echtgenoot van mevrouwMonique V. Mevrouw

Clementine D. behoudt dus het vruchtgebruik op het gebouw, voor zichzelf

voor en voor haar echtgenoot, de heer ReneÂ D. In zelfde akte van 4 juni 1969

staat de heer Marcel L. zijn onverdeelde helft af aan van zijn mede-eigenaar,

de heer Francis D. Deze laatste wordt bijgevolg enige blote eigenaar van het

gebouw. De heer ReneÂ D. overlijdt en mevrouw Clementine D. blijft over als

enige vruchtgebruiker van het gebouw. Op 29 maart 1983 overlijdt de heer

Francis D. Zijn nalatenschap omvat onder meer de blote eigendom van het

gebouw te Couillet en wordt vererfd aan zijn twee kinderen, Guy en Franci-

ne, elk voor de onverdeelde helft in blote eigendom en aan zijn overlevende

weduwe, mevrouw Monique V. voor de geheelheid in vruchtgebruik. Inge-

volge akte, verleden op 1 december 1987, staat Guy zijn onverdeelde helft in

het gebouw te Couillet af aan zijn zuster Francine, die zodoende enige blote

eigenaar wordt. In zelfde akte koopt Francine het vruchtgebruik af van haar

grootmoeder, mevrouw Clementine D. Deze laatste overlijdt op 6 december

1987. Namens mevrouw Monique V. wordt op 18 oktober 1988 een verkla-

ring tot terugval van vruchtgebruik, overeenkomstig het Wetboek van Suc-

cessierechten ingediend, waarin vermeld wordt dat mevrouw Monique V.

voorheen eventueel vruchtgebruikster, thans gewoon vruchtgebruikster is

geworden van het gebouw te Couillet. Blijkbaar worden de successierechten,

die hiervan het gevolg zijn, niet betaald. De Belgische Staat vaardigt een

dwangbevel uit, waartegen mevrouw Monique V. in bezwaar gaat. De

Belgische staat stelt dat mevrouw Clementine D. enkel de rechten heeft

kunnen verkopen waarvan ze titularis was en dus niet het eventueel vruchtge-

bruik, waarvan mevrouw Monique V. titularis was. Bijgevolg is mevrouw

Monique D. op de datum van het overlijden van mevrouw Clementine D.

actueel vruchtgebruiker geworden van het gebouw te Couillet. Op het

eventueel vruchtgebruik dat mevrouw Monique V. had bekomen hoofdens

de nalatenschap van haar vooroverleden echtgenoot, de heer Francis D. zijn

successierechten verschuldigd. Mevrouw Monique V. haalt aan dat haar

vruchtgebruik nooit actueel had kunnen worden omdat enkele dagen voor

haar dood, mevrouw Clementine D. haar vruchtgebruik had verkocht aan

Francine D., die aldus volle eigenares werd van het goed. De vrederechter te

Charleroi stelt terecht de Belgische Staat in het gelijk. Het gebouw was in

feite belast met twee vruchtgebruiken: eÂeÂn actueel vruchtgebruik op het

hoofd van mevrouw Clementine D. en eÂeÂn eventueel vruchtgebruik, op het

hoofd van mevrouw Monique V. Dit laatste werd automatisch actueel door

het overlijden van mevrouw Clementine D. Mevrouw Clementine D. kon

(863) Vred. Charleroi 30 mei 1995, R.G.E.N. 1995, 334, noot A. CULOT; N. VERHEYDEN-

JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-1998) Les Biens'',

R.C.J.B. 2000, 438, nr. 190.
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enkel haar eigen vruchtgebruik verkopen; dergelijke verkoop bleef uiteraard

zonder invloed op het eventueel vruchtgebruik van mevrouw Monique V.

Deze laatste was immers in de akte niet tussengekomen. In de noot van

Culot(864) onder het vonnis wordt de vraag gesteld of artikel 617 B.W. niet

had kunnen ingeroepen worden. Had mevrouw Monique V. niet kunnen

stellen dat het vruchtgebruik was weggevallen door vermenging of vereni-

ging van de beide hoedanigheden van vruchtgebruiker en eigenaar in de-

zelfde persoon van Francine D., waardoor haar eventueel vruchtgebruik dan

eigenlijk ook zou weggevallen zijn? De annotator meent van niet omdat er

een essentieel verschil is tussen de vermenging en de andere wijzen van

beeÈindiging van het vruchtgebruik zoals de dood van de vruchtgebruiker.

Deze laatste wijze van beeÈindiging stelt op een absolute, volledige en

definitieve wijze een einde aan het vruchtgebruik. De vermenging beeÈindigt

het vruchtgebruik slechts op een relatieve en herroepelijke wijze(865). De

waardebepaling van de twee vruchtgebruiken, het actuele en het uitgestelde,

in geval van verkoop, geeft in de praktijk soms aanleiding tot moeilijkheden.

Men schat de waarde van het uitgesteld vruchtgebruik en trekt hiervan af de

waarde van het actuele vruchtgebruik(866).

121. DE VERPLICHTINGEN BIJ HET BEGIN VAN HET VRUCHTGEBRUIK: STAAT EN

INVENTARIS Ð ZEKERHEIDSSTELLING

De vruchtgebruiker is hoofdens artikel 600 B.W. ertoe gehouden een be-

schrijving te laten opstellen van de aan het vruchtgebruik onderworpen

zaken. Voor wat betreft de onroerende goederen: een staat en voor wat

betreft de roerende goederen: een inventaris(867). Deze verplichting geldt

voor alle vruchtgebruiken, ook indien het vruchtgebruik wordt gevestigd

door retentie (de eigenaar vervreemdt zijn onroerend goed maar behoudt

voor zichzelf het vruchtgebruik voor). De vruchtgebruiker heeft het genot en

het gebruik van de aan het vruchtgebruik onderworpen zaken vanaf de

aanvang van het vruchtgebruik. De afgifte van de aan het vruchtgebruik

onderworpen zaken kan worden opgeschort totdat de vruchtgebruiker aan

zijn verplichtingen heeft voldaan(868). Dit geldt evenwel niet voor het

wettelijk vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot verkrijgt in de

nalatenschap van de eerststervende, vermits de langstlevende als reservataire

erfgenaam van rechtswege de saisine geniet. Het staat in dit geval de blote

(864) A. CULOT, noot onder Vred. Charleroi 30 mei 1995, R.G.E.N. 1995, 339-341.

(865) Zie ook: DERINE e.a., nr. 904, p. 537.

(866) J. VERSTRAETE, Opstellen van akten en notarieÈle praktijk: familie en familiaal vermo-

gensrecht, I, Erfrecht, giften, verdelingen, Leuven, Acco, 2000, nummer 101, pagina 54; zie

ook F. BUYSSENS, ,,Het eventueel vruchtgebruik'', N.F.M. 1995, afl. 2, 1-12.

(867) DERINE, e.a., nr. 855 e.v., p. 388 e.v.

(868) Cass. 16 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1249, R.W. 1989-90, 402, R.G.E.N. 1991, 255,

Pas. 1989, I, 1126, besproken in het vorige overzicht, nr. 87, p. 619; Luik 7 juli 1998, Rev. ReÂg.

Dr. 1998, 297; DERINE, e.a., nr. 858, p. 393; HANSENNE, nr. 1039, p. 1050; N. VERHEYDEN-

JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-1998) Les Biens'',

R.C.J.B. 2000, 428, nr. 182.
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eigenaars evenwel vrij toch boedelbeschrijving en staat te eisen overeen-

komstig art. 745ter B.W.(869).

Voor wat betreft de staat van de onroerende goederen zijn geen speciale

vormvoorschriften gesteld, zodat een clausule in de vestigingsakte van het

vruchtgebruik, waarin partijen verklaren dat zij het goed hebben bezocht,

vastgesteld hebben dat het zich in goede staat van onderhoud bevindt en dat

er geen enkel belangrijk gebrek werd vastgesteld als voldoende kan be-

schouwd worden(870). In elk geval dienen staat en inventaris op tegenspraak

te worden opgesteld(871).

De vruchtgebruiker is bij de aanvang van het vruchtgebruik ook gehouden tot

het stellen van een zekerheid (art. 601 e.v. B.W.). Dit is een logische

verplichting: immers de vruchtgebruiker kan schuldenaar zijn van de blote

eigenaar voor belangrijke bedragen omwille een tekortkoming in zijn ver-

plichtingen gedurende de termijn van zijn vruchtgebruik(872). Algemeen

wordt onderlijnd dat het vaak voor de vruchtgebruiker geen sinecure zal zijn

om een gepaste zekerheid te vinden gelet op de omvang van zijn verplichtin-

gen tegenover de blote eigenaar. De verplichting tot zekerheidsstelling geldt

eveneens voor alle vruchtgebruiken, met uitzondering evenwel van het

vruchtgebruik gevestigd door retentie. In dit laatste geval geeft de wet zelf

ontheffing (art. 601 B.W.). De ontheffing geldt eveneens voor het wettelijk

vruchtgenot van de ouders op de goederen van hun kinderen, voor zover men

dit vruchtgenot kan gelijkschakelen met een vruchtgebruik.

Ook voor de zekerheidsstelling zijn geen geijkte formules voorgeschreven.

De vruchtgebruiker kan zodoende een persoonlijke borg voorstellen. Hij kan

een zakelijke zekerheid geven, zoals bijvoorbeeld hypotheek op zijn eigen

onroerende goederen of inpandgeving van effecten(873). Ook storting van

een geldsom in de consignatiekas of bank of omzetting van titels aan toonder

in titels op naam (op naam van de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en

op naam van de blote eigenaar voor de blote eigendom) zijn geoorloofde

middelen van zekerheidsstelling(874). Er zijn ook meer moderne middelen

tot zekerheidsstelling denkbaar zoals bijvoorbeeld de bankgarantie of de

blokkering van een som op een kwaliteitsrekening(875), middelen die even-

eens gangbaar zijn in het huurrecht. De omvang van de borgstelling wordt

niet door de wet geregeld. Het bedrag van de borgstelling stemt niet nood-

(869) Brussel 27 mei 1998, R.W. 1998-99, 1352; P. DELNOY, ,,Chronique de jurisprudence:

Les successions leÂgals (1988 1997)'',Dossiers du J.T. 1999, nummer 15, 49-50; M. PUELINCKX-

COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, ,,Overzicht van rechtspraak Erfenissen (1988 1995)'',

T.P.R. 1997, (133), nummer 78, p. 193.

(870) Rb. Doornik 12 oktober 1988, J.L.M.B. 1990, 635, besproken in het vorige overzicht,

nr. 87, p. 620.

(871) DERINE e.a., nr. 856, p. 390.

(872) DERINE e.a., nr. 859, p. 396.

(873) Les Novelles, v
o
Usufruit, nr. 445, p. 181.

(874) DERINE, e.a., nr. 860, p. 398.

(875) A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, (530), nr. 42, p. 543-544.
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zakelijk overeen met de waarde van het vruchtgebruik, wel met de verplich-

tingen die op de vruchtgebruiker rusten tijdens de duur van het vruchtge-

bruik. De omvang van deze verplichtingen kan door een deskundige worden

vastgesteld(876).

Men weet dat vrijstelling kan gegeven worden zowel van de staat en

inventaris als van de borgstelling. Voor wat de staat en inventaris betreft is

men het erover eens dat art. 600 B.W. niet de openbare orde raakt, doch

slechts van dwingend recht is. Dit heeft voor gevolg dat de staat en inventaris

toch steeds door de eigenaar kunnen geeÈist worden, maar, dat bij vrijstelling,

de eigenaar de kosten van staat en inventaris zal dragen. Dezelfde regel geldt

trouwens ook voor de vrijstellingen van inventaris in het gerechtelijk recht

(art. 1176 Ger.W.). De ontheffing van zekerheidsstelling heeft dezelfde

gevolgen als een verlenen van een geldige zekerheidsstelling(877).

De Rechtbank van Leuven had in de besproken periode te oordelen over de

gevolgen van vrijstelling van borgstelling, inzonderheid voor goederen deel-

uitmakend van de reserve(878). In deze zaak had de heer Theodorus Vander

Elst bij eigenhandig testament het vruchtgebruik over zijn woning en de daarin

aanwezige huisraad vermaakt aan mevr. Vandenbosch. Hij overleed en liet na

als enige, wettige en voorbehouden erfgenaam zijn dochter uit zijn huwelijk

met zijn vooroverleden echtgenote, mevrouw EupheÂnie Robijns. Mevrouw

Vandenbosch had geen zekerheid gesteld. Zij sloot een handelshuurovereen-

komst betreffende het pand. De handelshuurder bracht belangrijke wijzigingen

aan aan het pand. Daarop vraagt de dochter, mevrouw Vander Elst de ver-

vallenverklaring van het vruchtgebruik, minstens dat de vruchtgebruiker zou

verplicht worden tot borgstelling. Op de zitting wordt alleen het probleem van

de borgstelling behandeld. De Rechtbank stelt vast dat de vruchtgebruiker in

casu niet werd ontslagen van borgstelling. Immers, na controle van de be-

woordingen van het eigenhandig testament van de heer Vander Elst, blijkt

duidelijk dat er geen expliciete vrijstelling van borgstelling werd gegeven.

Anderzijds kan de vrijstelling van borgstelling ook impliciet worden gegeven,

maar dan moet zij alleszins zeker zijn. De Rechtbank kan noch uit de

bewoordingen van het testament noch uit het feit dat de decujus jarenlang in

openlijke vijandschap met zijn dochter leefde, wat zelfs in het testament

vermeld wordt, afleiden dat er een impliciete vrijstelling van borgstelling

zou zijn gegeven. De Rechtbank overweegt dat de borgstelling de regel is

en dat de vruchtgebruiker immers op zeker ogenblik kan schuldenaar worden

van de blote eigenaar van belangrijke geldsommen, ten gevolge van een aan

hem toerekenbare waardevermindering van het goed of naar aanleiding van

allerlei vormen van misbruik. De borgstelling om als een goede huisvader te

genieten moet de blote eigenaar verzekeren tegen het risico van de insolvabi-

(876) Rb. Brussel 25 februari 1992, T.B.B.R 1992, 438, besproken in het vorige overzicht:

nr. 87, p. 620; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurispru-

dence (1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, 429, nr. 183.

(877) DERINE e.a., nr. 862, p. 402.

(878) Rb. Leuven 22 juni 1994, Pas. 1994, III, 18.
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liteit van de vruchtgebruiker(879). Vrijstelling van borgstelling, overweegt de

Rechtbank verder, kan niet gegeven worden voor de goederen die de reserve

uitmaken(880). Voor wat betreft de omvang van de borgstelling wordt een

deskundige aangesteld, er rekening mee gehouden dat de blote eigenaar de

zekerheid moet bekomen dat het pand na het beeÈindigen van het vruchtgebruik

in behoorlijke staat van onderhoud wordt teruggegeven.

De problematiek betreffende de zekerheidsstelling en de staat en inventaris is

de laatste jaren meer aan bod gekomen dan voordien. Zekerheidsstelling

enerzijds en staat en inventaris anderzijds kunnen gezien worden als twee

gevolgen van de teruggaveplicht van de vruchtgebruiker(881). Hoe meer

aangeleund wordt bij de moderne opvattingen over de bevoegdheden van de

vruchtgebruiker en met name het fiduciair beheer, hoe meer belang de

verplichtingen bij de aanvang van het vruchtgebruik krijgen. Anderzijds is

de volgorde van de gevolgen van de teruggaveplicht van de vruchtgebruiker

ook niet zonder belang. Ook in de wet komt eerst de staat en inventaris voor

(art. 600) en pas nadien de zekerheidsstelling aan bod (art. 601 e.v.). Er wordt

veel gemakkelijker aangenomen dat vrijstelling kan gegeven worden van de

zekerheidsstelling dan van de staat en inventaris. Dit is ook logisch: wat baat

een zekerheidsstelling als er geen staat of inventaris is opgesteld. Hoe kan de

blote eigenaar immers bij het einde van het vruchtgebruik beroep doen op de

zekerheidsstelling door de vruchtgebruiker gegeven indien hij niet kan

bewijzen dat het goed belangrijke waardeverminderingen heeft ondergaan?

Het bewijs van de waardevermindering zal hij normalerwijze slechts kunnen

leveren aan de hand van de staat of inventaris opgesteld bij de aanvang van

het vruchtgebruik. In het vonnis van de rechtbank van Leuven van 22 juni

1994 komt enkel de problematiek van de zekerheidsstelling aan bod. Uit de

feiten of de uitspraak kan niet uitgemaakt worden of er wel degelijk een staat

werd opgesteld. Het is dus niet overbodig dat bij de vestiging van het

vruchtgebruik de aandacht van partijen getrokken wordt op de verplichtingen

van de vruchtgebruiker bij de aanvang van het vruchtgebruik.

122. ONDERHOUDSHERSTELLINGEN EN GROVE HERSTELLINGEN

(a) Algemeen

Het vruchtgebruik is het recht om het genot te hebben van een anders zaak en

deze te gebruiken zoals de eigenaar zelf, onder verplichting evenwel om de

zaak in stand te houden. Hieruit volgt voor de vruchtgebruiker een reeks

verplichtingen, waaronder de verplichting om de zaak te onderhouden. De

vruchtgebruiker is, zoals men weet, gehouden tot de onderhoudsherstellingen

aan de aan het vruchtgebruik onderworpen zaak: de vruchtgebruiker is

slechts verplicht de herstellingen tot onderhoud te doen (art. 605 B.W.).

(879) Overwegingen letterlijk uit DERINE, e.a., nr. 159, p. 396.

(880) Zie ook DERINE e.a., nr. 861, p. 401.

(881) A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, (530), nr. 38.
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De grove herstellingen zijn ten laste van de blote eigenaar. Dit is logisch: de

vruchtgebruiker zou niet van de zaak kunnen genieten indien de grove

herstellingen niet zouden uitgevoerd worden. Ook in de besproken periode

komen in de rechtspraak opnieuw twee hamvragen in dit verband aan de

orde: (1) Wat zijn onderhoudsherstellingen; wat zijn grove herstellingen?

(2) Quid als er grove herstellingen dienen uitgevoerd te worden? Kan de

vruchtgebruiker de blote eigenaar dwingen om ze uit te voeren? Indien de

vruchtgebruiker de grove herstellingen zelf uitvoerde, op zijn eigen kosten,

wat kan hij dan recupereren en wanneer?

Het is niet overbodig er nogmaals op te wijzen dat de verhouding blote

eigenaar/vruchtgebruiker essentieel verschillend is van de verhouding ver-

huurder/huurder op het vlak van de herstellingen. De verhuurder moet

immers aan zijn huurder het volledige en ongestoord genot leveren van de

verhuurde zaak. Hij is bijgevolg gehouden tot alle herstellingen, met uit-

zondering van de kleine huurherstellingen. In de verhouding blote eigenaar/

vruchtgebruiker is het essentieel anders. Ruw geschetst zou men kunnen

zeggen dat de blote eigenaar enkel gehouden is tot een passieve verplichting:

hij moet enkel de vruchtgebruiker laten genieten van de zaak waarop zijn

vruchtgebruik slaat en die de vruchtgebruiker genomen heeft in de staat

waarin ze zich bevond bij de aanvang van het vruchtgebruik, welke deze staat

ook weze(882). Ongetwijfeld dient deze ,,taakverdeling'' tussen blote eige-

naar en vruchtgebruiker meer verfijnd te worden. Het arrest van het Hof van

Beroep van Luik van 25 november 1997, in dit verband wordt verder

uitgebreider besproken.

(b) Het begrip ,,onderhoudsherstellingen / grove herstellingen''

Het Burgerlijk Wetboek definieert geenszins de begrippen. In art. 605 wordt

eerst bepaald wie van de vruchtgebruiker of blote eigenaar welke herstel-

lingen moet doen. Zoals gezegd is de vruchtgebruiker ,,slechts'' verplicht tot

de onderhoudsherstellingen. De grove herstellingen blijven ten laste van de

blote eigenaar, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van

herstellingen tot onderhoud sinds de aanvang van het vruchtgebruik, in welk

geval de vruchtgebruiker daartoe verplicht is.

Naar luid van art. 606 B.W. zijn de grove herstellingen die van zware muren

en gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken. Eveneens de

vernieuwing van dijken en van steun-en afsluitingsmuren in hun geheel. Alle

andere herstellingen zijn herstellingen tot onderhoud. Op het eerste gezicht

dus een weinig bemoedigende situatie voor de vruchtgebruiker. Daar waar

eerst gesteld wordt dat hij ,,slechts'' dient in te staan voor de onderhouds-

herstellingen, wordt nadien, in de opsomming van artikel 606 B.W. duidelijk

dat het om een zeer omvangrijke plicht gaat: eigenlijk zowat alle herstel-

(882) Luik 25 november 1997, T.B.B.R. 1999, 150.
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lingen. Weliswaar niet de herstellingen die reeds noodzakelijk waren op het

ogenblik dat het vruchtgebruik openviel.

De rechtspraak en de rechtsleer zijn het er reeds geruime tijd over eens dat

artikel 606 B.W. geen operationeel criterium meer uitmaakt voor situaties

van vandaag(883). Toch is de opsomming van artikel 606 B.W. als limitatief

te beschouwen: de blote eigenaar is tot niet meer verplicht dan wat artikel

606 B.W. hem oplegt. Anderzijds is het aan de rechter te oordelen of de

herstellingen kunnen worden gelijkgesteld met de grove herstellingen waar-

van sprake in de artikelen 605 en 606 B.W., zonder de instelling van het

vruchtgebruik te veranderen(884). De regel vastgelegd in het cassatie-arrest

van 22 januari 1970 wordt nog steeds onverkort door rechtspraak en rechts-

leer toegepast. Er moet uitgemaakt worden, zoals de consideransen van het

cassatie-arrest letterlijk luiden, desnoods met advies van deskundigen, of de

herstellingen zoniet de aard van de uitdrukkelijk in artikel 606 bedoelde

werken, althans een vergelijkbaar uitzonderlijk en belangrijk karakter heb-

ben, dan wel of daarentegen dit buitengewoon karakter er niet aan toegekend

kan worden, daar de uitgevoerde werken voorkomen als de tegenprestatie,

die normaal kan worden voorzien in de stand van de techniek, van het

verhoogde genot en rendabiliteit van het goed ten gevolge van inrichtingen

die door hun gebruik zelf aan slijtage en beschadiging onderhevig zijn.

Bijgevolg vallen ten laste van de blote eigenaar de grove vernieuwings- en

verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en de instand-

houding van het gehele gebouw en die werkelijk een uitzondering zijn in het

bestaan zelf van het eigendom en waarvan de kosten normaal van het kapitaal

worden afgenomen(885). Deze regel werd in de besproken periode toegepast

door de Vrederechter van Sint-Niklaas(886). Het ging hier evenwel om een

huurzaak, zodat het criterium van onderscheid grove herstellingen/onder-

houdsherstellingen niet onverkort kan toegepast worden. In casu hadden

partijen evenwel in hun huurovereenkomst expliciet verwezen naar artikel

606 B.W. en wel als volgt: ,,De huurder verbindt zich alle herstellingskosten

te dragen van de gehuurde lokalen behalve de grote herstellingen, zoals

voorzien in art. 606 B.W. die enkel ten laste van de eigenaar blijven. De

huurder zal de eigenaar de grote herstellingen melden die nodig zouden

zijn.'' In de besproken casus weigerde de eigenaar de kosten van de vervan-

ging van de centrale verwarmingsinstallatie op zich te nemen onder motief

dat het hier naar luid van artikel 606 B.W. niet ging om herstel van zware

(883) DERINE e.a., nr. 885, p. 473.

(884) Cass. 22 januari 1970, Arr. Cass. 1970, 460, noot F.D., R.W. 1969-70, 1535, T. Not.,

1970, 214, Pas. 1970, I, 428, R.C.J.B. 1971, 463, noot J. HANSENNE, J.T. 1970, 203, Rev. Prat.

Not. 1970, 193, R.C.J.B. 1972, nr. 21.617, R.J.I. 1970, nr. 4695, T. Vred. 1970, 233.

(885) Zie de uitgebreide bespreking van het cassatie-arrest van 22 januari 1970 bij

J. HANSENNE, ,,La nature et le reÂgime des grosses reÂparations en matieÁre d'usufruit'' (noot

onder Cass. 22 januari 1970), R.C.J.B. 1971, 463-496; zie ook: N. VERHEYDEN-JEANMART,

Ph. COPPENSen C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000,

431, nr. 185.

(886) Vred. St-Niklaas 28 februari 1994, T. Vred. 1994, 365, R.W. 1994-95, 994.
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muren, gewelven, vernieuwing van balken of vernieuwing van gehele dak.

De eigenaar kreeg van de Vrederechter ongelijk, onder verwijzing naar de

motivering van het cassatie-arrest van 22 januari 1970.

In de zaak voorgelegd aan het Hof van Beroep te Luik(887) waren de feiten

als volgt. De heer Henri Jeurissen had bij eigenhandig testament aan zijn

dochter, Jeanne-Marie Jeurissen buiten erfdeel het vruchtgebruik vermaakt

van zijn onroerend goed, gelegen te Verviers-Heusy. Hij preciseert verder dat

bedoeld vruchtgebruik geregeld wordt door de wetten in dit verband en dat

het bijvoorbeeld, bij verkoop van het onroerend goed, kan vervangen worden

door een lijfrente. Het ging dus om een bijzonder legaat van vruchtgebruik.

Blijkbaar verzuimde Jeanne-Marie Jeurissen om de nodige onderhoudsher-

stellingen aan het goed te laten uitvoeren. Zij werd door haar broer en zuster

gedagvaard onder meer in gerechtelijke vereffening-verdeling van de nala-

tenschap van de heer Henri Jeurissen. De broer en de zuster wensten blijk-

baar te bekomen dat hun zuster Jeanne-Marie zou vervallen verklaard

worden van haar legaat wegens niet uitvoering van de lasten. De Rechtbank

stelt echter vast dat het gebrek aan onderhoud aan het goed niet dient gezien

te worden in het raam van eventuele lasten verbonden aan het legaat, doch

eerder in het raam van de wetsartikelen betreffende de herstellingen aan te

brengen aan de met vruchtgebruik belaste zaak. Het bleek immers duidelijk

uit het testament van vader Jeurissen dat hij geen lasten had willen verbinden

aan het legaat, doch eenvoudig verwees naar de wetgeving inzake vruchtge-

bruik. Na onderzoek van het gebouw besloot de deskundige dat geen grove

herstellingen uit te voeren waren aan het gebouw, doch dat er wel onder-

houdsherstellingen uit te voeren zijn teneinde het gebouw in normale staat

van onderhoud te houden. Het ging immers om buitenschilderwerken, schil-

deren van het schrijnwerk en ontmossing van het dak, voor een totaal bedrag,

exclusief B.T.W. van 380.600 BEF. De Rechtbank besliste dat het hier niet

ging om grove herstellingen, doch om onderhoudsherstellingen, hierbij

voormeld criterium, vastgesteld door het cassatie-arrest van 22 januari

1970 hanterend.

Hetzelfde criterium wordt gehanteerd door het Hof van Beroep te Brus-

sel(888). In deze zaak waren werken uitgevoerd aan het aan het vruchtge-

bruik onderworpen goed, die alle door de vruchtgebruiker bekostigd waren.

De vruchtgebruiker vroeg terugbetaling van deze kosten. Dit arrest wordt

verder besproken omdat in dit arrest ook de behandeling van de tweede vraag

aan de orde komt: indien de werken bekostigd worden door de vruchtge-

bruiker, wat moet de blote eigenaar hem dan terugbetalen en wanneer? Hier

is het onderscheid aan de orde tussen grove herstellingen en onderhoudsher-

stellingen. Het Hof besliste dat de vervanging van een elektrische schakelaar,

de werken van schrijnwerkerij en de vernieuwing van het metselwerk van

(887) Luik 7 juli 1998, Rev. ReÂg. Dr. 1998, 297.

(888) Brussel 15 november 1994, T.B.B.R. 1996, 450, noot C. VAN VLIET, R.G.I. 1995, I, 37.

TPR 2001 1061

/secure/DocumentView.aspx?id=rn95102&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn85023&amp;origin=TPR


een schouw, konden beschouwd worden als onderhoudsherstellingen en ten

laste van de vruchtgebruiker waren, terwijl de vernieuwing van het dak, het

plaatsen van nieuwe pannenlatten en de zinkwerken dienden beschouwd te

worden als grove herstellingen. Het onderscheid grove herstellingen/onder-

houdsherstellingen blijft dus een feitenkwestie die soeverein door de rechter

wordt beoordeeld(889).

(c) Kan de blote eigenaar gedwongen worden om de grove herstellingen uit

te voeren? Kan de vruchtgebruiker terugbetaling krijgen van de grove

herstellingen die hij bekostigd heeft indien de blote eigenaar in gebreke

blijft en, eventueel, wanneer?

De klassieke stelling is dat, hoewel de grove herstellingen ten laste zijn van

de blote eigenaar, deze laatste, tijdens de duur van het vruchtgebruik, niet kan

verplicht worden om ze uit te voeren(890). Het weze toegelaten hier de

hoofdargumenten van de klassieke stelling samen te vatten(891). Er is

vooreerst een tekstargument: art. 605, tweede lid legt de grove herstellingen

ten laste van de blote eigenaar, doch verplicht de vruchtgebruiker tot het

uitvoeren van de onderhoudsherstellingen. De blote eigenaar dient alleen de

last die op zijn eigendom rust te ondergaan: hij kan niet gedwongen worden

tot enige handeling, hij moet de vruchtgebruiker alleen laten genieten, het

vruchtgebruik is geen persoonlijke servituut. Verder wordt artikel 600 B.W.

ingeroepen: de vruchtgebruiker moet de zaken, bij de aanvang van het

vruchtgebruik, nemen in de staat waarin ze zich alsdan bevinden. Als de

eigenaar op dat moment niet kan gedwongen worden tot het uitvoeren van de

grove herstellingen, waarom zou hij dan tijdens de duur van het vruchtge-

bruik daar wel kunnen toe gedwongen worden? Verder wordt artikel 607

B.W. aangehaald: de eigenaar moet niet heropbouwen wat door ouderdom is

tenietgegaan. Wanneer gaat de zaak door ouderdom teniet? Indien ze niet

tijdig wordt hersteld. De blote eigenaar kan dan ook niet verplicht worden om

de grove herstellingen uit te voeren. Tenslotte wordt een billijkheidsargu-

ment aangehaald: moet de blote eigenaar, die de last van het vruchtgebruik

moet ondergaan en dus geen enkel inkomen heeft uit zijn zaak, dan ook nog

zware uitgaven voor de grove herstellingen op zich nemen?

De Rechtbank van Verviers(892) had een mogelijkheid geboden aan de

vruchtgebruiker om toch genoegdoening te bekomen. De feiten en de oplos-

sing worden hier nogmaals in het kort herhaald. In casu dienden aan het

gebouw waarop het vruchtgebruik sloeg, belangrijke en dringende werken te

(889) C. VAN VLIET, noot onder Brussel 15 november 1994, T.B.B.R. 1996, (454), nr. 8.

(890) Rb. Verviers (kgd) 1 oktober 1981, J.L.M.B. 1982, 7, Ann. Dr. LieÁge 1986, 63 en Luik

28 juni 1986, 65, Ann. Dr. LieÁge 65, noot J. HANSENNE; zie ook vorig overzicht, nr. 91/B.

(891) DERINE e.a., nr. 887, p. 477-479 en de verwijzingen aldaar.

(892) Rb. Verviers (kgd) 1 oktober 1981, J.L.M.B. 1982, 7, Ann. Dr. LieÁge 1986, 63.

1062 TPR 2001



gebeuren. Bij gebreke aan akkoord tussen de vruchtgebruikster en de blote

eigenaars, werden deze laatsten voor de voorzitter van de Rechtbank van

Verviers in kort geding gedagvaard, teneinde een deskundige te laten aan-

stellen om de noodzaak van de uit te voeren werken vast te stellen en ook de

kost ervan. De blote eigenaars stelden zich de vraag naar het nut van een

dergelijke vordering aangezien zij toch niet konden gedwongen worden om

de herstellingen uit te voeren. De voorzitter beaamt vooreerst de klassieke

stelling dat inderdaad de blote eigenaar door de vruchtgebruiker niet kan

gedwongen worden om de grove herstellingen uit te voeren; doch kleeft

verder de stelling aan dat, indien de vruchtgebruiker de grove herstellingen

op zijn kosten uitvoert, hij de kost daarvan mag terugvorderen van de blote

eigenaar, in de mate dat het goed een meerwaarde heeft gekregen door de

uitvoering van bedoelde werken, bij het einde van het vruchtgebruik. Bijge-

volg gaat de voorzitter ervan uit dat de vordering gegrond is, aangezien de

vruchtgebruiker, zelfs in de restrictieve opvatting, met name dat hij slechts

zal kunnen aanspraak maken op vergoeding van de door hem uitgevoerde

werken bij het einde van het vruchtgebruik, hij een belang heeft om middels

een deskundig onderzoek de staat van het gebouw waarop zijn vruchtgebruik

slaat te laten vaststellen. De vruchtgebruiker laat de werken uitvoeren en

vraagt een vergoeding. Om billijkheidsredenen kent de Rechtbank van Ver-

viers, de beslissing van de voorzitter in alle logica doortrekkend, aan de

vruchtgebruikster een vergoeding toe(893). De uitspraak van de Rechtbank

van Verviers wordt hervormd door het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest

van 28 juni 1986 (gecit.), waarin de klassieke stelling wordt aangekleefd. De

vruchtgebruiker kan de blote eigenaar niet dwingen om de grove herstellin-

gen uit te voeren. Logischerwijs volgt hieruit dat indien de vruchtgebruiker

de herstellingen op zijn kosten uitvoert, hij niet onmiddellijk de terugbetaling

daarvan kan vorderen tegen de blote eigenaar: hij dient het einde van het

vruchtgebruik af te wachten(894). De vergoeding waarop de vruchtgebruiker

op dat moment recht heeft, bedraagt de meerwaarde die het gebouw heeft

ondergaan, overeenkomstig de beginselen van de verrijking zonder oorzaak.

Deze laatste juridische basis wordt door Hansenne terecht bekritiseerd: kan

men immers stellen dat de vruchtgebruiker zich zonder oorzaak heeft ver-

armd ten bate van de blote eigenaar? Heeft de vruchtgebruiker er niet alle

belang bij om de werken uit te voeren aangezien hij zo het goed, waarop zijn

recht rust, vrijwaart? Hansenne(895) meent dat veeleer de theorie van de

uitgaven (la theÂorie des impenses) zou moeten toegepast worden. Men komt

weliswaar tot hetzelfde praktische resultaat als met de theorie van de verrij-

king zonder oorzaak, doch via een meer aangepaste techniek. Er is aanleiding

(893) Niet gepubliceerd vonnis, besproken door J. HANSENNE, ,,Examen de jurisprudence les

biens 1982-1988'', R.C.J.B. 1990, nr. 88, p. 496.

(894) Zie ook vorig overzicht, nr. 91/B, p. 629.

(895) J. HANSENNE, ,,La nature et le regime des grosses reÂparations en matieÁre d'usufruit'',

noot onder Cass. 22 januari 1970, R.C.J.B. 1971, 471, nr. 26.
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tot vergoeding, verschuldigd door de eigenaar, ten belope van de meerwaarde

die zijn goed ondergaan heeft(896).

In de besproken periode kwam de problematiek, zoals gezegd, opnieuw aan

bod.

In de zaak voorgelegd aan het Hof van Beroep te Brussel(897) had de heer

A.F. bij testament de dato 17 juni 1981 zijn echtgenote ,,beroofd van alle

rechten in zijn nalatenschap'', overeenkomstig artikel 915bis, § 3 B.W. Hij

overlijdt op 11 juni 1984, nalatende voor enige wettige erfgenamen in rechte,

nederdalende lijn, zijn vijf kinderen. Ingevolge notarieÈle akte de dato 2 april

1985 wordt door de weduwe en de vijf kinderen overgegaan tot de verdeling

van de nalatenschap van de heer A.F. Aan de weduwe wordt het vruchtge-

bruik toebedeeld op een huis te Nijvel, evenals op de stofferende huisraad.

De verdelingsakte vermeldt letterlijk: ,,Madame Z.M. aura la jouissance

compleÁte de la maison jusqu'aÁ son deÂceÁs, aÁ charge pour elle de supporter

toutes taxes, impositions et reÂparations mises aÁ charge de l'usufruitier par la

loi.'' en verder: ,,les nus-proprieÂtaires ne contribueront aux charges que

dans les limites preÂvues par la loi''. In 1986 worden belangrijke werken

uitgevoerd aan het onroerend goed waarvan mevrouw Z.M. vruchtgebruik-

ster is. Alle werken worden door haar bekostigd. In eerste aanleg had de

rechtbank van Nijvel(898) een zeer progressieve stelling aangekleefd. De

redenering van de rechtbank kan als volgt worden samengevat. Er dient te

worden van uitgegaan dat de verplichtingen van blote eigenaar en vruchtge-

bruiker symmetrisch en correlatief te noemen zijn. Aangezien de blote

eigenaar niet moet wachten op het einde van het vruchtgebruik om de nodige

maatregelen tegen de vruchtgebruiker te nemen indien deze laatste zijn

verplichtingen verzuimt, waarom zou dan de vruchtgebruiker moeten wach-

ten tot het einde van het vruchtgebruik om de blote eigenaar te dwingen zijn

verplichtingen na te leven? De Rechtbank van Nijvel was dus de mening

toegedaan dat de vruchtgebruiker, zelfs tijdens de duur van het vruchtge-

bruik, een vordering kan instellen tegen de blote eigenaar tot vergoeding van

de herstellingen die de vruchtgebruiker aldus in de plaats van de blote

eigenaar heeft verricht. Dit vonnis wordt slechts gedeeltelijk hervormd door

het Hof van Beroep te Brussel en niet voor wat betreft de vooropgestelde

motivering. Het Hof erkent dat inderdaad de heersende strekking in rechts-

leer en rechtspraak is dat de vruchtgebruiker slechts recht heeft op een

vergoeding voor de door hem uitgevoerde grove herstellingen op het einde

van het vruchtgebruik. De vergoeding is gelijk aan de meerwaarde die het

goed heeft gekregen; dit alles conform de theorie van de verrijking zonder

(896) Zie ook T. VAN SINAY, ,,Bouwen op andermans grond in het algemeen en in enkele

bijzondere gevallen vergoedingsregeling enkele bedenkingen'' in H. VUYE, P. WERY,

J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (ed.), Eigendom - ProprieÂteÂ, Brugge, Die Keure, 1996,

nr. 65, p. 351.

(897) Brussel 15 november 1994, T.B.B.R 1996, 450, noot C. VAN VLIET, R.J.I. 1995, I, 37.

(898) Rb. Nijvel 5 november 1990, Pas. 1990, III, 46; besproken in het vorige overzicht,

nr. 91/B, p. 629.
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oorzaak. Het Hof is evenwel van mening dat deze strekking niet conform is

met de algemene economie van het vruchtgebruik. Inderdaad: in de meeste

gevallen is de functie van het vruchtgebruik alimentair van aard: het wordt

gevestigd door de wet of bij testament teneinde de langstlevende echtgenoot

dezelfde levensstandaard te garanderen als die hij genoot tijdens het huwelijk

en waaraan hij heeft meegewerkt om deze te realiseren. Dergelijk recht, dat

bijgevolg essentieel alimentair van aard is, kan niet mogen afhangen van de

goede of kwade wil van de blote eigenaar. Immers, de instelling zelf van het

vruchtgebruik door de wetgever, de testator of de vestiger omvat voor de

blote eigenaar de verplichting om de basis zelf van het recht van vruchtge-

bruik, met name het goed waarop het vruchtgebruik slaat, in stand te houden.

Bijgevolg, al is overeenkomstig artikel 607 B.W. de blote eigenaar niet

gehouden hetgeen door ouderdom of door toeval vernield is opnieuw te

doen opbouwen, dan kan hij toch gedwongen worden om de grove her-

stellingen, die door de wet te zijnen laste worden gelegd, uit te voeren. Het

Hof meent dat dezelfde verplichting ten laste komt van de blote eigenaar

ingeval het vruchtgebruik werd gevestigd bij overeenkomst, dit op grond van

de regel dat de contracten te goeder trouw dienen uitgevoerd te worden

(art. 1134 B.W.). Het Hof vindt in artikel 599 B.W. (,,De eigenaar mag noch

door zijn daad, noch op enige andere wijze aan de rechten van de vruchtge-

bruiker afbreuk doen.'') steun voor zijn stelling. Als de wet aan de blote

eigenaar verbiedt om noch door zijn handelen, noch door zijn niet-handelen

afbreuk te doen aan de rechten van de vruchtgebruiker, dan moet hieruit

worden afgeleid dat de blote eigenaar zich niet zo maar mag opsluiten in een

niet-handelen terwijl het goed, belast met het vruchtgebruik, in verval raakt

en dit ten koste van de rechten van de vruchtgebruiker(899). Daarenboven

hecht het Hof ook belang aan de clausule uit de vestigingsakte. Immers de

vestigingsakte bepaalt dat de blote eigenaars dienen ,,bij te dragen'' in de

lasten, zoals bepaald in de wet. Dit argument, geput uit bedoelde clausule uit

de vestigingsakte lijkt evenwel ver gezocht(900). Tenslotte meent het Hof,

zeer terecht en uitgaande van een grote realiteitszin, dat het totaal geen zin

heeft aan de vruchtgebruiker een recht op vergoeding toe te kennen op het

einde van het vruchtgebruik, daar, waar in de meeste gevallen het vruchtge-

bruik eindigt door de dood van de vruchtgebruiker en het goed op dat

ogenblik uiteraard teruggegeven wordt aan de blote eigenaars die volle

eigenaars worden.

Deze stelling kan niet genoeg bijgetreden worden en sluit aan bij de kritische

houding van de rechtsleer tegenover de klassieke stelling, die als volgt kan

samengevat worden(901). Het grammaticaal-exegetisch argument kan wor-

den weerlegd. Dit argument wordt trouwens in de rechtspraak niet meer

gehanteerd. Grote aandacht wordt besteed aan artikel 599, eerste lid B.W.,

(899) Zie ook: DERINE, e.a., nr. 888, p. 481.

(900) C. VANVLIET, noot onder Brussel 15 november 1994, T.B.B.R. 1996, (p. 454), nr. 7.

(901) DERINE, e.a., nr. 888, p. 480-483.
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zoals ook door het Hof van Beroep te Brussel in het besproken arrest van

15 november 1994, artikel dat door de klassieke stelling over het hoofd wordt

gezien. De vaststelling dat de blote eigenaar niet tot heropbouw kan verplicht

worden, impliceert niet dat hij niet moet instaan voor de grove herstellin-

gen(902). Verder dient met een aantal concrete situaties rekening te worden

gehouden. Indien de vruchtgebruiker de zaak verhuurt, waartoe hij zeker

gerechtigd is, dan zou het wel eens kunnen dat de huurder hem verplicht om

bepaalde herstellingen te doen die in de wettelijke regeling omtrent vruchtge-

bruik zouden gekwalificeerd worden als grove herstellingen. Als de vrucht-

gebruiker deze grove herstellingen dan niet aan de blote eigenaar kan

opleggen, zit er voor hem niets anders op dan ze zelf uit te voeren en te

bekostigen. Een analoge situatie kan ontstaan in gevallen van mede-eigen-

dom. De mede-eigenaar kan de blote mede-eigenaar dwingen tot de bijdrage

van zijn deel in de grove herstellingen(903). De klassieke stelling wordt

volledig zinloos als de vruchtgebruiker, zoals het vaak in de praktijk gebeurt,

ook pro parte mede-eigenaar is.

De nieuwe stelling omtrent de gehoudenheid van de blote eigenaar tot de

grove herstellingen vindt trouwens steun in de meer actuele opvatting over de

relatie tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. De huidige opvatting werd

onlangs op meesterlijke wijze samengevat door Prof. Verbeke(904) onder de

hoofding ,,Doelgebonden (fiduciair) beheer als een goede huisvader''. De

blote eigenaar en de vruchtgebruiker kunnen niet gezien worden als twee

totaal van elkaar vervreemde figuren. Het is niet zo dat de enige verplichting

van de blote eigenaar erin bestaat de vruchtgebruiker enkel het genot te laten

van de aan het vruchtgebruik onderworpen zaak. Van de vruchtgebruiker

wordt verwacht dat hij de zaak beheert als een goed huisvader, zoals de

eigenaar zelf. Het doelgebonden beheer verklaart trouwens ook gemakke-

lijker figuren als het quasi-vruchtgebruik en het vruchtgebruik op verslijtbare

goederen. Het laat ook toe om het vruchtgebruik op aandelen, een aandelen-

portefeuille, beleggingsfondsen en dergelijke meer op een hedendaagse

wijze te benaderen(905).

In een zaak voorgelegd aan het Hof van Beroep te Luik(906) was eveneens

het vraagstuk over de gehoudenheid tot de grove herstellingen aan de orde.

Het Hof houdt het blijkbaar bij de klassieke stelling, daar waar het herhaalt

dat de juridische basis van de problematiek in artikel 605 B.W. ligt, welk

artikel bepaalt dat de grove herstellingen ten laste zijn van de blote eigenaar,

doch aan deze laatste niet de verplichting oplegt ze effectief uit te voeren.

Het Hof herhaalt dat de rechtspraak elke vordering vanwege de vruchtge-

bruiker tegen de blote eigenaar uitsluit. Doch, bij de analyse van de vesti-

(902) C. VANVLIET, noot onder Brussel 15 november 1994, T.B.B.R. 1996, (454), nr. 6.

(903) H. VANDENBERGHE, Recente ontwikkelingen '', nr. 130, 9-43.

(904) A. VERBEKE, ,,Creatief met vruchtgebruik'', T. Not. 1999, 530-579.

(905) Zie uitgebreid: A. VERBEKE, l.c., nr. 65 e.v., p. 550 e.v.

(906) Luik 25 november 1997, T.B.B.R. 1999, 150.
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gingsakte valt de volgende clausule aan het Hof op: ,,Il (le nu-proprieÂtaire)

sera tenu d'effectuer pendant toute la dureÂe de l'usufruit et aÁ ses frais, toutes

les reÂparations mises par la loi aÁ la charge des nu-proprieÂtaires.'' Hoewel

deze clausule op het eerste gezicht een eenvoudige, ik zou bijna zeggen, een

stijlclausule is in de notarieÈle akte, wordt ze door het Hof uitgebreid ontleed

en grammaticaal-exegetisch uitgelegd. Het Hof meent dat deze clausule geen

bestaansreden zou hebben mocht ze alleen tot doel hebben het onderscheid

uit het Burgerlijk Wetboek te herhalen. De redactie van de clausule omvat

echter een verplichting om te doen, al naar gelang de noden. De blote

eigenaar moet, nog steeds volgens de clausule, de kosten dragen en niet de

meerwaarde. Het Hof komt tot de conclusie dat het de bedoeling van partijen

is geweest door het inlassen van bedoelde clausule en in tegenstelling tot het

wettelijk voorschrift (sic), de blote eigenaar te verplichten de grove her-

stellingen op zijn kosten uit te voeren gedurende de duur van het vruchtge-

bruik. De vruchtgebruiker beschikte dus over een vordering tegen de blote

eigenaar. In casu voerde de vruchtgebruiker evenwel de grove herstellingen

op zijn kosten uit. Hij had dus recht op terugbetaling van zijn kosten, niet

louter op de vergoeding van de meerwaarde. Verder lijkt het Hof de leer van

de uitgaven toe te passen waar het stelt dat de terugbetaling van de kosten

slechts kan geschieden voor zover de kosten niet alleen nuttig waren, maar

noodzakelijk voor de bewaring van de zaak. Het Hof stelt verder als alge-

mene regel dat de verbeteringen die de vruchtgebruiker aanbrengt aan het

goed, overeenkomstig artikel 599, tweede lid B.W., geen aanleiding kunnen

geven tot vergoeding, zelfs als zou het goed daardoor een meerwaarde

hebben gekregen. Onder verbeteringen wordt verstaan die werken die een

wijs en waakzaam eigenaar in het eenvoudige beheer van zijn goed zou

hebben gedaan. De uitgaven, in casu door de vruchtgebruiker gedaan,

kunnen aanleiding geven tot terugbetaling, voor zover het uiteraard gaat

om uitgaven die louter en alleen betrekking hebben op de grove herstellingen

en niet op gewone onderhoudsherstellingen. Het Hof van Beroep te Luik

blijft het in het besproken arrest houden bij de klassieke stelling. De regel

blijft volgens het Hof dat de vruchtgebruiker de blote eigenaar niet kan

dwingen tot het uitvoeren van de grove herstellingen. De bestaansreden van

deze regel wordt door het Hof niet verder geeÈxpliciteerd, daar waar het Hof

in de vestigingsakte een clausule vindt die aan de vruchtgebruiker toch enig

soelaas biedt. Heeft de vruchtgebruiker dan op zijn kosten de grove her-

stellingen uitgevoerd, schijnt het Hof hier de uitgavenleer toe te passen en de

vruchtgebruiker toe te laten, op het einde van het vruchtgebruik terugbetaling

te bekomen, in casu niet van de meerwaarde, maar, omwille van de clausule

in de vestigingsakte, van zijn kosten. De terugbetaling kan uiteraard echter

slechts slaan op de kosten voor de grove herstellingen. Het belang dat hier

gehecht wordt aan de clausules uit de vestigingsakte, zoals ook in de zaak

voorgelegd aan het Hof van Beroep te Brussel(907) moet de rechtsprakti-

(907) Brussel 15 november 1994, R.J.I. 1995, 37; T.B.B.R. 1996, 450, noot C. VANVLIET.
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zijnen en in deze, de notarissen, aanzetten tot het formuleren van klare en

eenvoudige clausules in de vestigingsakten, conform de bedoeling van de

partijen. De notaris dient bijgevolg aan de partijen klaar en duidelijk uit te

leggen welke twee strekkingen in de rechtspraak gehanteerd worden, zodat

partijen met kennis van zaken kunnen opteren voor de ene of de andere

oplossing(908).

123. BEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER

Alleen de vruchtgebruiker is bevoegd om de goederen onderworpen aan het

vruchtgebruik te verhuren. Verhuring is de beheershandeling bij uit-

stek(909). Men zou zelfs kunnen stellen dat de vruchtgebruiker in bepaalde

gevallen de plicht heeft om de met vruchtgebruik belaste zaak (vooral als het

om onroerende goederen gaat) te verhuren zodat zij onderhouden, desgeval-

lend bewoond wordt, aangezien dit thuishoort in het beheer van een goed

huisvader. In beginsel zouden de huurcontracten toegestaan door de vrucht-

gebruiker moeten eindigen met het einde van zijn vruchtgebruik. Dit is

natuurlijk een weinig aanlokkelijk perspectief voor een kandidaat-huurder.

De beheersbevoegdheid van de vruchtgebruiker reikt dan ook iets verder,

namelijk zoals omschreven door artikel 595 B.W. Krachtens dit artikel dient

de blote eigenaar die inmiddels, door de uitdoving van het vruchtgebruik,

volle eigenaar is geworden, de huurcontracten die door de vruchtgebruiker

zijn toegestaan voor langer dan negen jaar te eerbiedigen, voor de tijd die nog

overblijft, hetzij van de eerste periode van negen jaren, indien partijen zich

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. Aldus worden door het

artikel 595 B.W. drie belangen beschermd: dat van de blote eigenaar die

slechts voor een redelijke tijd met een huurder zal moeten rekening houden,

eens volle eigenaar geworden; dat van de huurder, want zijn huurcontract

eindigt niet met het vruchtgebruik en dat van de vruchtgebruiker die er toch

zal in slagen een huurder te vinden en dus de zaak waarop zijn vruchtgebruik

slaat zal kunnen laten renderen. Voor wat betreft handelshuur (art. 16, III,

handelshuurwet) of gewone huur(910) werden deze beginselen in recht-

spraak en rechtsleer altijd duidelijk toegepast. In pachtzaken is er altijd

onzekerheid geweest(911). Er was vooral de stelling van Donnay(912).

Het essentieÈle van deze stelling is dat, zelfs na de uitdoving van het vruchtge-

(908) Zie: H. CASMAN, ,,Integrale kwaliteitszorg'', in NotarieÈle actualiteit, De nieuwe nota-

riswet, Brugge, Die Keure, 2000, (147) 151.

(909) DERINE, e.a., nr. 875, p. 442-443.

(910) Vred. Gent 24 april 1989, T.G.R. 1989, 105, besproken in het vorige overzicht.

(911) Zie T. VAN SINAY, ,,De pachter, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar: wie heeft

voorrang ?'', noot onder Cass. 2 april 1998, T.B.B.R. 1998, (460), nr. 5 e.v. en daar aangehaalde

verwijzingen.

(912) M. DONNAY, noot onder Vred. Beringen 30 maart 1979, R.G.E.N. 1980, p. 401,

nr. 22.544.
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bruik, de pachter zijn rechten put uit de pachtwet en niet uit artikel 595 B.W.;

met andere woorden: eens de pacht toegestaan, wordt deze beheerst door de

pachtwet en dienen alle consequenties van de pachtwet worden genomen.

Deze stelling werd in de rechtsspraak meestal niet gevolgd. In de besproken

periode had het Hof van Cassatie de gelegenheid om de regel duidelijk te

formuleren(913). De feiten waren vrij eenvoudig: de vruchtgebruikster,

mevrouw Maria Dejonckheere staat op 2 mei 1983 aan de echtgenoten

Herbeau-Vandenberghe een pacht toe voor een termijn van 27 jaar. Zij

overlijdt op 17 augustus 1991. De Rechtbank van Kortrijk beslist, in hoger

beroep, dat de termijn van de pacht die op datum van het overlijden van de

vruchtgebruikster lopende was dient ingekort te worden tot de duur van de

negenjarige periode die op datum van het overlijden van de vruchtgebruik-

ster lopende was, zijnde tot 1 oktober 1992, zonder dat ook maar een

opzegging overeenkomstig de pachtwet diende betekend te worden. Door

het Hof van Cassatie wordt duidelijk gesteld dat de blote eigenaar, die bij het

beeÈindigen van het vruchtgebruik volle eigenaar wordt, de inkorting van de

lopende periode tot negen jaar inderdaad kan vragen en dat hij daarbij niet

gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de pachtwet voor de

opzegging van pacht door de verpachter bepaalt. De pachter kan zich even-

min verzetten op grond van artikel 4, tweede lid, van de pachtwet. Moet de

eigenaar die de pacht toegestaan door zijn vruchtgebruiker wenst ingekort te

zien de vormvereisten van de pachtwet respecteren, zoals de voorafgaande

oproeping in minnelijke schikking? Het antwoord is duidelijk ontkennend en

wordt met zoveel woorden door ons hoogste gerechtshof gegeven. Er is

bijgevolg thans ook geen twijfel meer mogelijk over het antwoord op de

vraag of de blote eigenaar die inmiddels volle eigenaar is geworden en

tegenover de pachter de inkorting van de pachttermijn wenst te bekomen

op basis van artikel 595 B.W. enige vormvereiste dient te respecteren. Dit

arrest werd in het algemeen door de rechtsleer positief onthaald(914). In een

noot onder het arrest vraagt Renier(915) zich af of er in deze geen sprake is

van ongelijke behandeling. Volgens hem wordt door onderhavig arrest in

feite een discriminatie ingevoerd tussen de pachter die zijn pachtcontract

toegestaan kreeg vanwege een (volle) eigenaar en de pachter die zijn pacht-

contract toegestaan kreeg vanwege een vruchtgebruiker. Deze laatste riskeert

(913) Cass. 2 april 1998, T.B.B.R. 1998, 458, noot T. VAN SINAY; Rec. Cass. 1999, 48, noot

E. STASSIJNS; J.L.M.B. 1999, 1464, noot P. RENIER; Arr. Cass. 1998, 138; Pas. 1998, I, 138;

Rev. Not. B. 1999, 707, noot E. GREGOIRE, Huur, 1998-99, 133, T.Not 2000, 88, noot

F. BLONTROCK; Act. Jur. Baux. 1999, 12, noot P. RENIER.

(914) F. BLONTROCK, ,,De precaire situatie van de pachter die pacht houdt van de vruchtge-

bruiker'', T. Not. 2000, 90-94; E. GREGOIRE, ,,Le sort du bail aÁ ferme consenti par l'usufruitier aÁ

l'expiration de l'usufruit: la fin d'une controverse graÃce aÁ une deÂcision de principe reÂaliste'',

Rev. Not. B. 1999, 708-709; E. STASSIJNS, ,,Het huurcontract toegestaan door de vruchtge-

bruiker van een onroerend goed'', Rec. Cass. 1999, (45), 47; T. VAN SINAY, ,,De pachter, de

vruchtgebruiker en de blote eigenaar: wie heeft voorrang ?'', noot onder Cass. 2 april 1998,

T.B.B.R. 1998, 460-467.

(915) P. RENIER, ,,ReÂductibiliteÂ des baux aÁ ferme consentis par un usufruitier: une solution

discriminatoire?'', noot onder Cass. 2 april 1998, J.L.M.B. 1999, 1964.
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immers uit het verpachte goed gezet te worden zonder enige opzeg en heeft

veel minder garantie dan de pachter die contracteerde met de (volle) eigenaar

op een normale (lees: langdurige) pacht. Renier laat dan ook verstaan dat

dergelijke ongelijke behandeling zou kunnen aanleiding geven tot een sanc-

tionering vanwege het Arbitragehof. In het licht van het arrest van het

Arbitragehof van 11 februari 1998(916) kan toch aan deze stellingname

getwijfeld worden.

Het arrest geeft geen antwoord op de vraag welke de situatie zou kunnen zijn

indien de blote eigenaar ook de erfgenaam is van de vruchtgebruiker die de,

ex hypothese, ingekorte huur had toegestaan. De vraag is dan of de huur aan

de blote eigenaar toch tegenwerpelijk zou kunnen zijn op basis van het

algemeen rechtsbeginsel dat de rechtsopvolger de contracten van zijn rechts-

voorganger dient te eerbiedigen. Recente rechtsleer beantwoordt deze vraag

resoluut ontkennend(917). De kern van de redenering is het principe van de

beheersbevoegdheid van de vruchtgebruiker. De regel is dat de beheersbe-

voegdheid van de vruchtgebruiker slechts reikt tot het einde van zijn vrucht-

gebruik, met andere woorden, in de regel kan de vruchtgebruiker in verband

met het goed, voorwerp van zijn vruchtgebruik, geen verbintenissen aangaan

die de duur van zijn vruchtgebruik overstijgen. De duur van zijn vruchtge-

bruik is voor de vruchtgebruiker een baken waarbinnen hij kan beheren.

Artikel 595 B.W. is hierop een uitzondering, of beter: een beperking, het

uitzetten van een bijkomende baken. Beheer buiten deze bakens door de

vruchtgebruiker, is een beheer dat aan de vruchtgebruiker niet toekomt. De

erfgenamen dienen bijgevolg enkel de wettelijk aangegane verbintenissen

van hun rechtsvoorganger na te leven; men kan onder deze categorie be-

zwaarlijk verbintenissen catalogeren die verder gaan dan de door de wet

uitgezette bakens, waarbinnen de vruchtgebruiker zich mag bewegen(918).

Een andere oplossing voorstaan zou uiteraard de draagwijdte van artikel 595

B.W., zoals onderlijnd door het arrest van het Hof van cassatie van 2 april

1998, gevoelig ontkrachten: in de praktijk zijn immers de meeste blote

eigenaars precies de erfgenamen van de vruchtgebruikers. Mochten zij in

hun hoedanigheid van rechtsopvolger toch de verbintenissen van hun vrucht-

gebruiker-rechtsvoorganger die buiten de wettelijke perken vallen, moeten

eerbiedigen, dan zou voor hen artikel 595 B.W. geen enkele zin meer hebben.

De vraag of het gaat om een huurcontract met vaste datum of niet, lijkt o.i. in

deze problematiek irrelevant. Onderhandse akten zijn naar luid van artikel

1328 B.W. slechts tegenstelbaar aan derden indien zij vaste dagtekening

hebben. Men kan zich de vraag stellen of de blote eigenaar, die door

(916) Arbitragehof 11 februari 1998, B.S. 1998, 9190, J.L.M.B. 1998, 1039.

(917) Zie T. VAN SINAY, l.c., nr. 6 en de aldaar vermelde verwijzingen, adde: E. STASSIJNS, l.c.,

p. 47-48.

(918) Zie Vred. Gent 24 april 1989, T.G.R. 1989, 105 (besproken in het vorige overzicht): ,,De

vruchtgebruiker kan onmogelijk gebonden blijven langer dan zijn vruchtgebruik duurt en kan

dan ook nooit aan zijn erfgenaam een verplichting hebben overgedragen die het tenietgaan van

het vruchtgebruik zelf ipso facto heeft uitgedoofd.''
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uitdoving van het vruchtgebruik, volle eigenaar is geworden als een derde

kan beschouwd worden. De vruchtgebruiker verhuurde immers zijn goed; de

blote eigenaar was als het ware reeds de verborgen partij. Anderzijds zou

opnieuw artikel 595 B.W. volledig ontkracht zijn ten aanzien van de eige-

naar, mocht men aannemen dat huurcontracten met vaste datum toÂch aan de

eigenaar tegenwerpelijk zouden zijn buiten de grenzen van artikel 595 B.W.

De kerngedachte van artikel 595 B.W. is immers, zoals hoger uiteengezet,

dat het hier gaat om een uitzonderingsbepaling die de vruchtgebruiker, om

economische redenen toelaat even buiten de termijn van zijn vruchtgebruik

te gaan.

Is alleen de vruchtgebruiker bevoegd om huurovereenkomsten toe te staan,

dan is ook alleen de vruchtgebruiker uiteraard bevoegd om verlengingen toe

te staan van een handelshuurovereenkomst. In de zaak voorgelegd aan de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout(919) huurde de handelshuurder

oorspronkelijk van een gehuwd echtpaar, de echtgenoten Baten-Huet. De

heer Karel Baten overlijdt. Hij laat na zijn weduwe, voor de geheelheid in

vruchtgebruik en zijn twee kinderen, samen voor de geheelheid in blote

eigendom. De handelshuurder vraagt de huurhernieuwing aan en doet dit,

voorzichtigheidshalve, zowel aan de weduwe als aan de twee kinderen. De

weduwe laat na te reageren binnen de wettelijke termijn; de kinderen

reageren wel binnen de wettelijke termijn en delen mee dat zij hun toestem-

ming tot huurhernieuwing afhankelijk maken van nieuwe voorwaarden. De

Rechtbank overweegt dat de blote eigenaars eigenlijk slechts een algemeen

bewakingsrecht hebben, wat niet prevaleert op het recht van de vruchtge-

bruiker als verhuurder om alleen te beslissen over de aanvraag tot handels-

huurhernieuwing. De blote eigenaars kunnen geen rechten laten gelden in de

zin van artikel 14 van de handelshuurwet, aangezien zij in hun hoedanigheid

van blote eigenaars geen genot of beheer hebben over de met vruchtgebruik

belaste zaak. Dienvolgens kan hun vraag tot andere voorwaarden aan de

handelshuurder die de hernieuwing van zijn handelshuur aanvraagt, conform

artikel 14 van de handelshuurwet, geen gevolg hebben. Dura lex, sed lex.

Men kan zich inbeelden dat in casu, misschien ten gevolge van het over-

lijden, de weduwe het antwoorden op de vraag tot handelshuurhernieuwing

overliet aan haar kinderen. Zij reageerde dus niet op de vraag tot handels-

huurhernieuwing terwijl de kinderen weÂl reageerden. Alleen de weduwe was

als vruchtgebruikster bevoegd om te reageren, de kinderen, als blote eige-

naars waren dit helemaal niet. Met hun antwoord wordt bijgevolg geen

rekening gehouden terwijl het stilzitten van de weduwe geõÈnterpreteerd

wordt als een akkoord met de vraag om huurhernieuwing aan dezelfde

voorwaarden door de handelshuurder. Eigenaardig genoeg werd blijkbaar

de figuur van het (stilzwijgend) mandaat niet aangehaald om toch voor de

weduwe iets uit de brand te kunnen slepen. De weduwe had immers kunnen

opwerpen dat zij aan haar kinderen een mandaat had gegeven om haar zaken,

(919) Rb. Turnhout 11 januari 1994, Pas. 1995, III, 64.
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als vruchtgebruiker te beheren. De derde zou het bestaan van de lastgeving

niet kunnen ontkennen als noch lastgever, noch lasthebber hieromtrent enige

betwisting opwerpen(920).

Zijn er verschillende vruchtgebruikers met betrekking tot hetzelfde goed, dan

dienen de regels van de mede-eigendom gerespecteerd te worden. De opzeg-

ging van een huurovereenkomst van een onroerend goed waarvan verschil-

lende personen vruchtgebruiker zijn is geen daad van behoud of voorlopig

beheer. Dergelijke daad vereist de medewerking van alle co-vruchtgebrui-

kers of bij gebreke daarvan, tussenkomst van de rechter op grond van artikel

577-2, § 6 B.W.(921).

De langstlevende echtgenoot die het vruchtgebruik bekomt van de ganse

nalatenschap van de eerststervende heeft het genot van de goederen, voor-

werp van haar vruchtgebruik, zonder enige voorafgaande formaliteit. Dit

geldt onder meer voor de banktegoeden afhangende van de nalatenschap. De

langstlevende heeft recht op de intresten sinds het overlijden van de eerst-

stervende en vermag dus de afgifte van deze intresten te vorderen(922).

124. EIGENAAR EN HUURDER VERSUS BLOTE EIGENAAR EN VRUCHTGEBRUIKER IN

DE ONTEIGENINGSWETGEVING

Tijdens de besproken periode deed het Arbitragehof zijn intrede in de materie

van het vruchtgebruik, weze het zijdelings(923). De Rechtbank van Ouden-

aarde stelde een prejudicieÈle vraag in verband met de verhouding blote

eigenaar/vruchtgebruiker enerzijds en verhuurder/huurder anderzijds in het

licht van de Wet van 26 juli 1962 in verband met onteigening, met name:

,,Zijn de artikelen 6, 7, 14 en 19, alinea 1, van de Wet van 26 juli 1962

betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake ont-

eigening ten algemenen nutte, in de mate dat de samenlezing ervan zou

leiden tot het besluit dat een huurder van een onteigend perceel niet meer in

het geding kan tussenkomen in graad van herziening, noch op enige andere

wijze een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de onteigenaar, in strijd

met de artikelen 10 en 11 van de gecooÈrdineerde Grondwet?'' De feiten

kunnen als volgt worden samengevat. De stad Oudenaarde beslist tot ont-

eigening van een pand, gehuurd door de N.V. Betasco. Overeenkomstig de

Wet van 26 juli 1962 wordt de vergoeding provisioneel vastgesteld door de

Vrederechter. De stad Oudenaarde stelt een eis tot herziening in voor de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde. Bij verzoekschrift kwam de

N.V. Betasco als huurder van het onteigend perceel, die aan het goed

verbeteringswerken aanbracht, vrijwillig tussen en vorderde een schadever-

(920) B. TILLEMAN, Lastgeving in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1997, nr. 182, p 98; P. WERY,

Le mandat, ReÂp. Not., Brussel, Larcier, 2000, nr. 84, p. 138.

(921) Vred. Jumet 16 mei 1994, T. Vred. 1994, 381; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENSen

C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence (1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, 430, nr. 184.

(922) Brussel 27 mei 1998, R.W. 1998-99, 1352.

(923) Arbitragehof 11 februari 1998, B.S. 1998, 9190, J.L.M.B. 1998, 1039.
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goeding lastens de onteigenaar, de stad Oudenaarde, en, in subsidiaire orde,

lastens de onteigenden. De stad Oudenaarde, concludeerde dat die tussen-

komst onontvankelijk was op grond van de vaststelling dat de N.V. Betasco

geen partij was in de procedure voor de Vrederechter. De artikelen 6, 7, 14 en

19, alinea 1, van de Wet van 26 juli 1962 voorzien niet in een tussenkomst

van de huurder in het geding; wel integendeel aan de onteigende wordt de

zorg overgelaten om derden, die bij de onteigening belang zouden kunnen

hebben, zoals uiteraard de huurder, op de hoogte te brengen van de voorge-

nomen onteigening. De geciteerde artikelen van de Wet van 26 juli 1962

laten de tussenkomst van bedoelde derden in de procedure toe; artikel 19

alinea 1 bepaalt ter zake dat wanneer de derde belanghebbenden, als gevolg

van nalatigheid vanwege de onteigenden niet voor de Vrederechter zijn

verschenen, alleen de onteigenden tegenover hen aansprakelijk zijn voor

vergoedingen die derden belanghebbenden zouden kunnen vorderen. In casu

was de N.V. Betasco wel tussengekomen in de procedure voor de Vrede-

rechter, inzonderheid bij het deskundigenonderzoek, doch was verder niet

meer uitgenodigd, blijkbaar bij vergetelheid. De huurder beklaagt zich over

deze gang van zaken en vergelijkt zijn positie met die van een vruchtge-

bruiker. Inderdaad: eigenaars en vruchtgebruikers worden door de onteige-

naar rechtstreeks gedagvaard, terwijl de huurder eigenlijk moet rekenen op

de goede wil van de onteigende om zijn rechten voor de vrederechter te laten

gelden. De N.V. Betasco komt dus tot de bevinding dat er een fundamenteel

verschil is in behandeling tussen de huurder en de vruchtgebruiker, dat het

grondwettelijk vastgelegde gelijkheidsbeginsel schendt. De kennis van de

verschillende belanghebbenden die op het onteigende goed rechten kunnen

laten gelden is uiteraard een probleem in de onteigeningswetgeving. Titula-

rissen van zakelijke rechten kunnen in beginsel gemakkelijker gekend wor-

den via de registers van de hypotheekbewaarder; dit is niet het geval voor

titularissen van persoonlijke rechten, zoals de huurder. Het Arbitragehof ziet

evenwel geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Beide categorieeÈn van

personen, waarmee bedoeld wordt de titularissen van zakelijke rechten

enerzijds en de titularissen van persoonlijke rechten op het onteigende goed

anderzijds, worden door de Wet van 1962 niet op ongelijke wijze behandeld,

aangezien beide categorieeÈn voor de Vrederechter zijn opgetreden en even-

eens het recht hebben om voor de Rechtbank van Eerste Aanleg de herzie-

ning te vorderen van de voorlopige vergoedingen, toegekend door de Vrede-

rechter.

Als men evenwel vaststelt dat vruchtgebruik de dag van vandaag meer en

meer als alternatief wordt gebruikt voor huur, enerzijds, en dat, anderzijds, de

huurwetgeving meer en meer de huurder in bescherming neemt waardoor hij

een statuut verkrijgt dat grenst aan dat van de titularis van een zakelijk recht

(men denke aan het statuut van de pachter), dan vallen bepaalde andere

wijzen van behandeling van deze titularissen van rechten in verband met een

onroerend goed, zoals de verschillende wijze van behandeling in de Wet van

1962, op. In het geval voorgelegd aan het Arbitragehof zou de vruchtge-
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bruiker dus wel betrokken zijn geweest bij de procedure, welke ook de duur

van zijn vruchtgebruik zou zijn geweest (het is denkbaar dat een vruchtge-

bruik zou zijn toegestaan voor een korte periode van bijvoorbeeld vijf jaar),

doch hoe is te verantwoorden dat de huurder niet betrokken is in de proce-

dure, hoewel hij bijvoorbeeld een handelshuurder zou kunnen zijn, die in

feite kan rekenen op minimum negen jaar huurzekerheid en drie hernieu-

wingen van zijn handelshuurcontract. In het zojuist aangehaalde voorbeeld

van de vruchtgebruiker met een vruchtgebruik van vrij korte duur en de

handelshuurder is het nochtans duidelijk dat de handelshuurder heel wat

meer belang heeft om betrokken te worden in de procedure, dan wel de

vruchtgebruiker, die, in onze hypothese, van meet af aan weet dat hij slechts

voor een beperkte duur meespeelt. Daarenboven kunnen vraagtekens ge-

plaatst worden bij het al of niet kennis hebben door de onteigenende overheid

van de titularissen van de verschillende rechten die op een goed rusten.

Huurcontracten dienen immers geregistreerd te worden, wat in de praktijk

voor handelshuurcontracten zeker gebeurt; er is dus een zekere publiciteit

gegeven aan de titularissen van huurrechten.

125. HET GENOT VAN DE MET VRUCHTGEBRUIK BELASTE ZAAK

De vruchtgebruiker heeft uiteraard het volledige genot en gebruik van de

woning die aan zijn vruchtgebruik onderworpen is. Bewoning van de met

vruchtgebruik belaste woning en eventuele transformatiewerken daaraan

kunnen enkel mits akkoord van de vruchtgebruiker. In het geval voorgelegd

aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde(924) was eÂeÂn van de

blote eigenaars samen met een derde ingetrokken in de woning van de

vruchtgebruikers, blijkbaar aanvankelijk met hun akkoord. Het ging om

dochter en schoonzoon die ingetrokken waren in de woning van moeder,

die ten tijde van de intrek gezondheidsproblemen had. Teneinde de samen-

woning zo comfortabel mogelijk te maken hadden de bewoners enkele

kosten gedaan aan het huis, zoals de constructie van bijkomende slaapkamers

op de zolderverdieping met de daarbij onvermijdelijke vernieuwing van het

dak en de zoldering, de aanleg van een bijkomende woonkamer met vernieu-

wing van de elektriciteit en de bouw van een koele berging. Blijkbaar moet

de relatie na elf jaar onder eÂeÂn dak wonen verstoord geraakt zijn en de

vruchtgebruikster wenste een einde te stellen aan de samenwoning. Daartoe

bekwam zij de uitdrijving van de dochter-blote eigenaar en partner. Zowel de

Vrederechter in eerste aanleg als de Rechtbank van Eerste Aanleg in beroep

gaan ervan uit dat de blote eigenaar slechts bij wijze van gedoogzaamheid

vanwege de vruchtgebruikster en dus zonder enig recht of titel het pand

bewoonden. De vruchtgebruikster was dus gerechtigd aan deze gedoogzaam-

heid een einde te stellen en de blote eigenaar uit te drijven. De discussie voor

de Rechtbank draait nog rond de vergoedingen. De blote eigenaar haalt aan

dat hij tot de dag van het overlijden van de vruchtgebruikster, zijnde het

(924) Rb. Oudenaarde 22 januari 1997, T.G.R. 1997, 133.
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einde van het vruchtgebruik, geen genot zal hebben van de door hem uit-

gevoerde werken. Dit genotsverlies of deze schade stemt overeen met de

meerwaarde die het vruchtgebruik bekomt. Uit hoofde van de uitgavenleer en

subsidiair, de theorie van de vermogensverschuiving zonder oorzaak, vordert

de blote eigenaar vergoeding ten belope van de meerwaarde die het vruchtge-

bruik heeft ondergaan door de door de blote eigenaar uitgevoerde werken. De

vruchtgebruikster betwist deze aanspraken, in eerste orde omdat het ging om

noodzakelijke werken, in subsidiaire orde omdat er geen vermogensver-

schuiving zonder oorzaak is geweest: immers de blote eigenaar werkte aan

zijn eigen woning en handelde vrijwillig. De bewering als zou de vruchtge-

bruikster uiteindelijk de werken bekostigd hebben, wordt, bij gebreke aan

bewijs, niet weerhouden. De Rechtbank gaat niet in op argumenten in ver-

band met de uitgavenleer en houdt het bij de theorie van de vermogens-

verschuiving zonder oorzaak. De Rechtbank meent dat de werken, in casu

uitgevoerd door de dochter en haar echtgenoot, niet kunnen worden beoor-

deeld in het kader van de relatie vruchtgebruiker/blote eigenaar, om twee

redenen: de schoonzoon is uiteraard geen blote eigenaar en anderzijds was er,

binnen de relatie vruchtgebruiker/blote eigenaar, geen reden om werken uit

te voeren. Er was geen noodzaak aan grove herstellingen, laat staan aan

verbeteringswerken. Het ging om een loutere gedoogzaamheid tot inwonen

vanwege de vruchtgebruiker, waarbij aanpassing van de woning noodzake-

lijk bleek te zijn. De rechtbank komt op een bijna mathematische manier tot

de bevinding dat het vermogen van de blote eigenaar met een element

verminderd is, namelijk het genot van de uitgevoerde werken en dat het

vermogen van de vruchtgebruikster met eenzelfde element vermeerderd is,

namelijk het genot van een door werken verbeterd goed. De rechtbank komt

tot de bevinding dat deze vermogensverschuiving elke grond mist, aangezien

ze niet kan gesteund worden op de wet (er is geen wettelijke bepaling voor

handen die bepaalt dat verbeteringswerken uitgevoerd door iemand die bij

wijze van loutere gedoogzaamheid van de vruchtgebruiker een goed bewoont

zonder enige vergoeding toekomen aan de vruchtgebruiker; er is geen over-

eenkomst tussen partijen en verder komt de vermogensverschuiving zonder

de wil van de dochter en haar echtgenoot tot stand). Er wordt bijgevolg een

vergoeding toegekend, gebaseerd op de theorie van de verrijking zonder

oorzaak.

De uitspraak van de Rechtbank is in deze billijk en verdedigbaar. Waar-

schijnlijk ging het trouwens om een menselijk zeer moeilijke casus. Het is

evenwel opvallend hoe weinig aandacht besteed wordt aan de aard van de

werken die uitgevoerd zijn. Belangrijke werken aan dak, die zelfs leiden tot

een volledige vernieuwing van het dak, lijken mij te vallen onder de cate-

gorie ,,grove herstellingen'' uit art. 606 B.W. Anderzijds kan de vraag

gesteld worden of er inderdaad een vermogensverschuiving zonder oorzaak

was. Is het wel zeker dat in casu de dochter en haar echtgenoot (het lijkt mij

in deze minder belangrijk te zijn dat het om de blote eigenaar gaat) zich

werkelijk verarmd hebben zonder oorzaak? Hoewel in feite zeer juist door de
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Rechtbank gesteld wordt dat er noch wetsregel, noch overeenkomst was

tussen de partijen, kan men zich toch de vraag stellen of de oorzaak voor de

uitvoering van de werken precies niet lag in de waarschijnlijk gratis bewo-

ning door de blote eigenaar van het goed, onderworpen aan het vruchtge-

bruik. Hoe billijk en rechtvaardig(925) de oplossing van de Rechtbank van

Oudenaarde ook is, toch is het jammer dat de oefening van de toepassing van

de uitgavenleer niet werd gedaan.

126. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER IN HET APPARTEMENTS-

RECHT

Voor de Vrederechter vanWolvertem(926) was het een uitgemaakte zaak dat

de vruchtgebruiker geen vordering kan instellen op grond van de artikelen

577-8, § 6 en 7 en 577-9, § 2 B.W. Het gaat om de bevoegdheid van de

algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars om de syndicus

te ontslaan, het verzoek aan de vrederechter om een voorlopig syndicus aan

te wijzen en de vraag aan de vrederechter tot vernietiging of wijziging van

een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene

vergadering. Blijkbaar waren er zware problemen in het appartementsge-

bouw en was de relatie met de syndicus ernstig verstoord. Aan de syndicus

werd onder meer verweten dat hij geen algemene vergadering had gehouden

hoewel 20% van de appartementsmede-eigenaars hierom hadden verzocht.

Bij het onderzoek of deze norm wordt gehaald kan geen rekening gehouden

worden met de vruchtgebruikers. De oproeping in het kader van artikel 577-

6, § 2 (bijeenroeping van de algemene vergadering op verzoek van eÂeÂn of

meer mede-eigenaars die ten minste eÂeÂn vijfde van de aandelen in de

gemeenschappelijke gedeelten bezitten) kan enkel uitgaan van een mede-

eigenaar. Er is daarenboven geen onverdeeldheid tussen vruchtgebruiker en

blote eigenaar. De vruchtgebruikers kunnen dus niet in aanmerking komen

voor de berekening van de 20% norm waarvan sprake in artikel 577-6, § 2.

127. DE VRUCHTGEBRUIKER EN DE REIÈNTEGRANDA

In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank van Nijvel(927) waren de feiten als

volgt. Mevrouw M. is vruchtgebruikster van een onroerend goed, gelegen te

G. Dit goed omvat onder meer een woonhuis, een schrijnwerkersatelier en

een doorgang. Het schrijnwerkersatelier is verhuurd aan de zoon van me-

vrouw G., blote eigenaar, terwijl het woonhuis aan derden is verhuurd. De

zoon van mevrouw G, huurder van het atelier heeft evenwel in de doorgang

een ijzeren hek geplaatst en een afsluiting, waardoor de huurders van de

woning, de koer, gelegen achter hun woning niet meer kunnen bereiken.

Mevrouw M., vruchtgebruikster, leidt voor de Vrederechter te Waver de

(925) Misschien wel ,,juste au double sens des mots justice et justesse'', J. HANSENNE, ,,Exa-

men de jurisprudence les biens 1982-1988'', R.C.J.B. 1990, nr. 88, p. 499.

(926) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, T. App. 1999, 14.

(927) Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354, noot P. LECOCQ.
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reõÈntegranda in tegen haar zoon, de huurder van het achtergelegen atelier,

vordering die door de Vrederechter als gegrond wordt erkend. De zoon,

huurder van het atelier, gaat in beroep, waardoor de zaak voorkomt bij de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel. De Rechtbank analyseert nauw-

keurig de vereisten voor het instellen van de reõÈntegranda: het moet gaan om

zaken of rechten die voor verjaring vatbaar zijn(928) en de eis moet ingeleid

worden binnen het jaar na de gewelddaden of feitelijkheden. De reõÈntegranda

kan ook door de vruchtgebruiker ingesteld worden: de vruchtgebruiker kan

als bezitter de bezitsvorderingen instellen voor de stoornis van zijn genot op

het goed(929). Artikel 614 B.W. legt aan de vruchtgebruiker de verplichting

op om bezitsaanmatigingen op het erf mee te delen aan de blote eigenaar; de

blote eigenaar kan eventueel tussenkomen in het bezitsgeding tussen de

vruchtgebruiker en de derde: hij heeft de bezitsbescherming voor het goed

zelf(930). In casu zijn er geen stoornissen voor wat het vruchtgebruik zelf

betreft, doch wel betreffende het genot van een deel van dit vruchtgebruik.

De Rechtbank erkent het belang van de vruchtgebruikster om de reõÈntegranda

in te stellen: zij poogt immers zodoende het rustig genot van het onroerend

goed, waarvan zij het vruchtgebruik heeft te verzekeren ten voordele van de

huurders. De zoon betwist evenwel de mogelijkheid van de vruchtgebruikster

om de reõÈntegranda in te stellen omwille van het feit dat hij met de vruchtge-

bruikster verbonden is door een huurcontract, contract dat eveneens betrek-

king heeft op de doorgang in kwestie. De Rechtbank meent echter, na

vastgesteld te hebben dat de kwestie betwist is in rechtspraak en rechtsleer,

dat de vordering toch openstaat voor contracterende partijen. De reõÈntegran-

da kan immers beschouwd worden als een burgerlijke politiemaatregel: zij

wil een einde maken aan feitelijkheden en op die wijze voor orde en rust

zorgen(931). Uit het feitenrelaas acht de rechtbank bewezen dat er zich in

casu feitelijkheden voordoen die de huurder het genot ontnemen van een deel

van zijn goed: het afsluiten van de doorgang stoort de huurders immers in het

genot van het door hen gehuurde goed.

Het besproken vonnis is in deze vermeldenswaard dat er in feite een drie-

hoeksrelatie aan ten gronde ligt. De vruchtgebruikster verhuurt aan twee

derden en treedt zelf op om de stoornis te laten ophouden die zich in feite

voordoet tussen haar huurders. Daarenboven treedt de vruchtgebruikster op

tegen de blote eigenaar, die eÂeÂn van haar huurders is. Zij treedt dus ook op als

verhuurster tegen eÂeÂn van haar huurders, die een feitelijkheid pleegt tegen de

andere huurder. In de noot onderaan het vonnis wordt dit laatste als een

eigenaardigheid beschouwd aangezien de gestoorde huurder eenvoudigweg

(928) F. VANNESTE, Zakenrecht, Boek I, Gent, Story, 1990, nr. 232, p. 408-409; H. VUYE, Bezit

en bezitbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, Die Keure,

1995, nr. 268, p. 300 e.v.

(929) H. VUYE, o.c., nr. 271, p. 307.

(930) H. VUYE, o.c., nr. 271, p. 307.

(931) F. VANNESTE, o.c., nr. 232, p. 407-408.

TPR 2001 1077



door middel van de reõÈntegranda ook had kunnen optreden tegen de andere

huurder(932). De reõÈntegranda stond inderdaad open voor de huurder(933)

het is immers voldoende maar noodzakelijk dat de eiser op het ogenblik van

de feitelijkheden het goed in zijn feitelijke macht had, als bezitter of als

houder(934).

128. EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR VERVAL (ART. 618 B.W.)

Vruchtgebruik kan onder meer eindigen door verval van het vruchtgebruik.

Dit is een bijzondere wijze van beeÈindiging, geregeld in art. 618 B.W. Enkel

het misbruik door de vruchtgebruiker van zijn genotsrecht en meer in het

bijzonder wanneer hij belangrijke schade aanbrengt aan de met vruchtge-

bruik belaste zaak of indien hij nalaat de onderhoudsherstellingen te doen

kan aanleiding geven tot het verval van het vruchtgebruik. Het vruchtgebruik

kan niet vervallen door het gebrek aan staat of inventaris of door het gebrek

aan zekerheidsstelling. De vruchtgebruiker begaat een misbruik van zijn

genotsrecht telkens hij tekortkomt aan zijn verplichtingen op een dusdanige

manier dat de zaak, onderworpen aan het vruchtgebruik, in gevaar komt en

dus niet enkel in de gevallen, opgesomd in art. 618 B.W.(935).

129. EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR OMZETTING

De omzetting van vruchtgebruik is een bijzondere oorzaak van einde van

vruchtgebruik die vooral van belang is in het erfrecht (art. 745quater,

quinquies, sexies B.W.). De omzetting en afkoop van erfelijk vruchtgebruik

komt dan ook slechts marginaal aan bod in onderhavig overzicht(936). Alle

vruchtgebruik dat bekomen wordt door de langstlevende echtgenoot is om-

zetbaar onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 745quater e.v.

B.W.(937). Ook het vruchtgebruik dat zijn oorsprong vindt in een contrac-

tuele erfstelling en zelfs indien het ontstaan is voor de inwerkingtreding van

de Wet van 14 mei 1981 op het erfrecht van de langstlevende echtge-

noot(938). De Rechtbank van Luik overwoog dat een vruchtgebruik dat

weliswaar van contractuele aard is (contractuele erfstelling), wel degelijk

een vruchtgebruik is, zijnde een zakelijk recht dat niet kan afhangen van de

(932) P. LECOCQ, ,,Protection possessoire et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur'',

noot onder Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1996, (357) 359.

(933) H. VUYE, o.c., nr. 797 e.v., p. 810 e.v.

(934) F. VANNESTE, o.c., nr. 233, p. 409; H. VUYE, o.c., nr. 217, p. 238.

(935) Luik 7 juli 1998, Rev. ReÂg. Dr. 1998, 297.

(936) Zie uitgebreid: P. DELNOY, ,,Chronique de jurisprudence: Les successions leÂgales (1988-

97)'', Les dossiers du J.T., Brussel, Larcier, 1999, 54-66, nummers 20-32; M. PUELINCKX-

COENE, ,,De omzetbaarheid van vruchtgebruik dat bij huwelijksvoordeel werd toegekend'',

noot onder Gent 30 april 1992, T. Not. 1992, 488-492; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en

N. GEELHAND, ,,Overzicht van rechtspraak: erfenissen (1988-1995)'', T.P.R. 1997, 133, nr. 48-

61, p. 167-177.

(937) M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 145, nr 107.

(938) Rb. Luik 3 maart 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 221.
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wil van de partijen, maar door de wet wordt gereguleerd. De Rechtbank

meent dat de omzetting van vruchtgebruik een wijze van uitdoven is van een

zakelijk recht; het recht op omzetting is als dusdanig geen attribuut van het

erfrecht dat dient beoordeeld te worden op de datum van het openvallen van

de nalatenschap. Het omzettingsrecht bestaat niet zonder het vruchtgebruik

zelf. Omzetting is in feite een bijzondere oorzaak van uitdoven van het

vruchtgebruik die momenteel slechts wordt vooropgesteld in het kader van

erfelijke vruchtgebruiken, doch die mutatis mutandis kan veralgemeend

worden tot de conventionele vruchtgebruiken(939). Er is betwisting over

de vraag of ook het vruchtgebruik, bedongen bij huwelijkscontract als

huwelijksvoordeel en het onmiddellijk geschonken vruchtgebruik omzetbaar

zijn(940). Omzetting van het vruchtgebruik op basis van artikel 745quater

B.W. kan niet meer gevraagd worden na het overlijden van de langstlevende

echtgenoot; in dit geval is het vruchtgebruik immers uitgedoofd(941).

Bij omzetting dient de waarde van het vruchtgebruik berekend te worden

rekening gehouden met de sterftetabellen en met de inkomsten van de

goederen onderworpen aan het vruchtgebruik. Indien het bijgevolg gaat

om een commercieel verhuurd onroerend goed dient rekening gehouden te

worden niet alleen met de huuropbrengsten, doch ook met de premies van

brandverzekering en met de directe belastingen door de vruchtgebruiker te

betalen. De waarde van het vruchtgebruik dient dus in dergelijk geval

verminderd te worden met het aandeel in de globale inkomstenbelasting

door de vruchtgebruiker effectief gedragen met betrekking tot de inkomsten

van het met vruchtgebruik belaste goed(942).

130. EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR VERKOOP VAN DE MET VRUCHTGE-

BRUIK BELASTE ZAAK

Verkoop van de met vruchtgebruik belaste zaak doet het vruchtgebruik op de

zaak eindigen(943). Zaakvervanging wordt slechts in een beperkt aantal

gevallen aanvaard(944). Dit alles betekent dat, indien de verkopers, zijnde

(939) Zie ook P. DELNOY, ,,Chronique de Jurisprudence: Les successions leÂgales (1988-

1997)'', Les dossier du J.T., Brussel, Larcier, 1999, nr. 20, p. 54; id., ,,Chronique de jurispru-

dence: Les successions leÂgales, J.T. 1990, nr. 12, p. 72.

(940) M. PUELINCKX-COENE, o.c., nr. 107, p. 145, e.v.

(941) Gent 25 april 1997, T. Not. 1998, 305.

(942) Bergen 27 juni 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 149.

(943) Cass. 16 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1242, R.G.E.N. 1991, 255, Pas. 1989, I, 1126,

R.W. 1989-90, 402; besproken in het vorige overzicht: nr. 93: het vruchtgebruik gaat door

zaakvervanging niet over op de bekomen prijs (Brussel, 8 (of 9) maart 1988, R.G.E.N. 1989,

413, R.W. 1988-89, 650; besproken in het vorige overzicht: nr. 93; zie ook: P. DE VILLE DE

GOYET, ,,Vente par un nu-proprieÂtaire et un usufruitier valeur de l'usufruit'', Rev. not. B. 1973,

482-509.

(944) DERINE e.a., II a, nr. 899, p. 529; E. DIRIX, ,,Zakelijke subrogatie'', R.W. 1992-93, (273),

nr. 5, p. 275; J. VERSTRAETE, Opstellen van akten en notarieÈle praktijk: familie en familiaal

vermogensrecht, I, Erfrecht, giften, verdelingen, Leuven, Acco, 200, p. 42, nr. 80.
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blote eigenaar en vruchtgebruiker, op voorhand niet overeengekomen zijn,

de prijs verplicht verdeeld moet worden. Ieder van de verkopers ontvangt de

tegenwaarde in geld van wat hij verkocht heeft: de blote eigenaar de waarde

van zijn blote eigendom; de vruchtgebruiker de waarde van zijn vruchtge-

bruik(945). Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de verkoopprijs weÂl

zal herbelegd worden waarbij bijvoorbeeld aan de vruchtgebruiker de op-

brengsten zullen toekomen voor de duur van zijn oorspronkelijk vruchtge-

bruik. Zeer terecht wordt door Verstappen (art.cit.) gewezen op de fiscale

implicaties van deze keuze, meer bepaald in het licht van artikel 108

W.Succ., indien de verkoop binnen de drie jaar voor het overlijden heeft

plaatsgevonden. Ingeval van herbelegging van de koopprijs, dan zullen, bij

overlijden binnen de drie jaar enkel successierechten verschuldigd zijn op de

door de vruchtgebruiker gedurende deze drie jaar ontvangen intresten. Indien

er niets overeengekomen werd, wordt ervan uitgegaan dat de koopprijs

verdeeld werd tussen blote eigenaars en vruchtgebruikers. In dat geval zal,

bij overlijden binnen de drie jaar, successiebelasting geheven worden op het

kapitaal dat de vruchtgebruiker ontvangen heeft voor de verkoop van zijn

vruchtgebruik. In geval van overlijden meer dan drie jaar na de verkoop zal

het vermoeden van artikel 108 W.Succ. door de administratie niet meer

kunnen ingeroepen worden en rust de bewijslast op de administratie die

overeenkomstig artikel 105 W.Succ. met alle middelen van recht, getuigen

en vermoedens inbegrepen zal moeten aantonen dat het door de vruchtge-

bruiker ontvangen kapitaal nog deel uitmaakt van diens nalatenschap.

Men weet dat tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar er geen onverdeeld-

heid bestaat(946). Er kan wel pro parte een onverdeeldheid bestaan tussen

vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s). Zo bijvoorbeeld tussen een langst-

levende echtgenote, die hoofdens de ontbinding van het gemeenschappelijk

vermogen bijvoorbeeld volle eigenares is van de helft van het woonhuis en

vruchtgebruikster op de wederhelft, terwijl de kinderen blote eigenaars zijn

van de wederhelft. In dit geval is de langstlevende echtgenote in onverdeeld-

heid met haar kinderen op het stuk van de blote eigendom. Op deze onver-

deeldheid is artikel 815 B.W. van toepassing. Zo de rechter de verkoop van

de onroerende goederen beveelt, ontneemt hij aan de langstlevende echt-

genote niet haar vruchtgebruik. De aangestelde notaris zal immers slechts de

blote eigendom verkopen. Daarenboven belet niets de mede-eigenaar om zijn

aandeel in blote eigendom te verkopen(947).

Zoals gezegd dient de waarde van het vruchtgebruik in burgerlijke aangele-

genheden berekend te worden op basis van de inkomsten van de goederen

aan vruchtgebruik onderworpen en de sterftetabellen(948). Er werden ver-

(945) J. VERSTAPPEN, ,,Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende en roerende goederen

fiscale aspecten'', T. Not. 1999, 493-529, nr. 52 e.v., p. 522.

(946) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, T. App. 1999, 14.

(947) Gent 3 maart 1995, T. Not. 1996, 143.

(948) Zie: M. BROHEE-MANNES, ,,La conversion de l'usufruit du conjoint survivant'', Rev. Not.

B. 1986, 218-241.
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schillende uitstekende tabellen opgesteld teneinde op een eenvoudige en

vlugge manier de waarde van het vruchtgebruik te kunnen berekenen(949).

131. EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK DOOR AFSTAND VAN RECHT

Aan het vruchtgebruik kan eveneens een einde komen door eenzijdige

afstand van het vruchtgebruik. Het is een eenzijdige rechtshandeling waar-

door de rechtstitularis vrijwillig van zijn recht afstand doet. Dergelijke

rechtshandeling is aan geen enkele vorm gebonden en kan bewezen worden

door aan de partijen de gedingbeslissende eed op te leggen(950). Afstand van

vruchtgebruik wordt in de wet slechts incidenteel besproken in artikel 622

B.W.(951). De verzaking aan vruchtgebruik kan met een akte geschieden,

maar kan evengoed uit de feitelijke omstandigheden worden afgeleid(952).

Afstand van vruchtgebruik kan bijgevolg ook stilzwijgend geschieden. Er is

lange tijd aangenomen geweest dat de eenzijdige afstand van vruchtgebruik

slechts het algemeen vast registratierecht aantrekt(953). De administratie

schijnt de laatste jaren haar standpunt hieromtrent te herzien(954) en behoudt

zich het recht voor aan te tonen, desgevallend aan de hand van extrinsieke,

buiten de akte gelegen elementen, dat er animus donandi voorhanden was in

hoofde van de personen die afstand doen van hun vruchtgebruik, in welk

geval zij dan het evenredig registratierecht zal heffen(955). Wanneer het gaat

om een louter eenzijdige afstand van vruchtgebruik, dienen ook de fiscale

verwittigingen zoals bepaald in artikel 433WIB 92 en 61, § 6 W. B.T.W. niet

gedaan te worden. Het gaat immers niet om een overdragende akte.

(949) P. DE VILLE DE GOYET, ,,Vente par un nu-proprieÂtaire et un usufruitier valeur de

l'usufruit'', Rev. not. B. 1973, 482-509; J.L. LEDOUX, ,,Introduction actuarielle aÁ la conversion

de l'usufruit'', Rev. not. B. 1982, 351-373; J.L. LEDOUX, ,,Evaluation de l'usufruit converti

nouvelles tables commenteÂes'', Rev. not. B. 1995, 226-235; zie ook het uitstekende werk,

geleverd met een diskette die de berekening via computer nog aanzienlijk vereenvoudigt:

G. LEVIE, C. LEVIE en F. LEVIE,MeÂthode pour la conversion de l'usufruit et le calcul de rentes

viageÁres baseÂe sur les tables de mortaliteÂ, Brussel, Bruylant, 1999, 200 p; voor een meer

wiskundige benadering: J. RUYSSEVELDT en P. JANSSENS, ,,De waardering van het tijdelijk

vruchtgebruik, anders bekeken'', Not. Fisc. M. 1999, 105-111.

(950) Rb. Brussel 1 februari 1994, R.J.I., II, 1994, 65.

(951) ,,De schuldeisers van de vruchtgebruiker kunnen de afstand doen vernietigen, die deze

tot hun nadeel mocht hebben gedaan.''; DERINE e.a., nr. 903, p. 534.

(952) L. WEYTS, ,,De eenzijdige afstand van vruchtgebruik, civiel en fiscaal'', T. Not. 1989,

(64), nr. 1, p. 64.

(953) F. WERDEFROY, Registratierechten, Antwerpen, Kluwer, 1991, nr. 144, p. 96; nr. 654,

p. 596 en nr. 1130, p. 1142; L. WEYTS, l.c., nr. 2, p. 65.

(954) Rep.R.J./Reg., art. 131, nr. 13.01.

(955) J. VERSTAPPEN, ,,Vruchtgebruik en blote eigendom bij onroerende en roerende goederen

Fiscale aspecten'', T. Not. 1999, (494), nr. 28 e.v., p. 508 e.v.
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DEEL VI

OPSTAL

132. ALGEMEEN

Het recht van opstal is een tijdelijk zakelijk recht om gebouwen, werken of

beplantingen op andermans grond te hebben(956). Het recht van opstal is in

de voorbije jaren zeker een belangrijk mode-artikel geweest omwille van de

gemakkelijke hanteerbaarheid ervan en vooral omwille van het fiscaal

gunstige regime. Het heeft de laatste jaren wat de duimen moeten leggen

voor het vruchtgebruik dat door de fiscalisten werd (her)ontdekt, wat niet

belet dat het opstalrecht nog steeds op waarde wordt geschat. Vele opstal-

constructies die eind van de jaren tachtig werden opgezet komen nu op hun

einde. Interessant is de fiscale behandeling ervan(957).

Anders dan in Nederland en Frankrijk(958) is het opstalrecht in BelgieÈ een

essentieel tijdelijk recht. Het heeft een maximumduur van vijftig jaar (artikel

4Wet van 10 januari 1824); op deze regel is in principe, zeker als het gaat om

een zelfstandig opstalrecht, geen uitzondering mogelijk(959). Dit belet uiter-

aard niet dat het opstalrecht kan hernieuwd worden(960). Een automatische

hernieuwingsclausule in de vestigingstitel van het opstalrecht is niet moge-

lijk. Kan het opstalrecht stilzwijgend hernieuwd worden? Door de Rechtbank

te Gent(961) werd een geschil beslecht dat terug ging op een zeer oude

vestiging van opstalrecht(met name een akte uit 1895). Blijkbaar waren, na

het verstrijken van de termijn van het opstalrecht, de opstalhouders in het

bezit gebleven van de opstallen. De rechtsopvolger van de (eertijdse) grond-

eigenaar wenste de opstallen over te nemen tegen een door een deskundige te

bepalen vergoeding; hij stelde daartoe voor de rechtbank een vordering in.

De verweerder betwistte de stelling van eiser en stelde een tegenvordering in,

strekkende te horen zeggen voor recht dat hij eigenaar geworden was van het

volledige perceel, door verjaring. De Rechtbank volgde deze laatste stelling.

De Rechtbank ging ervan uit dat inderdaad in 1895 een opstalrecht was

gevestigd en dat dit opstalrecht, omwille van het essentieel tijdelijke karakter

(956) D. DELI, ,,Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten'' in D. MEULEMANS (ed),

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 37-73; DERINE e.a., nr. 1019,

p. 902; J. HANSENNE, Les Biens, Luik, Collection scientifique de la faculteÂ de droit de LieÁge,

1996, nr. 1238, p. 1245; S. SNAET, ,,De opstalwet'', Comm. Bijz. Ov., Antwerpen, Kluwer,

losbladig, 1998; J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, Actuele fiscale aspecten van onroerend

goed, Diegem, Ced-Samsom, 1995, 138.

(957) E. SPRUYT, ,,Opstalrecht, geduld wordt beloond, ongeduld bestraft'' , Fisc. Act. 1999,

alf. 18, 3-4; J. VANDEMAELE, ,,De vroegtijdige beeÈindiging van de erfpacht. De fiscale gevolgen

herbekeken'', N.F.M. 1996, 214-223; zie ook: G. POPPE, ,,Fiscale aspecten'' in D. MEULEMANS

(ed), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 75-109.

(958) R. DERINE, F. VAN NESTE, H. VANDENBERGHE, P. HAMELINK en J. KOKELENBERG, Zaken-

recht, II B, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 1021, p. 906-907.

(959) J. HANSENNE, Les biens, II, Luik, 1996, nr. 1239, p. 1246.

(960) D. DELI, o.c., nr. 34, p. 48.

(961) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R. 1999, 158.
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ervan, in 1945 was komen te eindigen. De Rechtbank stelde zich hierbij

evenwel de vraag of dit opstalrecht niet hernieuwd was. Het was duidelijk dat

de hernieuwing zeker niet uitdrukkelijk was gebeurd.

Aangezien de wet uitdrukkelijk en in het algemeen voorziet dat een opstal-

recht kan worden hernieuwd, is er geen enkele reden waarom dit niet

stilzwijgend zou kunnen gebeuren. Deze stelling van de Rechtsbank dient

te worden bijgetreden(962). Het is evident dat een hernieuwing ondubbel-

zinnig dient vast te staan. De bedoeling van beide partijen (opstalgever en

opstalhouder) om het bestaande opstalrecht stilzwijgend te hernieuwen moet

duidelijk zijn. Het louter in het bezit blijven van de opstallen volstaat niet: er

moet ook een intentioneel element zijn. Dit laatste element kan de Rechtbank

uit het feitenrelaas niet halen.

133. ONTSTAAN VAN HET OPSTALRECHT

Het opstalrecht ontstaat onder meer door titel. Het kan gevestigd worden bij

overeenkomst, ten bezwarende titel of om niet(963). De vestiging van het

opstalrecht wordt inzake registratierechten belast aan 0,2% (art. 83 W.Reg.).

Dit recht wordt vereffend op het voor de ganse duur van de overeenkomst, of,

in geval van overdracht, het voor de nog te lopen duurtijd van het recht,

samengevoegde bedrag van de vergoedingen en lasten die werden opgelegd

aan de opstalhouder(964). In geval van vestiging om niet is uiteraard enkel

het algemeen vast registratierecht van 1.000 BEF verschuldigd. De fiscale

administratie is de laatste jaren blijkbaar dergelijke vestigingen om niet van

opstalrechten met argusogen gaan bekijken. Zij deed eerst een poging om op

dergelijke vestigingen op eÂeÂn of andere manier het evenredig schenkings-

recht te heffen. Dit kon uiteraard alleen indien een animus donandi voor-

handen was, wat in de meeste gevallen toch zeer moeilijk aan te tonen is.

Nadien was haar stelling dat het opstalrecht slechts op eerste gezicht gratis

wordt gevestigd: bij nader onderzoek zou blijken dat het in feite ten be-

zwarende titel is gevestigd(965). De vergoeding zou erin bestaan dat de

grondeigenaar bij het einde van de overeenkomst de eigendom verwerft van

de gebouwen opgericht door de opstalhouder. Met name inzake onroerende

leasingovereenkomsten betekent dit een grote (fiscale) ommekeer(966). Een

analyse van de techniek van de leasing leert dat de realiteit vaak veel meer

genuanceerd dient benaderd te worden dan dat dit gebeurt in de beslissing

van de fiscale administratie.

(962) Contra: D. DELI, o.c., nr. 34: ,,Uit de bewoordingen van artikel 4 van de Opstalwet dient

te worden afgeleid dat, net zoals bij erfpacht, ook hier de opname van een automatische

hernieuwingsclausule in de oorspronkelijke overeenkomst niet mogelijk is, evenmin als een

stilzwijgende hernieuwing van een door verloop van tijd beeÈindigd opstalrecht.'' Waarschijn-

lijk worden beide situaties hier te vlug op eÂeÂn lijn gezet.

(963) DERINE e.a., nr. 1025, p. 916.

(964) Art. 84, tweede lid W. Reg.; J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, o.c., 151.

(965) Beslissing nr. E.E./95.243, 16 januari 1996, R.G.E.N., nr. 24.591, p. 148-149.

(966) L. DE BROE, ,,Het gratis opstalrecht als draagvlak van onroerende leasing: Heffing van

het registratierecht aan 0,2%'', N.F.M. 1996, 12-17.
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De opstalhouder wordt in principe geen eigenaar van de op het ogenblik van

het ontstaan van zijn recht bestaande opstallen. Hij wordt er slechts eigenaar

van indien hij de bestaande opstallen aan de grondeigenaar vergoedt(967).

In fiscalibus wordt er vlugger vanuit gegaan dat de opstalhouder bij het

ontstaan van zijn recht eigenaar wordt van de gebouwen die reeds bestonden

ongeacht of hij de waarde al dan niet vergoed heeft aan de grondeige-

naar(968). Dit verklaart waarom de fiscus vrij vlug zal overgaan tot de

heffing van het verkooprecht van 12,5% op de waarde van de bestaande

gebouwen(969). Aan deze heffing kan ontsnapt worden indien partijen in de

akte vestiging van het opstalrecht verklaren dat geen uitdrukkelijke en

volledige eigendomsoverdracht plaatsvindt(970).

Een dergelijke betwisting werd beslecht door de Rechtbank te Brugge(971).

De feiten waren ietwat complex. Blijkbaar was de N.V. H. concessiehouder

van staatsgronden te Oostende. Deze vennootschap, die de machtiging had

bekomen tot oprichting van loodsen bestemd tot de uitbating van een oester-

kwekerij, gaat failliet. De curator draagt met machtiging van de Rechtbank

van Koophandel aan de N.V. O. deze machtigingen over. Evenwel werden op

de vergunde gronden door de overdragende vergunninghouder een aantal

panden opgericht. Daaromtrent stipuleert de notarieÈle akte letterlijk: ,,De

overdrager vertegenwoordigd als voormeld laat over aan de overnemer die

verklaart te aanvaarden al zijn rechten ingevolge voormelde vergunningen

onder A, B en C, als tevens de gebouwen op gemelde grond, in de mate

waarin hij hierop rechten kan doen gelden. Alhier doet de overdrager

opmerken dat de gebouwen ingevolge het recht van natrekking hem niet

toebehoren, doch eigendom zijn van de grondeigenaar, als tevens dat hij

enkel een precair gebruiksrecht heeft over deze gebouwen, welke op elk

ogenblik kan beeÈindigd worden door de grondeigenaar.'' In zelfde notarieÈle

akte wordt de aandacht van de ontvanger der registratie erop gevestigd dat er

geen overdracht is van onroerende goederen noch van gebouwen, gezien

deze geen eigendom zijn van de overdrager. Er is enkel overdracht van een

precair gebruiksrecht, dat op elk ogenblik kan beeÈindigd worden door de

grondeigenaar; niettemin werden de onroerende goederen in de akte pro fisco

geschat op 1.000.000 BEF. Partijen meenden dus dat de akte kon geregi-

streerd worden aan het algemeen vast recht (toen: 750 BEF, thans

1.000 BEF). De ontvanger der Registratie had het evenwel niet zo begrepen

en registreerde de akte aan het verkooprecht van 12,5% (125.000,± BEF). De

N.V. O betwistte deze heffing voor de Rechtbank te Brugge.

(967) DERINE, e.a., nr. 1027, p. 919; J. HANSENNE, o.c., nr. 1249, p. 1253: de opstalhouder

bekomt slechts een genotsrecht op de bestaande opstallen die hij aan de grondeigenaar niet

heeft vergoed.

(968) J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, o.c., 140 en 151.

(969) J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, o.c., 151.

(970) J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, o.c., 151, onder verwijzing naar een administra-

tieve beslissing van 26 januari 1995.

(971) Rb. Brugge 20 december 1993, F.J.F. 1994, 276.
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De Rechtbank analyseert op een zeer logische wijze de verschillende rechts-

handelingen. Zij komt tot de conclusie dat, gelet op de toegestane vergunnin-

gen met toelating tot bouwen, de grondeigenaar stilzwijgend afzag van zijn

recht op natrekking. Verzaking aan het recht van natrekking impliceert de

vestiging van een opstalrecht zoals men weet sinds het cassatie-arrest van

1988(972). Natrekking gebeurt in principe onmiddellijk, behalve wanneer de

derde het recht bekomt te bouwen op de grond van iemand anders krachtens

overeenkomst; in dit geval wordt de natrekking uitgesteld tot het einde van de

overeenkomst(973). Tijdens de duur van de vergunning zijn de gebouwen

bijgevolg eigendom van de vergunninghouder. Terzake werd door de con-

cessiehouder gebouwd tijdens de duur van de concessie. De Rechtbank neemt

aan dat de gebouwen niet de eigendom zijn geworden van de grondeigenaar,

doch nog steeds eigendom zijn gebleven van de concessiehouder. Deze laatste

draagt zijn concessie over en ook de gebouwen die hij in het kader van zijn

concessie heeft opgericht. In de akte wordt weliswaar niet vermeld dat het

eigendomsrecht van de gebouwen overgaat op nieuwe concessiehouder, doch

de Rechtbank meent dat de overdracht van de vergunningen gepaard is gegaan

met de overdracht van de door de vergunninghouder opgerichte gebouwen.

Bijgevolg had de ontvanger van de registratie het bij het rechte eind.

In de noot bij voormeld vonnis(974) werd aandacht besteed aan de verschil-

lende vormen van opstal. Inderdaad in het vonnis concludeerde de Rechtbank

tot het ontstaan van een opstalrecht. Dit opstalrecht lag evenwel ingebed in

een ruimer contract; het maakte deel uit van de concessie: het was eigenlijk

een gevolg van de concessie. Opstalrechten die het gevolg zijn van andere

rechtshandelingen noemt men ,,opstalrecht-accessorium'' (,,superficie-con-

seÂquence''). De gebouwen, opgericht door de contractspartij blijven diens

eigendom voor de duur van zijn contract. Het is ook zo dat de opstalwet en

inzonderheid de beperkte duurtijd van het opstalrecht niet van toepassing

zijn(975). In casu was het dus correct dat de derde-bouwer op de grond

eigenaar bleef van de opstallen, maar dat het lot van deze opstallen niet

geregeld werd door de opstalwet aangezien het opstalrecht het gevolg was

van een ander contract, met name de concessie. Nochtans was in de over-

drachtovereenkomst het lot van de gebouwen wel geregeld (zij het op een

(972) 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.

(973) Zie hierover uitgebreid: T. VAN SINAY, ,,Bouwen op andermans grond in het algemeen

en in enkele bijzondere gevallen vergoedingsregeling enkele bedenkingen'' in H. VUYE,

P. WERY, J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (ed.), Eigendom - ProprieÂteÂ, Brugge, Die Keure,

1996, p. 342, nr. 49 e.v.

(974) A. DEMOULIN, ,,Accession et superficie: reÂflexions pour la perception des droits d'enre-

gistrement'', noot onder Rb. Brugge 20 december 1993, Act. Dr. 1996, 816-826.

(975) Zie hierover uitgebreid: A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, ,,Actuele problemen

inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan en het recht van opstal'', T. Not.

1992, 279-339; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, ,,ProbleÁmes actuels relatifs au droit

d'accession, aÁ la renonciation aÁ ce droit et au droit de superficie'',R.G.E.N. 1994, 24.156, p. 371

Ð zie ook: D. DELI, o.c., nr. 36, p. 49; J. HANSENNE, ,,L'accession'', in ReÂp. Not., Brussel,

Larcier, losbladig, nr. 76; Id., ,,Les biens'', Luik, nr. 1240, p. 1248-1249.
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gebrekkige wijze). In de overdrachtsovereenkomst was immers gestipuleerd

dat de gebouwen geen eigendom waren van de overdragende concessie-

houder. De Rechtbank heeft met deze clausule geen rekening gehouden,

terecht. Men dient immers te kijken naar de oorspronkelijke overeenkomst,

in casu de concessie. In deze overeenkomst diende het lot van de gebouwen

geregeld te worden, meer in het bijzonder diende in deze overeenkomst

bepaald te worden aan wie en wanneer de gebouwen die door de concessie-

houder zouden opgericht worden in eigendom zouden toekomen. Aangezien

er geen regeling getroffen werd, diende men de algemene beginselen toe te

passen. Dit houdt in dat de gebouwen eigendom blijven van de concessie-

houder zolang de concessie duurt. Na afloop van de concessie worden de

gebouwen eigendom van de concessiegever; de natrekking wordt conform de

algemene beginselen uitgesteld tot het einde van de concessieovereenkomst.

Tijdens de duur van de concessieovereenkomst komt de eigendom van de

gebouwen bijgevolg toe aan de concessiehouder. Kon de concessiehouder

zich in de overdragende overeenkomst dan de eigendom van de gebouwen

niet voorbehouden? De annotator gaat in zijn analyse niet zo ver. Volgens

hem kon blijkbaar niets meer overeengekomen worden in de overdragende

overeenkomst. Dit kan niet gevolgd worden. De concessiehouder had perfect

in de overeenkomst tot overdracht van zijn rechten kunnen bepalen dat de

gebouwen zijn eigendom bleven gedurende de ganse duur van de concessie

en ze bijvoorbeeld aan de overdrager verhuurd hebben. In casu was dit

uiteraard problematisch omdat de concessiehouder failliet was en de curator

natuurlijk de volledige realisatie van het actief diende te bewerkstelligen.

Een dergelijke constructie zou eveneens natuurlijk aanleiding gegeven heb-

ben tot een vrij complexe situatie: de gebouwen opgericht door de concessie-

houder zouden zijn eigendom gebleven zijn terwijl de concessie zelf over-

gedragen werd aan een derde. Indien men aanneemt dat de concessie in zich

ook het recht omvatte om gebouwen op te richten, kon de derde aan wie de

concessie werd overgedragen op zijn beurt gebouwen oprichten, die dan zijn

eigendom zouden gebleven zijn voor de resterende duur van de concessie.

Het opstalrecht kan worden gevestigd door verkoop van de opstallen, waarbij

de verkoper zich de grondeigendom voorbehoudt(976). Dergelijke akte doet

een horizontale eigendomssplitsing ontstaan tussen het eigendomsrecht van

de grond en het eigendomsrecht voor de gebouwen en geeft bijgevolg aan-

leiding tot het ontstaan van een opstalrecht.

134. VESTIGING VAN OPSTALRECHT EN VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREK-

KING

Sedert het cassatie-arrest van 19 mei 1988(977) kan men er, zoals gezegd,

van uitgaan dat de verzaking aan het recht van natrekking aanleiding geeft tot

(976) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R., 1999, 158.

(977) 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.
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de vestiging van een opstalrecht(978). In het verleden werd in een huwe-

lijkssituatie nogal eens beroep gedaan op de figuur van de afstand van recht

van natrekking voordelens het gemeenschappelijk vermogen. EeÂn echtge-

noot is eigenaar van een perceel bouwgrond, waarop beiden, gehuwd zijnde

onder een gemeenschapsstelsel, zullen bouwen. De echtgenoot-eigenaar

verzaakt aan het recht van natrekking ten voordele van de gemeenschap.

Men wilde zodoende bekomen dat de echtgenoot-eigenaar van de bouw-

grond toch eigenaar bleef van de bouwgrond terwijl de gemeenschap eige-

naar zou worden van de constructies. In de huidige constellatie dient derge-

lijke verzaking gezien te worden als de vestiging van een recht van opstal.

Anderzijds zijn er twijfels nopens de geldigheid ervan indien dergelijke

verzaking aan het recht van natrekking niet gebeurt via de ,,grote'' procedure

inzake wijziging van huwelijksvermogensstelsel(979). De volgorde kan

evenwel ook omgekeerd worden. Niets belet dat een derde verzaakt aan

het recht van natrekking op zijn eigen perceel grond ten voordele van twee,

onder gemeenschapsstelsel, gehuwde echtgenoten. Er wordt een recht van

opstal gevestigd, weliswaar slechts voor vijftig jaar. De constructies zullen

voor deze tijd toebehoren tot het gemeenschappelijk vermogen. De grond

blijft eigendom van de derde. De derde kan dan nadien schenking doen van

zijn grond aan eÂeÂn der echtgenoten, zodoende behoren de constructies toch

tot het gemeenschappelijk vermogen terwijl de grond eigen blijft van eÂeÂn van

beide echtgenoten.

135. HET EINDE VAN OPSTALRECHT

Het opstalrecht kan op verschillende wijzen eindigen, waaronder de afstand

door de opstalhouder(980). Soms kan het beeÈindigen van een opstalrecht ook

ingegeven geweest zijn door het vooruitzicht van een vermeend gunstig

fiscaal regime. In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank te NeufchaÃteau(981)

kwamen de partijen op dit stuk bedrogen uit. De echtgenoten L-L stonden bij

notarieÈle akte van 10 oktober 1990 aan hun vennootschap, de B.V.B.A. J.,

een opstalrecht toe voor een termijn van 27 jaar, op een perceel grond te

Marche-en-Famenne, mits een jaarlijkse vergoeding van 144.000 BEF. De

B.V.B.A. J. verbond zich in dezelfde akte ertoe om binnen het jaar op dit

perceel een industrieel gebouw op te richten. Er was eveneens overeenge-

komen dat na het einde van het opstalrecht, de grondeigenaar ook eigenaar

zou worden van de constructies zonder enige vergoeding. Op 3 april 1991

(978) A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, ,,Actuele problemen inzake het recht van natrek-

king, de verzaking daaraan en het recht van opstal'', T. Not. 1992, (279) p. 284, nr. 9 en de

aldaar geciteerde referenties, adde: Rb. Turnhout 24 juni 1991, Turnh. Rechtsl., 1992, 92.

(979) Art. 1394-1396 B.W.; Brussel 4 februari 1993, T. Not. 1993, 439; N.F.M. 1993, 156,

noot A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN; C. DE BUSSCHERE, ,,Wijziging van het huwelijks-

stelsel tijdens het huwelijk. Enkele capita selecta.'', N.F.M. 1990, (189), 211, nr. 91; zie

uitgebreid: F. DEBOUCHE, ,,La renonciation au droit d'accession au profit du patrimoine

commun'', La basoche 1995, 166-173, 190-199.

(980) DERINE e.a., nr. 1034, p. 928.

(981) Rb. NeufchaÃteau 14 november 1997, R.G.E.N. 1998, 31.
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wordt de B.V.B.A. J. omgezet in N.V. Deze vennootschap bouwt op het

perceel grond een garage met atelier. Op 27 januari 1995 richten de echt-

genoten L-L samen met drie andere personen een nieuwe N.V. op, de

N.V. J.A., waarin zij de grond inbrengen (het feitenrelaas in het vonnis

vermeldt, o.i. verkeerdelijk, dat de echtgenoten L-L de garage die gebouwd

werd op het terrein inbrachten; uit de samenhang van de feiten kan dit niet,

aangezien de garage gebouwd werd door de N.V. J; zeer waarschijnlijk dient

gelezen te worden dat de echtgenoten L-L de grond in de vennootschap

inbrachten). Op 2 maart 1995 sluiten de N.V. J en de N.V. J.A. een ver-

koopsovereenkomst waarbij de N.V. J aan de N.V. J.A. haar handelsfonds

verkocht, omvattende onder meer het opstalrecht op de grond en de gebou-

wen gebouwd krachtens dit opstalrecht, de goodwill en de andere bestand-

delen van het handelsfonds, voor de prijs van 9.300.000 BEF. Het opstalrecht

wordt beeÈindigd. De gebouwen worden bijgevolg eigendom van de N.V.

J.A., eigenares van de grond. Deze afstand van opstalrecht werd toegestaan

voor de som van 9.200.000 BEF., zijnde de waarde van de constructies. Tot

ongenoegen van alle partijen heft de ontvanger der registratie op deze

transactie het evenredig verkooprecht van 12,5%. De N.V. J.A. meent dat

dit onterecht is omdat zij eigenares is geworden van de constructies door de

eenvoudige werking van het recht van natrekking: de overeenkomst tussen

haar en de N.V. J. bewerkte geen eigendomsoverdracht: de eigendom van de

constructies ging over uit kracht van de wet, eens het opstalrecht beeÈindigd.

De Registratie was evenwel van mening dat hier het opstalrecht niet beeÈin-

digd was door het beeÈindigen van de termijn waarvoor het was toegestaan,

doch door de wil van de partijen, met name door de overeenkomst tussen de

N.V. J.A. en de N.V. J. De alsdan betaalde vergoeding kan niet beschouwd

worden als een vergoeding, verschuldigd op het einde van het opstalrecht,

doch dient beschouwd te worden als een prijs voor de verkoop van de

constructies, waarop het evenredig registratierecht verschuldigd is. De

Rechtbank is het met deze redenering eens. Het is inderdaad zo dat eigen-

domsoverdrachten louter uit kracht van de wet in beginsel geen enkel

registratierecht aantrekken. Hebben partijen bij een opstalrecht vroegtijdig

zelf een einde gemaakt aan hun opstalrecht, dan speelt het recht van natrek-

king en wordt de grondeigenaar eigenaar van de constructies zonder dat het

evenredig recht dient betaald te worden. Indien evenwel een akte van verza-

king aan het opstalrecht in werkelijkheid een verkoopcontract is, dan is het

evenredig registratierecht weÂl opeisbaar. De Rechtbank interpreteert dan ook

de akte van 2 maart 1995 als een verkoop: het opstalrecht met zijn normale

gevolgen wordt als het ware uitgewist en de wil van de contractspartijen

vervangt het. Daarenboven was in de oorspronkelijke akte tot vestiging van

het opstalrecht bepaald dat op einde van het opstalrecht geen vergoeding zou

verschuldigd zijn door de grondeigenaar aan de opstalhouder. In de akte van

2 maart 1995 die een einde maakt aan het opstalrecht is er wel degelijk sprake

van een vergoeding voor de gebouwen. EeÂn en ander wijst erop dat de akte

van 2 maart 1995 in feite niet een loutere afstand is van het recht van opstal,
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doch veeleer een verkoop van de constructies door de N.V. J. in het kader van

de verkoop van het handelsfonds. Het evenredig verkooprecht werd dan ook

volgens de rechtbank door de Administratie terecht geheven.

Deze beslissing van de Rechtbank van NeufchaÃteau wijst op de gevaren van

een al te vrij omgaan met bepaalde rechtsfiguren teneinde (misschien nog te

vroeg op het seizoen) fiscale vruchten te kunnen plukken. Er zijn, zoals

aangestipt door notaris Spruyt(982), fiscaal goedkopere alternatieven. Men

kan onder meer het opstalrecht voor een vrij korte tijd toestaan en dan de

natrekking laten spelen. De opstalwet bepaalt immers geen minimumduur,

enkel een maximumduur. De tijd mag dan ook weer niet te kort zijn of de

fiscus zou wel eens het schenkingsrecht kunnen heffen. Men kan de opstal-

houder ook zuiver en eenvoudig, dit is zonder tegenprestatie, laten verzaken

aan zijn opstalrecht. Het recht van natrekking werkt dan opnieuw en, in

principe, is er geen evenredig registratierecht verschuldigd, tenzij de admi-

nistratie zou kunnen aantonen dat het hier in feite gaat om een overdracht ten

bezwarende titel.

Het vonnis van de Rechtbank van NeufchaÃteau werd bevestigd in hoger

beroep door het Hof te Luik(983). Het Hof neemt hierbij in grote lijnen de

motivering van de Rechtbank over. In de noot onderaan het arrest(984),

worden de motieven van beide instanties kritisch ontleed. Inzonderheid

wordt de aandacht gevestigd op de juiste wijze, in casu, van uitdoving van

het opstalrecht. Immers, de N.V. J. werd eigenaar van de constructies

tengevolge van de uitdoving van het opstalrecht door vermenging.

Als we het feitenrelaas nogmaals hernemen, zien we dat de vennootschap

(eerst B.V.B.A., nadien N.V.) titularis was van het opstalrecht en krachtens

dit recht gebouwen had opgericht. De echtgenoten L-L waren eigenaars van

de grond en brachten deze in in de N.V. J.A. De N.V. J verkoopt (onder meer)

haar opstalrecht aan de N.V. J.A.

Het opstalrecht dooft bijgevolg uit door vermenging; de constructies worden

dus automatisch eigendom van de grondeigenaar. De prijs dient volgens de

annotator niet beschouwd te worden als een koopsom, doch eerder als een

vergoeding, die het evenredig registratierecht niet zou mogen aantrekken.

Waarschijnlijk waren de contracten niet zo zorgvuldig opgesteld, zodat uit de

overeenkomst van verkoop van het handelsfonds door de N.V. J. aan de N.V.

J.A. (ten onrechte) kon afgeleid worden dat het eveneens ging om een

verkoop van de gebouwen. Dit was voor niets nodig aangezien door vermen-

ging het opstalrecht verdween en de constructies ipso facto in het vermogen

van de N.V. J.A. terechtkwamen. Het onderscheid is uiteraard bijzonder

subtiel en dwingt de rechtspraktizijn ertoe bijzondere zorg te besteden aan

(982) E. SPRUYT, ,,Opstalrecht, geduld wordt beloond, ongeduld bestraft'', Fisc.Act. 1999,

afl. 18, 3-4.

(983) Luik 7 oktober 1999, R.G.E.N. 2000, 39, nr. 24.993, noot F. DEREME, J.L.M.B. (verkort),

2000, 481.

(984) F. DEREME, noot onder Luik 7 oktober 1999, R.G.E.N., 2000, 43-49.
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het opstellen van de overeenkomsten in verband met opstalrechten waaraan

hij gevraagd wordt zijn medewerking te verlenen.

DEEL VII

ERFPACHT

136. ALGEMEEN

Erfpacht is een onroerend zakelijk recht dat aan de erfpachter het volle genot

toekent, voor een duur van minimum 27 en maximum 99 jaar, van een

onroerend goed dat toebehoort aan iemand anders, op last om aan de grond-

eigenaar een (jaarlijkse) vergoeding te betalen, ,,canon'' geheten, hetzij in

geld, hetzij in natura(985). Hoewel de erfpachter alle rechten verbonden aan

de eigendom kan uitoefenen, is hij nochtans geen eigenaar omdat hij niet het

jus abutendi heeft. Hij mag immers niets doen dat de waarde van het

onroerend goed vermindert. Uiteraard mag hij het goed verbeteren. Hij

mag bouwen vermits in het erfpachtrecht eigenlijk ook een recht van opstal

ingebed ligt. Na afloop van de erfpacht komen de constructies toe aan de

erfverpachter, die al of niet vergoeding verschuldigd is, al naargelang de

overeenkomst tot vestiging van het erfpachtrecht. De erfpachtwet is immers,

zoals men weet, van aanvullend recht, met uitzondering van artikel 2 omtrent

de duur, dit artikel dient beschouwd te worden als zijnde van openbare orde.

De betaling van de canon is een essentieel element van het erfpachtcontract.

Dit betekent uiteraard niet dat bijvoorbeeld geen uitstel van betaling van de

canon kan afgesproken worden. Het zakelijk recht is immers gevestigd; de

canon is verschuldigd volgens de afgesproken modaliteiten. Het zou natuur-

lijk anders zijn, mocht helemaal geen canon zijn afgesproken. In beginsel

dient de canon jaarlijks betaald te worden(986), doch andere betalingsfre-

quenties zijn mogelijk(987).

Partijen kunnen ook bedingen dat de eerste drie, vier jaar geen canon door de

erfpachter hoeft betaald te worden(988).

137. ERFPACHT EN STILZWIJGEND ONTBINDEND BEDING, UITDRUKKELIJK ONTBIN-

DEND BEDING EN DE ONTBINDENDE VOORWAARDE

Ook in de besproken periode kwam de materie van het stilzwijgend of

uitdrukkelijk ontbindend beding dan wel een ontbindende voorwaarde in

(985) Rb. Charleroi 9 juni 1994, R.G.E.N. 1995, 19; D. DELI, ,,Erfpacht en opstal: burger-

rechtelijke aspecten'' in D. MEULEMANS (ed), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen,

Maklu, 1998, 37-73; DERINE, e.a., nr. 997, p. 846; J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, Actuele

fiscale aspecten van onroerend goed, Diegem, Ced-Samsom, 1995, 129 e.v.

(986) Artikel 1 Erfpachtwet.

(987) Zie hieromtrent: D. DELI, o.c., nr. 42, p. 51.

(988) Zie bijvoorbeeld: Rb. Charleroi 9 juni 1994, R.G.E.N., 1995, 19.
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contracten die een erfpachtrecht in het leven roepen aan bod. Deze materie

hoort weliswaar grotendeels thuis in het verbintenissenrecht. De bespreking

van de gevolgen van het inroepen van deze rechtsmiddelen bij de vestiging

en de uitvoering van erfpachten dient toch besproken te worden in het

overzicht zakenrecht. De hier aangehaalde problematiek werd uitgebreid

besproken in het recente overzicht van rechtspraak zakenrecht in de

R.C.J.B.(989).

In het vorige overzicht werd de problematiek van het stilzwijgend dan wel

uitdrukkelijk ontbindend beding ook reeds besproken naar aanleiding van het

arrest van het Hof van Beroep te Luik in de zaak Levy en de Gemeente Sint-

Joost-ten-Node(990). Het centrale probleem in deze zaak was eigenlijk een

verschil in versie tussen de akte erfpacht toegestaan door de gemeente Sint-

Joost-ten-Node en het ontwerp dat voorgelegd werd aan de voogdij-overheid

en dat door deze laatste was goedgekeurd. In de ondertekende akte was een

clausule bijgevoegd. De inhoud van de clausule had al dan niet belang. De

clausule stipuleerde immers dat ingeval van wanbetaling van de canons de

gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst kon worden gevorderd. Het

Hof van Beroep te Brussel(991) zag geen graten in het bijvoegen van de

bewuste clausule aangezien het stilzwijgend ontbindend beding in een erf-

pachtcontract zoals in alle wederkerige overeenkomsten steeds onderver-

staan is. Het arrest werd verbroken, om andere motieven, door het Hof van

Cassatie en er werd verwezen naar het Hof van Beroep te Luik(992). De

controverse nopens het ontbindend beding werd ook door het Hof te Luik uit

de weg gegaan. Het Hof besliste dat het duidelijk was dat er een discrepantie

was ontstaan tussen het door de voogdij-overheden goedgekeurde ontwerp

van vestigingsakte en de uiteindelijke notarieÈle akte. Goedkeuring door

voogdij-overheden van administratieve akten is een formaliteit die de open-

bare orde raakt. De akte is bijgevolg nietig, zonder dat men zich zorgen hoeft

te maken omtrent de al of niet geldigheid van het ontbindend beding.

Een vergelijkbare rechtsvraag kwam aan de orde in het vonnis van de

Rechtbank van Koophandel te Charleroi(993). De feiten waren als volgt.

Bij overeenkomst van erfpacht van 23 september 1991 kende de stad

Charleroi aan de N.V. Kinvest een erfpachtrecht toe op oude industrieÈle

terreinen van de stad. De N.V. Kinvest verbond er zich toe om op deze

terreinen tennisvelden en andere aan te leggen, die, na afloop van de erfpacht

zonder vergoeding eigendom zouden worden van de stad Charleroi. De

vestigingsakte bevatte nog letterlijk de volgende clausule: ,,La ville se

reÂserve le droit de reÂsilier le preÂsent bail par anticipation en cas: a) de

(989) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence

(1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, 471, nr. 215.

(990) Luik 9 maart 1990, Rev. Not. B. 1990, 491; vorig overzicht, nr. 99.

(991) 19 februari 1986, Rev. Not. B. 1986, 536, noot D. STERCKX.

(992) Luik 9 maart 1990, Rev. Not. B. 1990, 491, noot D.S.

(993) Rb. Charleroi 19 maart 1996, Rev. Not. B. 1996, 279.
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faillite, concordat, mise en liquidation judiciaire ou dissolution de la s.a.

Kinvest'' en verder ,, qu'aÁ l'expiration du preÂsent bail tous baÃtiments,

constructions, plantations, ameÂnagements quelconques que l'emphyteÂote

ou un tiers aurait fait eÂlever sur le terrain faisant l'objet du droit d'emphy-

teÂose seront de droit, dans l'eÂtat ouÁ ils se trouvent, proprieÂteÂ de la ville, sans

que l'emphyteÂote ou ses ayants droit puissent preÂtendre aÁ aucune indemni-

teÂ''. De N.V. Kinvest legde de terreinen inderdaad aan zoals voorzien in de

overeenkomst door middel van een financiering aangegaan bij de toenmalige

ASLK. Op 26 juni 1995 werd de N.V. Kinvest failliet verklaard. De cura-

toren vroegen de toelating om over te gaan tot de tegeldemaking van de

failliete boedel, waaronder dus het erfpachtrecht op de terreinen. Bij tegeneis

vorderde de stad Charleroi dat zou worden voor recht gezegd dat alle op de

terreinen opgerichte installaties haar eigendom zijn geworden, tengevolge

van het verdwijnen van het erfpachtrecht en overeenkomstig de ontbindende

voorwaarde uit de vestigingsakte.

De Rechtbank zoekt vooraf naar de juiste kwalificatie van de clausule in de

vestigingsakte waarop de stad Charleroi haar vordering steunt. Er wordt

onderscheid gemaakt tussen het ontbindend beding, enerzijds, dat zowel

uitdrukkelijk als stilzwijgend kan zijn en de ontbindende voorwaarde. Beide

rechtsfiguren hebben gemeen dat zij betrekking hebben op het voorvallen

van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, die de ontbinding van het

contract kan meebrengen. Het onderscheid, aldus nog de rechtbank, ligt

eigenlijk in de grondslag van het beding c.q. de voorwaarde. Voor het

ontbindend beding is de toekomstige gebeurtenis een foutieve uitvoering

van de overeenkomst, terwijl aan de ontbindende voorwaarde elke idee van

foutieve uitvoering vreemd is. Dit brengt de Rechtbank tot de conclusie dat in

casu de clausule die aan het contract een einde stelt ingeval van faillissement,

geen ontbindend beding is, doch een ontbindende voorwaarde. Dergelijke

voorwaarde is perfect geldig, kan gevolgen sorteren en bijgevolg een einde

maken aan het contract behalve als ze tegenstrijdig is aan enige (dwingende)

wetsbepaling. De Rechtbank herinnert eraan dat artikel 2 van de erfpachtwet,

dat stelt dat de duur van de erfpacht niet minder dan 27 en niet meer dan 99

jaar mag zijn, van openbare orde is. Men dient dus na te kijken of de

ontbindende voorwaarde in casu niet onwettig is aangezien ze in zich de

mogelijkheid inhoudt dat het erfpachtcontract van kortere duur zou kunnen

zijn dan 27 jaar. In casu was het faillissement immers uitgesproken na 4 jaar,

zodat de erfpacht, krachtens de ontbindende voorwaarde, een einde zou

nemen na 4 jaar, wat dus duidelijk onder de grens van de 27 jaar ligt. De

Rechtbank neemt aan, steunend op gezaghebbende rechtsleer(994) dat het

artikel 1184 B.W. van toepassing is, ook op contracten die een erfpacht

vestigen. De Rechtbank neemt aan dat door de inwerkingtreding van het

ontbindend beding, het weze het stilzwijgend of het uitdrukkelijk ontbindend

(994) Zie: C. MOSTIN, ,,Examen de la proposition de loi relative du bail emphytheÂotique'',

Rev. Not. B. 1993, 286-293 Ð zoals gezegd, heeft de recente rechtspraak dit probleem uit de

weg gegaan.
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beding, dat gebaseerd is op de idee van foutieve uitvoering van de overeen-

komst, de erfpacht eigenlijk korter zou kunnen zijn dan de wettelijk vereiste

termijn. Dit kan evenwel niet aangenomen worden voor de ontbindende

voorwaarde, die in werking treedt buiten elke foutieve uitvoering van de

overeenkomst. Voor de Rechtbank is dienvolgens de idee van foutieve

uitvoering of niet van de overeenkomst de scharniergedachte in haar rede-

nering. Ingeval de toekomstige onzekere gebeurtenis niet foutief is in hoofde

van de erfpachter, meent de Rechtbank dat de ontbindende voorwaarde in

strijd is met de dwingende bepalingen van artikel 2 van de erfpachtwet en dus

geen gevolg kan hebben. De stad Charleroi trekt aan het kortste eind en de

curatele wordt gemachtigd om zowel het erfpachtrecht als de constructies te

gelde te maken.

De stad Charleroi laat het hier niet bij en gaat in beroep. In beroep haalt ze

gelijk: het Hof van Beroep te Bergen(995) hervormt het vonnis van de

Rechtbank van Koophandel. Het Hof maakt een subtiel onderscheid. Men

dient immers, aldus het Hof, een onderscheid te maken tussen de voor-

waarde, die een modaliteit is van de verbintenis en de geldigheidsvoorwaarde

van een rechtshandeling. Een geldigheidsvoorwaarde, aldus het hof, heeft

betrekking op de constitutieve elementen van de rechtshandeling, zonder

dewelke de rechtshandeling niet zou bestaan of tenminste niet het beoogde

doel zou bereiken. De voorwaarde is slechts een modaliteit: zij is accessoir.

De partijen laten het bestaan van de verbintenis afhangen van het bestaan van

een voorwaarde; de verbintenis had evenwel even goed kunnen bestaan

zonder de modaliteit die partijen eraan toevoegden. De toepassing van deze

redenering op de casus geeft het volgende. De partijen hebben een contract

gesloten waarin zij een erfpacht vestigden voor een duur van zesenzestig

jaar. Zij hebben dus artikel 2 van de erfpachtwet met betrekking tot de duur,

die een geldigheidsvoorwaarde is, volledig gerespecteerd. Quid nu met de

ontbindende voorwaarde? Deze veronderstelt dat het erfpachtcontract geldig

gesloten is en de erfpacht dus geldig is tot stand gekomen, doch dat het

overleven van de erfpacht afhangt van een toekomstige onzekere gebeurte-

nis, met name het faillissement van de erfpachter, de N.V. Kinvest. Dit is een

modaliteit van het erfpachtcontract. Het faillissement van de erfpachter staat

los van de wil van partijen en kon op elk moment voorkomen, zowel voor de

zevenentwintig jaar, als nadien. Slotsom is dus dat het Hof de clausule als

geldig aanziet en dus de erfpacht, door het faillissement van de erfpachter een

einde heeft genomen. Wat dan met de gebouwen die door de erfpachter

werden opgericht? Het erfpachtcontract bevatte nog een clausule waaruit

bleek dat alle gebouwen, constructies, beplantingen en dergelijke meer aan

de grondeigenaar zouden toekomen, zonder vergoeding, na afloop van de

erfpacht. Het Hof heropent evenwel de debatten teneinde de partijen toe te

laten te concluderen over het lot van de constructies.

(995) Bergen 4 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 444.
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De vraag werd gesteld of het hier wel ging om een ontbindende voorwaarde

en niet om een uitdrukkelijk ontbindend beding(996). De ontbindende voor-

waarde verschilt van het uitdrukkelijk ontbindend beding; immers: het ont-

bindend beding veronderstelt een foutieve niet-uitvoering van de overeen-

komst, terwijl de ontbindende voorwaarde een toekomstige onzekere gebeur-

tenis veronderstelt en niet de niet-uitvoering van de overeenkomst. Men zou

er in casu van kunnen uitgaan dat de clausule die een einde maakt aan de

erfpacht ingeval van faillissement veeleer tot doel heeft de erfverpachter te

wapenen tegen de niet-uitvoering van het contract, dan wel de uitvoering van

het contract te modaliseren. Het ontbindend beding vereist een tussenkomst

van de rechter; dit hoeft niet bij de ontbindende voorwaarde. In casu maakte

het faillissement niet van rechtswege een einde aan het contract, maar slechts

op vordering van de erfverpachter. Dat alles wijst volgens Stijns, Van Gerven

en WeÂry in de richting van het ontbindend beding.

Verder wordt de motivering van het Hof te Bergen ook op kritiek onthaald

waar het Hof stelt dat de duur van de erfpacht een geldigheidsvoorwaarde is

van het contract(997). Immers: indien bij de vestiging van de erfpacht niet

voldaan is aan artikel 2 van de erfpachtwet, is het contract als dusdanig niet

nietig. Gaat de duur immers boven de 99 jaar, dan wordt hij van rechtswege

herleid tot de maximum duur, is de duur korter dan 27 jaar, dan wordt het

contract gekwalificeerd als een gewoon huurcontract(998). Verheyden-Je-

anmart, Coppens en Mostin menen dan ook dat de omweg via het onder-

scheid tussen de geldigheidsvoorwaarde van een overeenkomst en de voor-

waarde die de modaliteit ervan vormt, niet nodig was. Het volstond na te

gaan of partijen in de overeenkomst tot vestiging van een erfpacht een

ontbindende voorwaarde kunnen inlassen, gegeven zijnde dat deze voor-

waarde een einde zou kunnen maken aan de erfpacht voÂoÂr de wettelijke

minimumduur. Men kan aannemen dat het hof de geldigheid van dergelijke

ontbindende voorwaarde erkent. De geciteerde auteurs trekken het debat

breder open en vragen zich verder af hoe het zou staan met de ontbindende

voorwaarden in andere contracten waarvan de minimumduur imperatief

opgelegd wordt, zoals pachtcontracten of handelshuren. Zij concluderen,

samen met het Hof te Bergen, tot de geldigheid van een ontbindende

voorwaarde, ingelast in een erfpachtcontract, zelfs indien de uitwerking

van deze voorwaarde tot gevolg zou kunnen hebben dat de erfpacht vroeger

uitdooft dan door de wet dwingend bepaald, indien men zich houdt aan de

definitie van de ontbindende voorwaarde, als onzekere toekomstige gebeur-

tenis die de uitdoving van de verbintenis tot gevolg heeft. Indien men

(996) S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, ,,Chronique de Jurisprudence, les obligations: le

reÂgime geÂneÂral de l'obligation (1985-1995)'', J.T. 1999, 821, nr. 3 e.v.

(997) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de Jurisprudence

(1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, nr. 215, p. 474.

(998) N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C.MOSTIN, l.c., nr. 215, p. 474; J. VERSTAPPEN

en A. VAN MUYLDER, Actuele fiscale aspecten van onroerend goed, Diegem, Ced-Samsom,

1995, 130.
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evenwel de gevolgen van dergelijke ontbindende voorwaarde in een erf-

pachtcontract onderlijnt, met name de mogelijkheid die dergelijke voor-

waarde in zich houdt om een erfpacht vroeger te doen eindigen dan de

wettelijk bepaalde minimumduur, zou men kunnen concluderen tot de on-

geldigheid ervan. Ook de geciteerde auteurs laten aldus de oplossing open.

Waarschijnlijk zal veel te maken hebben met de precieze formulering van de

ontbindende voorwaarde. Indien het werkelijk om een toekomstige onzekere

gebeurtenis gaat, waarop partijen geen enkele vat hebben, zal waarschijnlijk

vlugger geconcludeerd worden tot de geldigheid van de ontbindende voor-

waarde. In casu ging het om een faillissement, waar, in normale omstandig-

heden, geen van de contractspartijen vat op heeft. Er moet ook gedacht

worden aan de uitwerking van de ontbindende voorwaarde die men inlast:

zoals hoger aangehaald zou een ontbindende voorwaarde van rechtswege

uitwerking moeten hebben en dus niet moeten onderworpen zijn aan de

appreciatiebevoegdheid van de rechter. In casu moest de erfverpachter

blijkbaar toch de ontbinding voor de rechtbank vorderen.

In dit kader loont het misschien de moeite een vroeger arrest, weliswaar

inzake opstal, te herlezen, met name van het Hof van Beroep te Antwer-

pen(999). In deze zaak ging het vooral over de vraag of de leer van de

gekwalificeerde benadeling en/of de imprevisieleer hun toepassing konden

vinden in een contract van vestiging van opstalrecht, waarbij de opstalgevers

een opstalrecht hadden toegestaan voor een periode van vijftig jaar aan een

onveranderlijke en lage jaarlijkse vergoeding. De noot van professor Deli

ging vooral over de mogelijke toepassing van verbintenisrechtelijke reme-

dies; de reactie van professor Vandenberghe legde de nadruk op het begrip

van de kwalitatieve verbintenis(1000).

Zoals gezegd heeft het Hof van Beroep te Bergen de debatten heropend

teneinde partijen de mogelijkheid te bieden te concluderen over het lot van de

bouwwerken. De zaak kreeg uiteindelijk haar beslag in het arrest van het Hof

van 17 mei 1999(1001). Het debat diende vooreerst te worden gevoerd rond

de vergoedingsregeling. Aan de stad Charleroi komen de werken toe, opge-

richt door de erfpachter. Dient de stad enige vergoeding te betalen? In tweede

instantie kwam de toenmalige ASLK tussen. Immers, aangezien de eigen-

dom van de constructies in hoofde van de erfpachter was weggevallen, was

ook de hypotheek weggevallen. De ASLK wenste hoedanook bij voorkeur

betaald te worden uit een eventuele vergoeding verschuldigd door de erf-

verpachter, de stad Charleroi. Er werd verwezen naar artikel 8 van de

erfpachtwet dat stelt dat de werken toekomen aan de grondeigenaar zonder

enige vergoeding. De ASLK betwistte de toepassing van dit artikel omdat het

(999) Antwerpen 21 januari 1986, R.W. 1986-87, noot D. DELI en reactie H. VANDENBERGHE,

R.W. 1986-87, 2056-2058; besproken in het overzicht 1980-88, nr. 108, p. 1770-1771.

(1000) Zie ook: DERINE e.a., nr. 1005, p. 868 ook: DERINE e.a., nr. 1017, p. 887.

(1001) Bergen 17 mei 1999, R.G.E.N. 2000, 152, noot G.H.; J.L.M.B. (verkort) 1999, 1757;

uitgebreid besproken in N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de

Jurisprudence (1989-1998) Les Biens'', R.C.J.B. 2000, nr. 215, p. 477.
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bedoeld is voor een normale afloop van de erfpacht en niet voor een

vroegtijdig einde ervan. Zij vond dan ook dat de erfpachter diende vergoed

te worden overeenkomstig de regels van gemeen recht of zoals in handels-

huurcontracten of pachtcontracten. Het Hof stelde evenwel de stad Charleroi

in het gelijk en besloot dat, op basis van artikel 8 van de erfpachtwet, geen

enkele vergoeding door haar verschuldigd was. De ASLK in haar hoedanig-

heid van professionele kredietverstrekker moest maar, aldus het hof, de

juridische gevolgen ingeschat hebben van een vroegtijdige ontbinding van

het erfpachtcontract. De bank had immers nog andere waarborgen vanwege

de erfpachter geeÈist en bekomen (hoofdelijke en ondeelbare borgstelling

vanwege de bestuurders van de vennootschap, pand op handelsfonds, hypo-

theek op een persoonlijke eigendom van eÂeÂn van de bestuurders). Hieruit

leidt het Hof af dat de bank zich wel degelijk bewust was geweest van het

risico. Deze houding van het Hof komt natuurlijk niet zo sympathiek over

tegenover de bank. Het is misschien juist dat de bank, als professionele

kredietverstrekker had moeten rekening houden met een vervroegde beeÈindi-

ging van het erfpachtrecht; toch is er ook wat te zeggen voor de redenering

van de ASLK. Uit het geheel van de overeenkomst bleek immers dat het de

bedoeling was dat de werken zonder vergoeding aan de grondeigenaar

toekwamen na de normale afloop van het erfpachtrecht. Blijkbaar was niet

gedacht aan de werking van de ontbindende voorwaarde en de gevolgen

daarvan. In haar redenering verwees de ASLK naar vergoedingsregels van

gemeen recht. EeÂn en ander werd niet verder geeÈxpliciteerd. De vraag kan

gesteld worden, mocht het Hof toch besloten hebben tot een vergoeding ten

voordele van erfpachtgever, op welke grondslag deze vergoeding zou moeten

begroot worden. Immers: de erfpachtgever wordt plots eigenaar van de

constructies die hem, door natrekking, ingevolge het wegvallen van het

erfpachtrecht, toekomen(1002). Artikel 8 van de erfpachtwet bepaalt dat

geen vergoeding verschuldigd is door de erfverpachter. Deze regel wordt

verklaard door het feit dat de erfpachter normaal lange tijd van zijn con-

structie heeft kunnen genieten terwijl de grondeigenaar integendeel lange tijd

het genot van zijn goed heeft moeten missen(1003). Het Hof steunde even-

eens op de regel van artikel 8 van de Erfpachtwet om elke vergoeding aan de

erfpachter uit te sluiten. De vraag blijft of deze regel ook van toepassing is als

de erfpacht op een zo korte en abrupte wijze een einde neemt, ten gevolge

van de uitwerking van een ontbindende voorwaarde. De vergoedingsregeling

uit artikel 555 B.W., met name inzake de natrekking is uitgesloten: immers

het probleem van het eigendomsconflict wordt in casu geregeld door de

erfpachtwet en de vestigingstitel. Zou, misschien bij analogie, de vergoe-

dingsregeling die gewoonlijk in huurzaken wordt toegepast enig soelaas

kunnen bieden, zoals gesuggereerd door de ASLK? Inzake vergoeding voor

gebouwen opgericht door de huurder en waarbij in de overeenkomst geen

(1002) DERINE e.a., nr. 1004, p. 867.

(1003) H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, nr. 717 in fine, p. 613.
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regeling werd getroffen omtrent de vergoeding, wordt meestal de theorie van

de verrijking zonder oorzaak toegepast(1004). Deze theorie wordt door het

Hof niet weerhouden, aangezien de aanspraken van de stad wel degelijk een

oorzaak hebben, met name artikel 8 van de Erfpachtwet. Dit besluit lijkt

correct indien men, samen met het Hof, ervan uitgaat dat artikel 8 van de

Erfpachtwet wel degelijk van toepassing is. De vestigingstitel vermeldde

letterlijk ,,qu'aÁ l'expiration du preÂsent bail, tous baÃtiments, constructions,

plantations, ameÂnagements queconques que l'emphyteÂote ou un tiers aurait

fait eÂlever sur le terrain faisant l'objet du droit d'emphyteÂose seront de droit,

dans l'eÂtat ouÁ ils se trouvent, proprieteÂ de la ville, sans que l'emphyteÂote ou

ses ayants droits puissent preÂtendre aÁ aucune indemniteÂ.''

138. ERFPACHT EN REGISTRATIERECHTEN

De vestiging van een erfpachtrecht trekt het evenredig registratierecht van

0,2% aan. De belastbare grondslag is de totale som van alle verschuldigde

canons. Dit is natuurlijk fiscaal een zeer goedkope regeling als men weet dat

in de praktijk heel dikwijls de canon slechts symbolisch is en bestaat uit zeer

laag bedrag. Hetzelfde recht wordt geheven op overdracht van erfpacht. In

dergelijke overdrachten zit echter in de praktijk nogal eens een addertje in het

gras. Immers overdrachten van erfpacht gaan vaak gepaard met overdrachten

van gebouwen, door de erfpachter gebouwd. Stel A verleent een erfpacht aan

B op een perceel grond. B bouwt. B draagt zijn erfpacht over aan C. Heel

vaak zijn in deze overdracht van erfpacht ook de constructies, opgericht door

B begrepen. De ,,prijs'' van de overdracht is dan niet meer de lage, symbo-

lische canon, doch een prijs die min of meer overeenkomt met de waarde van

de constructies. Dient dan ook, in plaats van het lage evenredig registratie-

recht van 0,2% niet veeleer het veel hogere evenredige verkooprecht op

overdrachten van onroerende goederen aÁ 12,5% geheven te worden? In de

betwisting tussen de Belgische Staat, de ontvanger der Registratie en een

erfpachter, beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi(1005)

was deze vraag aan de orde. Bij authentieke akte van 9 november 1970

verleent de stad Charleroi een erfpachtrecht aan de vennootschap H. voor 99

jaar, op een perceel grond, bestemd voor de oprichting van een gebouwen-

complex met bureaus, parkings, hotel en dergelijke meer. Er wordt bedongen

dat de eerste drie jaar geen enkele vergoeding dient betaald te worden en dat

voor de volgende jaren een progressieve vergoeding verschuldigd is. Het

complex wordt gebouwd en verder onder het stelsel van de appartements-

mede-eigendom geplaatst. Bij akte van 8 december 1979 staat de erfpachter

zijn rechten op bepaalde privatieven in het complex af aan de B.V.B.A. A

voor een belangrijke som. Tot verbijstering van de participanten en inzon-

(1004) T. VAN SINAY, ,,Bouwen op andermans grond in het algemeen en in enkele bijzondere

gevallen vergoedingsregeling enkele bedenkingen'' in H. VUYE, P. WERY, J. KOKELENBERG en

F. VAN NESTE (ed.), Eigendom - ProprieÂteÂ, Brugge, Die Keure, 1996, 360, nr. 79 e.v. en de

aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.

(1005) Rb. Charleroi 9 juni 1994, R.G.E.N. 1995, 19.
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derheid van de overnemer van de erfpacht heft de ontvanger der registratie

12,5% registratierechten in plaats van de voorziene 0,2%. De overnemer van

de erfpacht dagvaardt de Belgische staat, de ontvanger der Registratie in

terugbetaling van de te veel geheven registratierechten, met als motief dat het

lage recht diende geheven te worden aangezien het ging om een overdracht

van erfpacht zowel voor de grond als voor de constructies. De betaalde prijs

diende gezien te worden als een eenmalige canon. De rechtbank analyseert

de overdracht van erfpacht nauwkeurig. Zij komt tot de bevinding dat de

erfpachter eigenaar is van de constructies en titularis van een erfpachtrecht

op de grond. In de akte-overdracht van het erfpachtrecht werd niet alleen het

erfpachtrecht op de grond overgedragen, doch ook de eigendom van de

constructies, zij het dat het hier gaat om een tijdelijk eigendomsrecht. Bijge-

volg gaan hier twee rechtshandelingen met elkaar gepaard: de ene is de

overdracht van het erfpachtrecht op de grond, getaxeerd aan 0,2% op de som

van de nog te betalen canons en de andere is de overdracht van het (tijdelijk)

eigendomsrecht op de gebouwen, getaxeerd aan 12,5% op de waarde van de

gebouwen. De taxatie door de ontvanger der Registratie was bijgevolg

terecht. Terecht maakt de Rechtbank ook heel duidelijk onderscheid tussen

enerzijds de overdracht van een erfpachtrecht, waarbij de constructies on-

aangeroerd blijven en men ook een erfpachtrecht op de constructies vestigt

en anderzijds de overdracht van een erfpachtrecht, gepaard gaande met de

overdracht van de constructies. De praktizijn dient uiteraard het onderscheid

tussen beide overeenkomsten duidelijk te onderkennen, gelet op de fiscale

gevolgen ervan. Het is perfect mogelijk dat een erfpachter constructies

oprichtte op de grond die hij in erfpacht kreeg, de erfpacht overdraagt aan

een derde, waarbij hij zich de constructies voorbehoudt en aan deze derde een

erfpachtrecht verleent op de constructies, zoals hij ook een gewoon huur-

contract op deze constructies had kunnen toestaan. Dit is uiteraard een vrij

complexe situatie, die evenwel in sommige gevallen kan aangeraden worden

omdat ze fiscaal een stuk goedkoper uitvalt, bijvoorbeeld in het geval van

fusies van (vrije) scholen. In dergelijke dossiers kent de grondeigenaar,

bijvoorbeeld een congregatie, een erfpachtrecht toe aan een vereniging

zonder winstoogmerk, zijnde de inrichtende macht van de school. Stel dat

een concentratie van scholen optreedt, waardoor twee of meer inrichtende

machten fusioneren of de ene door de andere wordt opgeslorpt. In dat geval

kan de oude vereniging zonder winstoogmerk blijven bestaan, zij het zonder

enige schoolse activiteit. Zij draagt haar erfpachtrecht over op nieuwe

vereniging zonder winstoogmerk, die de nieuwe inrichtende macht wordt

en kent tegelijkertijd, voor de duur van haar eigen erfpachtrecht, ook een

erfpachtrecht toe op de gebouwen die door haar op de grond, die ze in

erfpacht bezit van de congregatie, werden opgericht, toe aan bedoelde

nieuwe vereniging zonder winstoogmerk. In dat geval zal slechts 0,2%

registratierecht geheven worden. De bedoeling van de partijen dient uiteraard

duidelijk te blijken uit de akten.
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139. DE ERFPACHTER EN GROTE HERSTELLINGEN

Wie van de erfpachter of de grondeigenaar moet de grote herstellingen ten

laste nemen aan het onroerend goed, belast met erfpacht? De erfpachter is

gehouden tot de gewone herstellingen, met uitzondering van de grove her-

stellingen (artikel 5, eerste en tweede lid van de Erfpachtwet). Deze verplich-

ting betreft enkel de op het moment van het erfpachtcontract bestaande

constructies en niet de constructies die de erfpachter zelf zou hebben opge-

richt. Betwistingen omtrent de onderhoudsverplichting van de erfpachter zijn

zeldzaam. Het Hof van Beroep te Bergen had dienaangaande een vrij

complexe casus op te lossen(1006). Mevrouw Marie-Louise Denis was

eigenares van een mooie rentenierswoning (sic: une belle maison de rentier)

te Colfontaine. Zij had dit mooie huis geeÈrfd van haar vader, die het zelf

gekocht had in openbare verkoop in 1937. De aanpalende gronden zijn

eigendom van de maatschappij ,,I.D.E.A.'', intercommunale, die ze zelf

verkregen had vanwege de N.V. Cockerill-OugreÂe in 1964. In 1968 geeft

de maatschappij de gronden in erfpacht aan de gemeente Wasmes, thans

Colfontaine. In 1969 worden de gronden door de gemeente in ondererfpacht

gegeven aan de VZWAlion. De bedoeling was dat deze laatste V.Z.W. op de

gronden diverse activiteiten zou organiseren zoals een kunstmatige ski-piste,

maneÁge, schuttersstand en dergelijke meer. Tussen de eigendom van me-

vrouw Denis en de bewuste gronden staat een scheidsmuur. Deze muur is

blijkbaar in zeer slechte staat en mevrouw Denis vraagt de herstelling ervan.

Het blijkt een uitgemaakte zaak te zijn dat de muur niet gemeenschappelijk

is, doch de exclusieve eigendom van I.D.E.A. De muur dreigt in te storten

onder het gewicht van ondermeer de terril. De vraag is dus wie van de

grondeigenaar of de erfpachter de muur dient te herstellen, minstens te

onderhouden. Het Hof wijst op artikel 5 van de erfpachtwet: de erfpachter

is gehouden tot onderhoud en gewone herstellingen van de muur. De erf-

pachter kan niet gehouden zijn tot het volledig herbouwen van de muur: het

blijkt dat de werken die aan de muur noodzakelijk zijn, ver het karakter van

gewone herstellingen te buiten gaan. De werken die thans aan de muur

dienen uitgevoerd te worden kunnen ook niet beschouwd worden als het

gevolg van een gebrek aan onderhoud door de erfpachters. De erfpachtcon-

tracten wijken blijkbaar ook niet af van de wettelijke regeling: de erfpachters

dienen niet in te staan voor de grove herstellingen. De intercommunale

I.D.E.A. dient bijgevolg de muur te herstellen onder verbeurte van een

dwangsom van 1.000 BEF per dag vertraging.

(1006) Bergen 9 januari 1995, Rev. Not. B. 1996, 233.
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DEEL VIII

ERFDIENSTBAARHEID

140. BEGRIP ERFDIENSTBAARHEID. VOORDEEL VOOR PERSONEN. MIJNSCHADE

Dat een erfdienstbaarheid vergt dat a) op een erf b) een last wordt gelegd

c) die een voordeel vormt d) voor een ander erf e) en deze erven verschil-

lende eigenaars hebben(1007) is genoegzaam bekend. Reeds vroeger schre-

ven we dat de erfdienstbaarheid het heersend erf een zekere meerwaarde

biedt, het voordeel aan het heersend erf kleeft, maar ieder recht, dus ook een

zakelijk recht, in feite steeds ten goede komt aan een persoon(1008). Dat

werd nog eens in herinnering gebracht door het Hof van Cassatie dat bena-

drukte dat men de in art. 637 en 686 B.W. gebruikte bewoordingen niet naar

de letter moet nemen. Er is sprake van erfdienstbaarheid zodra de dienst in

rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik en de exploitatie

van een erf, weze het dat hij geen ander effect heeft dan het gemak van de

exploitatie en het gebruik te verhogen. Door dit verhoogde comfort geeft

deze dienst het erf een meerwaarde en is dus ten gunste van het erf gevestigd

in de zin van genoemde wetsbepalingen. Zulks is het geval indien de feiten-

rechter soeverein beslist dat een gemakkelijker en veiliger toegang tot een erf

geboden wordt(1009).

Of vroeger frequent voorkomende clausules waarbij de uitbater van een mijn,

meestal tegen eenmalige vergoeding, zich van alle aansprakelijkheid wegens

schade veroorzaakt aan andermans erf door de uitbating van de mijn wel aan

die vereisten voldoen is zeker in de rechtsleer een omstreden zaak ge-

weest(1010). Dat werd in herinnering gebracht door de Voorzitter van de

Rechtbank van Luik zetelend in kort geding. Toen een terril van een vroegere

mijn was beginnen verschuiven en een buurtbewoner zijn woning had

moeten verlaten waardoor hij in een uiterst penibele financieÈle situatie

terechtgekomen was, vroeg hij in kort geding een voorschot op de schade-

vergoeding die hij op grond van art. 1382 e.v. B.W. en de regels inzake

burenhinder meende te kunnen eisen. Gekomen aan het punt of er prima facie

wel voldoende zekerheid was omtrent de ingeroepen schuldvordering stelde

de Voorzitter vast dat in de aankoopakte van de eiser een verwijzing naar

dergelijke clausule was opgenomen waarin o.a. de term ,,servitude perpeÂ-

tuelle'' gebruikt werd. Gelet op het feit dat niet zeker was dat dergelijke

clausule hetzij als exoneratiebeding hetzij als erfdienstbaarheid ongeldig was

en het bestaan van deze clausule dus toeliet te stellen dat de tegen verweer-

(1007) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1983, 89, nr. 1.

(1008) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1983, 91, nr. 4.

(1009) Cass. 28 januari 2000, J.T. 2000, 464, Rev. not. b. 2000, 226, noot J. SACE.

(1010) Zie daarover R. ANDRIANNE, M. WILLE en F. FIEVET, ,,Des biens et des diffeÂrentes

modifications de la proprieÂteÂ'' in Novelles, Droit Civil, III, v, nr. 650-651; L. LINDEMANS,

,,Erfdienstbaarheden'' in de reeks A.P.R., nr. 185-186.
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ster gerichte vordering niet onbetwistbaar was, meende hij niet te kunnen

ingaan op de vordering(1011).

141. ZICHTBAAR. VOORTDUREND

Een erfdienstbaarheid die de eigenaar van het lijdend erf verplicht een

waterafvoersysteem te dulden op zijn grond zodat de steunmuur van het

gebouw op het heersend erf droog blijft is voortdurend vermits de uitoefe-

ning niet telkens een tussenkomst van de mens vergt (art. 688 B.W.) en in

casu ook zichtbaar (art. 689 B.W.) omdat het systeem afgedekt was met

tegels waarvan de cimentering op diverse tijdstippen was bijgewerkt(1012).

Niet zichtbaar is een erfdienstbaarheid van waterleiding indien het verza-

melpunt voor het af te vloeien water op het heersend erf niet gezien kon

worden vanaf het beweerde lijdend erf en de tekens op dit lijdend erf

bestonden uit twee kleine betontegels in een weide(1013).

Een erfdienstbaarheid non aedificandi is voortdurend maar niet zichtbaar (cf.

art. 689, 3
o
al. B.W.). Ze kan niet door verjaring verworven worden en is

dus overeenkomstig art. 1370 1 Ger. W. niet vatbaar voor bezitsbescher-

ming(1014). Gelet op het feit in casu dat de erfdienstbaarheid niet betwist

werd had de eiser er waarschijnlijk veel beter aan gedaan de actio confesso-

ria in te stellen en afbraak te vorderen van al wat in strijd met zijn recht

gebeurd was.

Een recht van overgang is blijkens art. 688, 3
o
al. B.W. niet voortdurend en

kan dus noch door verjaring, noch door bestemming van de huisvader

gevestigd worden(1015).

142. BEKWAAMHEID TOT VESTIGEN

Een echtgenoot kan niet zonder akkoord van zijn wederhelft een erfdienst-

baarheid toestaan op een gemeenschappelijk goed. De nietigheid kan binnen

het jaar van kennisname gevorderd worden. De tegenpartij die had nagelaten

zich ten tijde van de vestiging te informeren over de burgerlijke stand en

bekwaamheid van de vestiger beging een fout die het beroep op rechtsmis-

bruik tegen de eis tot nietigverklaring uitsluit(1016).

(1011) Kort Ged. Luik 14 juni 1999, J.L.M.B. 1999, 1305.

(1012) Bergen 2 december 1996, J.T. 1997, 340, Rec. geÂn. enr. not. 1998, nr. 24.796.

(1013) Vred. ViseÂ 3 november 1999, T. Vred. 2000, 306.

(1014) Rb. Brugge 20 juni 1997, T. Not. 2000, 82, noot A. LUST. Hetzelfde geldt voor een recht

van overgang: Rb. leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109, waar de vordering om voorlopig

het gebruik van een weg te mogen houden, in afwachting van een beslissing ten gronde, als een

bezitsvordering werd beschouwd.

(1015) Vred. Torhout 7 september 1993, T. Vred. 1999, 236, noot G. DE PALMENAER en

B. VANBRABANT; Vred. Westerlo 26 september 1997, T. Vred. 1999, 248, inzonderheid 250,

2
o
kol. Zie ook Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109.

(1016) Bergen 29 april 1994, J.T. 1995, 84.
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143. VESTIGING DOOR TITEL (ART. 691 B.W.)

De titel waarover art. 691 B.W. spreekt is een rechtshandeling (negotium),

niet het bewijsmiddel (instrumentum)(1017). Het bestaan van een titel kan

niet afgeleid worden uit het bestaan van een feitelijke overgang, hoe lang die

ook moge bestaan hebben(1018).

144. BEWIJS

Bedongen erfdienstbaarheden dienen bewezen te worden overeenkomstig de

algemene bewijsregeling van het B.W.. De eigenaar van een erf is slecht

geplaatst om het bestaan van een recht van overgang te betwisten indien niet

alleen die erfdienstbaarheid blijkt uit een verkoopakte van 30 januari

1923(1019) maar hij blijkbaar de verplaatsing van de bedding van de erf-

dienstbaarheid in der minne had gevraagd en bekomen zoals bleek uit een

geschrift van 27 januari 1981 dat uitdrukkelijk melding maakte van derge-

lijke erfdienstbaarheid en door hem werd ondertekend en hij bij plaatsbezoek

van 4 maart 1991 zich akkoord had verklaard met het nieuwe traject zoals dit

bleek uit een landmetersplan van 1 juli 1983, blijkbaar n.a.v. het akkoord van

1981 opgemaakt(1020). In feite lijkt men hier te maken te hebben met een

combinatie van titel, buitengerechtelijke en gerechtelijke bekentenis.

De Vrederechter van Westerlo die terecht zei dat ,,titel'' in art. 691 B.W. de

betekenis van rechtshandeling heeft en niet van geschreven bewijsmiddel,

oordeelde dat een uittreksel uit de kadastrale legger geen titel-negotium is

maar maximaal een instrumentum (geschrift). Dat is niet helemaal correct.

Het kadaster kan nooit de waarde van een schriftelijk bewijs hebben, doch

slechts die van een vermoeden of inlichting(1021). Het wordt immers niet

door partijen maar louter door de fiscus voor eigen behoeften opgemaakt.

Waar de Vrederechter daarna besliste dat dergelijk stuk niet eens aantoonde

in het voordeel van welk erf een gebeurlijke wegenis gevestigd zou zijn en hij

bijgevolg meende dat het bestaan van een bedongen erfdienstbaarheid van

overgang niet geleverd was(1022), kan men hem enkel bijtreden.

Het geschrift dat men als bewijs van een bij titel gevestigde erfdienstbaarheid

inroept moet uitgaan van de eigenaar van het beweerde lijdend erf, een

vermelding in een akte m.b.t. het beweerde heersend erf komt niet in

aanmerking(1023). De Rechtbank van Bergen die besliste dat er geen bewijs

van bedongen erfdienstbaarheid van overgang geleverd was vermits noch in

(1017) Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109; Vred. Westerlo 26 september 1997,

T. Vred. 1999, 248.

(1018) Rb. Leuven 22 april, T.B.B.R. 2000, 109.

(1019) Waarbij het vonnis wel niet vermeldt of deze eigenaar of zijn algemene rechtsvoor-

gangers partij waren bij deze akte noch of deze werd overgeschreven.

(1020) Vred. Jumet 19 januari 1995, J.T. 1995, 371.

(1021) Cass. 15 mei 1902, Pas. 1902, I, 247; Cass. 17 september 1987, Arr. Cass. 1987-88, 80,

R.W. 1987-88, 777.

(1022) Vred. Westerlo 26 september 1997, T. Vred. 1999, 248.

(1023) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1983, 108-109.
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de aankoopakte van appellanten, noch in die van geõÈntimeerden sprake was

van erfdienstbaarheid en dit er ook op wees dat de gemeenschappelijke

verkoper van partijen geen enkele bedoeling gehad had een erfdienstbaarheid

aan appellanten toe te staan en verder overigens ook nog vaststelde dat op het

plan gevoegd bij de akte van appellanten evenmin een recht van overgang

vermeld was, had het bij het rechte eind maar zocht het eigenlijk te ver. Een

onderzoek van de aankoopakte (en gebeurlijk van het bijgevoegd plan) had

volstaan(1024).

Het Hof van Brussel, zetelend in kort geding, ging in afwachting van de

beslissing ten gronde op zoek naar de gebeurlijke schijn van recht in volgend

geval. Appelanten en geõÈntimeerden, eigenaars van aanpalende percelen

hadden praktisch in dezelfde periode (1992-1994) hun huis gebouwd. Ge-

durende 2 aÁ 3 jaar, toen alles nog koek en ei was tussen de buren, hadden

geõÈntimeerden toegestaan dat appellanten met hun auto over hun erf naar de

straat reden. Toen de vriendschap bekoeld leek werd dit verboden. GeõÈnti-

meerden meenden dat een door appellanten ondertekend plan waarop een

toegang tot het erf van geõÈntimeerden via het erf van appellanten afgebeeld

stond en gevoegd bij hun aanvraag tot bouwvergunning als een akte van

erkenning (art. 695 B.W.) kon beschouwd worden. Voor het Hof zei dit plan,

waarop de term erfdienstbaarheid niet eens voorkwam, op het eerste gezicht

niets omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid: het kon immers even

goed gaan om een louter gedogen of een puur persoonlijk recht(1025).

Verder bleek dat de verkavelingsvergunning geenszins van erfdienstbaarheid

sprak maar oplegde dat elke kavel een individuele, rechtstreekse toegang van

minstens 4 m breed tot de straat moest hebben. De bouwvergunning verwees

hiernaar en sprak niet van erfdienstbaarheid. Het Hof meende dat alleszins

voorkomen moest worden dat een vriendendienst achteraf tegen de appel-

lanten uitgespeeld kon worden. Overeenkomstig art. 1162 B.W. moest de

twijfel omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid tegen geõÈntimeerden

spelen(1026).

Daarmee is art. 695 B.W. nog eens ter sprake gebracht. Reeds vroeger

schreven we dat dit artikel in feite niets anders doet dan een bewijsprobleem

regelen dat door het principieel eeuwigdurend karakter van de erfdienstbaar-

heid na verloop van tijd kan ontstaan, inzonderheid bij erfdienstbaarheden

die niet door verjaring gevestigd kunnen worden. De vestigingsakte kan dan

vervangen worden door een (gebeurlijk buitengerechtelijke) bekentenis van-

wege de eigenaar van het lijdend erf. We hebben er toen ook op gewezen dat

men zeer voorzichtig moet zijn met het aanvaarden van stilzwijgende buiten-

gerechtelijke bekentenissen omdat men zo gevaarlijk dicht komt bij een

(1024) Rb. Bergen 13 januari 1999, Cah. Dr. immo. 1999, afl. 1, 20, noot J.-F. HENROTTE, die

ons enigszins verbaast door hier art. 1 Hyp. W. bij te betrekken. Een probleem van tegenstel-

baarheid kan immers pas aan de orde komen nadat is uitgemaakt of een recht bestaat.

(1025) Dat laatste zou, indien behoorlijk bewezen, naar onze bescheiden mening uiteraard

toch ook afdwingbaar zijn.

(1026) Brussel 3 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 152.

TPR 2001 1103

/secure/DocumentView.aspx?id=rn95892&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn101063&amp;origin=TPR


situatie dat men een niet voortdurende erfdienstbaarheid door verjaring zou

kunnen verwerven, wat door art. 690-691 B.W. uitdrukkelijk wordt uitge-

sloten(1027). Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 1 maart

1990(1028) ook duidelijk gezegd dat een bekentenis als titel van erkenning

kan gelden mits zij de wil impliceert het bestaan van een erfdienstbaarheid te

erkennen. Diezelfde toon klinkt eveneens door in een arrest dat het hoogste

Hof op 28 januari 1999 uitsprak(1029). De bestreden beslissing had in een

vrij ongelukkige formulering gesteld dat het gedrag van de rechtsvoorgan-

gers van eisers gedurende meer dan een eeuw niet beschouwd kon worden als

een buitengerechtelijke bekentenis maar dat het door zijn uitleggend karakter

(son caracteÁre hermeÂneutique) een werkelijke titel van erkenning in de zin

van art. 695 B.W. vormde. Allereerst maande het Hof aan tot voorzichtigheid

door te zeggen dat zo het gedrag van een partij een bekentenis kan vormen,

zulks niet altijd het geval is. Vervolgens ging het in op de interpretatie van

art. 695 B.W. Om als titel van erkenning in de zin van art. 695 B.W. te

kunnen gelden moet het gedrag van een partij een bekentenis vormen die de

wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen. Dat is per

slot van rekening niets anders dan een toepassing van de sedert lang aan-

vaarde opvatting dat zowel voor de buitengerechtelijke als voor de gerechte-

lijke bekentenis een wil vereist is om over een betwist feit een verklaring af te

leggen bestemd om voor de tegenpartij als bewijs te dienen. Het was dan ook

onvermijdelijk dat de bestreden beslissing op grond van schending van

art. 149 G.W. verbroken werd wegens de innerlijke contradictie van de

motivering.

De wil het bestaan van een erfdienstbaarheid te erkennen kan uitgaan van een

vroegere eigenaar, uiteraard op voorwaarde dat hij op het moment van

erkenning nog eigenaar is van het erf. Gebeurt dit wanneer men niet langer

de eigenaar is van het erf dan is men een gewone derde(1030).

145. HYPOTHECAIRE PUBLICITEIT

In een geval waar duidelijk bleek dat de verweerder zijn akkoord had betuigd

met de verlegging van de bedding van een erfdienstbaarheid besliste de

Vrederechter dat zijn vonnis kon overgeschreven worden en er geen reden

was om de verweerder nog te veroordelen tot het opstellen van een notarieÈle

akte(1031). Het gaat hier inderdaad om een vonnis dat geldt als titel (art. 1,

2
o
al. Hyp.W.).

Alle akten tot vestiging van erfdienstbaarheid, ook de zichtbare, moeten

worden overgeschreven. De zichtbaarheid sluit niet automatisch de goede

(1027) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1983, 111-113.

(1028) Zie voor de referenties en bespreking ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 646, nr. 108.

(1029) Cass. 28 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 103, Cah. Dr. immo. 1999, afl. 4, 21, Pas. 1999,

I, 107.

(1030) Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109.

(1031) Vred. Jumet 19 januari 1995, J.T. 1995, 371.
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trouw uit, vermits het ook om een gedogen of louter persoonlijk recht kan

gaan(1032).

146. BESTEMMING VAN DE HUISVADER

De Vrederechter van ViseÂ bracht de voorwaarden voor een vestiging door

bestemming van de huisvader nog eens in herinnering. Erfeigenaars kregen

door hun gebuur een fikse rekening gepresenteerd omdat ze bij werken op

hun erf een afwateringsbuis beschadigd hadden waarlangs water van het erf

van de eiser afvloeide. De buur beweerde dat het hier ging om een recht van

waterleiding, gevestigd door bestemming van de huisvader. De toestand was

geschapen door de vroegere gemeenschappelijke eigenaar van beide erven.

Er rees echter al twijfel over het voortdurend karakter omdat niet zeker was

dat alleen regenwater (waterleiding) maar geen afvalwater (rioolrecht, dat

niet voortdurend is gezien het telkens tussenkomst van de mens vergt) door

de buis geleid werd. Alleszins viel de eiser buiten de prijzen omdat niet aan

de vereiste van zichtbaarheid was voldaan. Het verzamelpunt van het water

op zijn erf was niet zichtbaar vanop het erf van verweerders. Op het erf van

verweerders werden de tekens slechts gevormd door twee kleine betontegels

in een weide waar men makkelijk kon over kijken. Terecht vestigt de

Vrederechter er de aandacht op dat de zichtbaarheid beoordeeld moet worden

op het ogenblik van splitsing en niet op de latere aankoopdatum van eÂeÂn der

procespartijen(1033).

Die regels dat de vestiging door bestemming van de huisvader slechts

mogelijk is indien de erfdienstbaarheid zichtbaar en voortdurend is

(art. 692 B.W.) werden ook door andere Vrederechters benadrukt. Ze kan

dus in geen geval ingeroepen worden voor een afvloeiingssysteem van

afvalwater vermits dit om een niet voortdurende situatie gaat(1034). Het-

zelfde geldt voor een recht van overgang(1035)

Indien niet eens blijkt dat de erven ooit een gemeenschappelijke eigenaar

hadden kan er uiteraard nooit sprake zijn van bestemming door de huis-

vader(1036).

147. BURGERLIJKE BEWONING. STEDENBOUW. SAMEN BESTAAN VAN PUBLIEK-

RECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID

Indien een verkavelaar bij elke verkoop van een perceel de verplichting

oplegt de gronden slechts voor residentieÈle familiale villa's aan te wenden is

er contractueel een geheel van wederkerige erfdienstbaarheden, waarbij elk

erf tegelijk heersend en lijdend is, tot stand gebracht. Wordt door de

(1032) Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109. Zie daarover J. KOKELENBERG, ,,Het

Onroerend Goed in de Praktijk'' in R. DERINE (ed.), I.F.3-15.

(1033) Vred. ViseÂ 3 november 1999, T. Vred. 2000, 306, met redactionele noot.

(1034) Luik 8 juni 1993, J.T. 1995, 428, noot P. WEÂRY.

(1035) Vred. Westerlo 26 september 1997, T. Vred. 1999, 248, inzonderheid 250, 2
o
kol.

(1036) Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109.

TPR 2001 1105

/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002936&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68589&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn98154&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002936&amp;origin=TPR


administratieve overheid deze regeling in de verkavelingsvergunning over-

genomen dan wordt de privaatrechtelijke erfdienstbaarheid verdubbeld door

een publiekrechtelijke. Het feit dat later bouwvergunning voor een restaurant

wordt gegeven maakt de situatie gebeurlijk wettig op administratief vlak

maar laat niet toe de burgerlijke rechten van de titularissen van de bedongen

erfdienstbaarheid aan te tasten. Zij hebben alleszins recht op schadevergoe-

ding en ook de staking van de uitbating van het restaurant kan bevolen

worden, weze het dan met enig uitstel om de eigenaar toe te laten o.a. een

nieuwe uitbatingsplaats te zoeken(1037).

Omgekeerd kan de erfdienstbaarheid van publiek nut vervat in de voor-

schriften van een verkavelingsvergunning ook verdubbeld worden door een

privaatrechtelijke erfdienstbaarheid indien wordt aangetoond dat de wil be-

stond aan de opeenvolgende verkrijgers van onroerende goederen de eerbie-

diging van de bepalingen van de verkavelingsvergunning op te leggen door

ze het karakter van een privaatrechtelijke verbintenis te geven. Dit is volgens

het Hof van Brussel niet het geval indien noch de delingsakte, noch de

ruilakte, noch de koopakte die in het geding werden voorgelegd de inhoud

van de stedenbouwkundige bepalingen overnemen op een wijze die van aard

is om ze het karakter van een contractuele verplichting te geven. In casu

moest blijkens de splitsingsakte elke akte van verkrijging enkel melding

maken van de verkavelingsvergunning en van de verplichting kennis te

nemen van de basisakte van verdeling(1038).

148. SAMEN BESTAAN BURGERLIJKE EN PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAAR-

HEID. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Indien naast een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid een gelijkluidende

bedongen erfdienstbaarheid bestaat heeft dat procedurele consequenties.

Nadat een bewoner van een villawijk wijziging van de oorspronkelijke

verkavelingsvoorschriften, waarvan de voorwaarden herhaald werden bij

verkoop van de betrokken kavels, en bouwvergunning had gekregen begon

hij zijn tuin om te toveren in een overdekt zwembad. Zijn buur trok naar de

Raad van State voor schorsing en vernietiging van de administratieve akten

en vroeg in kort geding voor de burgerlijke rechter dat verbod zou opgelegd

worden dat de werken werden voortgezet tot aan de betekening van de

uitspraak van de Raad over de vordering tot nietigverklaring en totdat een

burgerlijke rechter definitief uitspraak had gedaan tot de vordering tot her-

stel. De stelling van verweerders dat alleen de Raad van State bevoegd was

werd afgewezen door het Hof van Brussel. Het verwees naar de art. 144-145

(1037) Rb. Nijvel 19 april 1994, T. Aann. 1995, 390. De vordering was ook op burenhinder

gesteund. Zie ook Brussel 8 februari 1996, J.T. 1996, 367, inzonderheid 369 volgens hetwelk

de burgerlijke rechtbank de onregelmatigheid mag vaststellen van een administratieve akte die

burgerlijke rechten schendt en aldus schade veroorzaakt waarvan herstel wordt gevorderd.

(1038) Brussel 13 februari 1998, Rev. not. b. 1999, 191. Uiteindelijk haalden de eisers,

bewoners van een residentieÈle buurt, waar na wijziging van verkavelingsvergunning een ,,club

house'' met o.a. restaurant en zwembad werd gevestigd toch nog grotendeels hun slag thuis met

een beroep op de leer van de burenhinder.
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G.W. volgens welke geschillen over burgerlijke rechten tot de bevoegdheid

van de gewone rechtbanken behoren en het feit dat art. 18, 1
o
al. in fine

R.v.St.-Wet zegt ,,met uitzondering van de maatregelen die betrekking

hebben op burgerlijke rechten.''. Een gelijktijdig beroep op enerzijds admi-

nistratief kort geding en anderzijds burgerlijk kort geding was door de

wetgever niet uitgesloten(1039).

149. VESTIGING DOOR VERJARING

Een recht op draineringsysteem, waarvan het bestaan door tegels ter afdek-

king verraden wordt, is een zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid die

door verjaring verworven kan worden. De eigenaar van het lijdend erf

vordert dus vergeefs de overlegging van een titel(1040). Een recht van

overgang daarentegen is niet voortdurend en kan dus overeenkomstig

art. 690 BW. niet door verjaring verworven worden(1041).

Een louter gedogen kan niet tot verjaring leiden (art. 2232 B.W.). Dat lijkt

ons de ware draagwijdte van een overweging van de Rechtbank van Bergen

die i.v.m. een betwisting over een toegang tot een garage via een binnenkoer

zei ,,que l'usage qui a eÂteÂ conceÂdeÂ aux appelants pendant un temps deÂtermineÂ

ne les autorise cependant pas aÁ beÂneÂficier d'une prescription acquisitive''.

Men moet er dus niet zoals de annotator van het vonnis doet de art. 684, 2 en

690-691 B.W. gaan bijslepen(1042).

150. VERJARING. BEZITSVORDERING

Vestiging door verjaring is enkel mogelijk voor zichtbare en tevens voort-

durende erfdienstbaarheden. Het recht van overgang is niet voortdurend en

komt dus niet in aanmerking(1043). Bijgevolg sluit art. 1370, 1 Ger. W. de

bezitsvordering voor deze erfdienstbaarheid uit(1044). Zie ook: Zichtbaar.

Voortdurend

151. LICHTEN EN UITZICHTEN

Wie op minder dan de wettelijke afstand vitrines en deuren aanbrengt

ontsnapt niet aan de veroordeling tot wegruiming door aan te voeren dat

de werken met bouwvergunning aangebracht waren en eiser pas na 7 jaar zijn

protest formuleerde. Het Hof van Cassatie wees, in de lijn van zijn vroegere

rechtspraak, erop dat een bouwvergunning niet ontslaat van de erfdienst-

baarheden die de wet aan naburige erven oplegt en er geen algemeen rechts-

(1039) Brussel 8 februari 1996, J.T. 1996, 367.

(1040) Bergen 2 december 1996, J.T. 1997, 340; Rec.geÂn.enr.not. 1998, nr. 24.796.

(1041) Vred. Torhout 7 september 1993, T. Vred. 1999, 236, noot G. DE PALMENAER en

B. VANBRABANT; Vred. Westerlo 29 september 1997, T. Vred. 1999, 248, inzonderheid 250,

2
o
kol.

(1042) Rb. Doornik 13 januari 1999, Cah. Dr. immo. 1999, afl. 1, 20, noot J.-F. HENROTTE.

(1043) Vred. Westerlo 26 september 1997, T. Vred. 1999, 248, inzonderheid 250, 2
o
kol.

(1044) Vred. Halle 26 juni 1996, R.W. 1996-97, 1101 met exacte verwijzing naar het Cassa-

tiestandpunt.
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beginsel van rechtsverwerking bestaat. Een partij verliest haar recht niet door

het aannemen van een houding die met dit recht tegenstrijdig is of door het

niet onmiddellijk uit te oefenen, behalve in geval van verjaring, rechtsmis-

bruik of uitzonderingen in de wet bepaald(1045).

De in ons vorig Overzicht(1046) weergegeven vaste rechtspraak van het Hof

van Cassatie dat vensters die gedurende meer dan dertig jaar op onregel-

matige afstand geplaatst werden enkel tot uitdovende verjaring van de wette-

lijke, passieve erfdienstbaarheid leiden maar niet tot verkrijgende verjaring

van een actieve erfdienstbaarheid van licht of uitzicht, waarvoor een zekere

agressiviteit in bezitsaanmatiging nodig is, werd bevestigd in een vonnis van

de Vrederechter van Oostende en twee vonnissen van de Vrederechter van

ViseÂ(1047). In zijn vonnis van 19 oktober 1998 overwoog de Vrederechter

van ViseÂ ten overvloede dat zelfs zo men een verkrijgende verjaring aannam,

de stelling van eiser dat zijn gebuur de muur van zijn nieuwe keuken,

geplaatst op een afstand varieÈrend van 1,07 m tot 1,43 m moest afbreken

ongegrond was. Waar de nieuwe constructie slechts bestaande werken ver-

ving, de beweerde hinder dezelfde zou zijn zo de muur zich op de gevorderde

afstand van 1,9 m zou bevinden en er licht binnenviel, was de door art. 701

B.W. opgelegde verplichting de uitoefening van de erfdienstbaarheid niet te

verminderen of ongemakkelijker te maken niet geschonden. In zijn vonnis

van 6 november 1995 daarentegen werd het feit dat de gebuur een donker

gekleurde plaat op slechts enkele cm van het venster had geplaatst als een

rechtsmisbruik bestempeld. De gebuur moest een lichtdoorlatend paneel

plaatsen dat nog altijd belette dat men uitzicht zou hebben op zijn erf en

dat anderzijds de eigenaar van het venster toch voldoende licht in zijn

woning waarborgde(1048)

Ook de Vrederechter van Oostende wees op de mogelijkheid van rechtsmis-

bruik en poogde een oplossing uit te werken die de eigenaar van het venster

(1045) Cass. 6 november 1997, T.B.B.R. 1988, 250, T. Not. 1999, 258 met redactionele noot,

Pas. 1977, I, 1141.

(1046) T.P.R. 1995, 688-689.

(1047) Vred. ViseÂ 6 november 1995, J.L.M.B. 1996, 198, noot J. HANSENNE; Vred. Oostende

23 april 1998, T. Vred. 1999, 218, vonnis waar eerst een aantal malen over verkrijgende

verjaring gesproken wordt, o.a. met verwijzing naar art. 690 B.W., maar uiteindelijk toch de

klassieke stelling van het Hof van Cassatie wordt geformuleerd. In haar noot bij Vred.

Anderlecht 9 november 1995, T. Vred. 1999, 221, inzonderheid 226, 2
o
kol. vestigt C. Mostin

er terecht de aandacht op dat eigenlijk niets gezegd wordt over het aanvangspunt van de

verjaring, wat uiteraard zijn weerslag heeft op de vraag of de verjaring al wel bereikt was; Vred.

ViseÂ 19 oktober 1998, J.L.M.B. 1998, 1840.

(1048) In zijn noot bij het vonnis lijkt J. Hansenne niet zo gelukkig met dit beroep op het

rechtsmisbruik. Dat ondanks de uitdovende verjaring de eigenaar van het aanpalend erf al zijn

bevoegdheden behoudt is volkomen juist. Maar dat sluit niet uit dat bij niet redelijke uit-

oefening het rechtsmisbruik kan ingeroepen worden. Wij zouden het vonnis enkel lichtjes

bekritiseren, niet omwille van zijn resultaat maar omwille van een klein schoonheidsvlekje in

de motivering van het rechtsmisbruik. Waar de Vrederechter als secundair motief het nastreven

van een voordeel dat buiten verhouding is met het veroorzaakte nadeel aanvoert, had hij o.i.

beter het criterium genomen dat tussen meerdere uitoefeningswijzen met gelijk belang het

meest nadelige voor de tegenpartij gekozen was.
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licht en lucht waarborgde en de buur toeliet gebeurlijk een fietsenstalling te

bouwen. Men moet in deze materie toch wel voorzichtig zijn met een al te

kwistig beroep op rechtsmisbruik. Men mag niet vergeten dat de verjaring

niet tot een verkrijging van een actieve erfdienstbaarheid leidt en dat wie zich

op de uitdovende verjaring van de wettelijke erfdienstbaarheid beroept in

feite zelf of via rechtsvoorganger een abnormale situatie heeft geschapen

waardoor de normale rechtssituatie van de buur reeds wordt beperkt. De

vraag mag dan toch wel gesteld worden of men dan nog (veel) verder moet

gaan in de beperking van diens rechten.

Een eigenaar die op minder dan 1,9 m van de scheidingslijn een recht uitzicht

had aangebracht werd door het Hof van Luik tot wegruiming veroordeeld.

Vruchteloos voerde hij aan dat de gebuur geen hinder ondervond gelet op de

helling van het terrein, de aanwezigheid van struikgewas en een muur en het

vorderen van de dichtmaking dus een rechtsmisbruik vormde(1049). Gelet

op het feit dat rechtsmisbruik van zakelijke rechten reeds lang mogelijk

geacht wordt en de sedert 1973 geformuleerde idee van het Hof van Cassatie

dat de regeling inzake lichten en uitzichten sterk verbonden is met de

privacybescherming(1050) lijkt die argumentatie niet prima facie onredelijk.

Toch werd het argument door het Hof afgewezen. Het wees erop dat de

situatie der plaatsen achteraf kan wijzigen en de eiser er (dus) belang bij had

te beletten dat een verjaring intrad. Bovendien meende het dat de kwade

trouw van de venstereigenaar uitsloot dat hij zich op rechtsmisbruik kon

beroepen(1051). Het laatste argument geeft alleszins de doorslag. Met refe-

rentie naar het Cassatie-arrest van 25 mei 1990 volgens hetwelk de verjaring

pas begint te lopen vanaf het moment waarop de eiser hinder ondervindt en

elke idee van gedogen verdwijnt(1052) zou men inderdaad kunnen beweren

dat de buur rustig had kunnen wachten met het instellen van een vordering tot

de feitelijke situatie zo was dat hij daadwerkelijk hinder ondervond. Dat is

echter een zeer riskante houding. Enerzijds stelt men vast dat het Hof met

zijn uitspraak van 25 mei 1990 enkel is ingegaan op het element verkrijgende

verjaring niet op dat van de uitdovende. Anderzijds werd de redenering dat

de vaststelling van het bestreden vonnis dat de verweerders geen hinder

hadden ondervonden zo lang zij niet op hun eigen grond hadden gebouwd

impliceerde dat het uitzicht enkel werd gedoogd, zodat de verjaring geen

aanvang nam, niet gedeeld door het Openbaar Ministerie(1053). Men begeeft

zich dan toch wel op erg glad ijs door zich afhankelijk te maken van het

inschatten en formuleren van de feiten door de rechter ten gronde.

(1049) Luik 8 juni 1993, J.T. 1995, 428, noot P. WEÂRY.

(1050) Cass. 22 november 1973, R.W. 1973-74, 2207.

(1051) Met verwijzing naar C. MOSTIN, ,,Les jours et le vues: quelques nouveauteÂs'', J.T. 1993,

305.

(1052) Zie hierover vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 690, nr. 155.

(1053) Arr. Cass. 1989-90, 1214, voetnoot 2.
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De Rechtbank van Namen stelde vast dat een terras en een passerelle

duidelijk in strijd waren met art. 678 B.W. en een bedongen erfdienstbaar-

heid uit het lastenkohier van de residentieÈle verkaveling waartoe beide erven

behoorden. Terecht verwierp ze het argument dat de betrokken constructie

enkel als toegang fungeerde, vermits niet de frequentie maar wel het objec-

tief permanent karakter van het uitzicht belangrijk is. Toch wees ze de

vordering die, met afwijzing van elke tussenoplossing, zonder meer tot

wegruiming strekte af omwille van rechtsmisbruik. Ze hanteerde het crite-

rium van gering voordeel tegenover buitensporig nadeel. Het enige nadeel

voor de eiser bestond uit het feit dat de passerelle een gering deel van zijn

groentetuin in de schaduw zette. Daartegenover stond dat de wegruiming

voor de tegenpartij niet alleen grote kosten zou veroorzaken maar haar alle

toegang langs de deur aan die kant van het huis onmogelijk zou maken en

enkel een toegang langs de garage zou overlaten wat, aldus de rechtbank,

moeilijk aanvaardbaar was voor een huis van standing. Hier lag duidelijk het

zwaartepunt voor de Rechtbank. Ze voegde er nog aan toe dat toen de

passerelle gebouwd werd op het aanpalend terrein, dat toen nog geen eigen-

dom van eiser was, geen enkele constructie aanwezig was, zodat eiser met

volledige kennis van zaken zijn perceel gekocht had en gedurende 10 jaar

niet gereageerd had(1054). Het zal wel zijn dat eiser hier, niet van enig

chagrijn gespeend, een burenruzie wou uitvechten. Maar toch geeft dit

vonnis (zoals sommige andere) de indruk dat rechters soms nogal eens

overenthousiast naar het wondermiddel rechtsmisbruik grijpen(1055). Men

kan er bezwaarlijk aan voorbijgaan dat verweerders (en hun architect) die in

een residentieÈle verkaveling een huis van standing wensten te bouwen de

wederkerige erfdienstbaarheden uit het lastenkohier van de verkaveling

kenden en normaliter ook wel iets van stedenbouwkundige voorschrif-

ten(1056) en van de regels van art. 675-680 B.W. gehoord moesten hebben.

Het lijkt vrij moeilijk om hier van goede trouw van de verweerders te

spreken, hetgeen hun beroep op rechtsmisbruik uitsluit. Het vonnis van de

Rechtbank van Namen roept, zeker gelet op die elementen, overigens het

weinig wenselijke gevolg in het leven dat waar art. 678 B.W. en de bedingen

van het kohier van de verkaveling wederzijdse erfdienstbaarheden in het

leven roepen, de verweerders die bepalingen op grond waarvan zij niet meer

verontrust kunnen worden nog kunnen aanvoeren tegen eiser. Voor juristen

misschien perfect verklaarbaar maar voor de doorsnee burger niet direct iets

wat aan zijn rechtsgevoel appelleert en waarvan hij na studie der klassieke

talen misschien zou zeggen: ,,Summum ius, summa iniuria''.

(1054) Rb. Namen 19 december 1994, R.R.D. 1995, 175.

(1055) Hansenne formuleert het iets sterker wanneer hij spreekt van ,,cette veÂritable meÂrule

juridique qu'est la theÂorie de l'abus de droit'', J. HANSENNE, ,,De quelques preÂcisions quant aÁ la

prescription en matieÁre de servitudes leÂgales'', J.L.M.B. 1996, 201.

(1056) Waarover in het vonnis zeer discreet gezwegen wordt.
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De Vrederechter van Anderlecht(1057) had dan weer een totaal ander zicht

op de vraag of een terras een onwettig uitzicht bood. Een in terrasvorm

gebouwd plat dak kan een uitzicht vormen, nl. indien het niet alleen afdek-

king biedt maar van daar ook uitzicht genomen kan worden(1058). Het is dus

een feitenkwestie door de rechter ten gronde te beoordelen(1059). In casu

was, met bouwvergunning, aan een bestaande woning een bijgebouw toege-

voegd waarvan het plat dak met tegels was bedekt. Hierop was een centrale

gang van Ô 80 cm en afgeboord met balustrades aangebracht die leidde naar

een trap naar de tuin. Aan de buitenranden van het terras was geen balustrade

of leuning aangebracht. Daaruit leidde de Vrederechter af dat het dak eigen-

lijk niet als terras was ingericht, gezien de bewoners niet in alle veiligheid op

het dak konden wandelen of er zich installeren. Enkel de met balustrades

afgeboorde gang kwam daarvoor volgens hem in aanmerking. Daar kan men

zijn twijfels bij hebben, gezien de verweerders voor hem toegegeven hadden

dat ze ,,van tijd tot tijd'' ook buiten deze balustrades kwamen om de tegels te

onderhouden en de planten te verzorgen die ze in bakken op het dakterras

geplaatst hadden. Wekt het aanbrengen van die tegels en het aanbrengen van

een soort tuintje niet de indruk dat men daar af en toe wil verpozen? Vergt het

onderhoud van bloemetjes en groen niet een aantal maal per week de

aanwezigheid van de bezorgde eigenaar en is het uitzicht niet een voort-

durende erfdienstbaarheid die dus geen permanente aanwezigheid vergt? Het

vonnis bevat nog een tweede overweging die eveneens door C. Mostin

bekritiseerd wordt. De Vrederechter meende dat men zich moeilijk kon

inbeelden dat de verweerders zich over de rand van het dak zouden buigen

om letterlijk een schuine blik te kunnen werpen naar het venster van eiser dat

zich op 1,75 m van de rand van het dak bevond. Daarmee zit de kantonnale

magistraat er lelijk naast wat betreft de berekening van afstanden. De afstand

waarover art. 678 B.W. spreekt is die tussen de perceelsgrens en de plaats

vanwaar uitzicht genomen wordt. Welke de afstand is tussen de plaats

vanwaar men kijkt en een venster op het belendend erf komt niet ter sprake.

De wet wil overigens ook de inkijk in tuinen beletten.

De Vrederechter van Marchienne-au-Pont(1060) had nog een andere, en

misschien wel de beste, kijk op het probleem van een terras dat uitzicht

bood op het aanpalende erf. Uit een plaatsbezoek bleek o.m. dat een terras

weliswaar afgeboord was met panelen in mat glas van 1, 85 m hoogte die

enkel licht doorlieten maar niet toelieten voorwerpen duidelijk te onder-

scheiden, maar dat zich tussen deze panelen telkens spleten van 5 aÁ 10 cm

bevonden waardoor men kon kijken. Er was dan ook sprake van een met

art. 678 B.W. strijdig recht uitzicht. De Vrederechter hanteerde daarbij de

gekende criteria van de bescherming van de privacy en het feit dat men zijn

(1057) Vred. Anderlecht 9 november 1995, T. Vred. 1999, 221, noot C. MOSTIN.

(1058) Cass. 24 september 1959, Pas. 1960, I, 109, R.W. 1960-61, 132: gemakkelijke

toegankelijkheid, ballustrade, aanwending om linnen te drogen.

(1059) Cf. Cass. 10 juni 1988, J.T. 1989, 107; Pas. 1988, I, 1211; R.W. 1988-89, 539.

(1060) Vred. Marchienne-au-Pont 4 december 1998, J.L.M.B. 1999, 470, noot J. HANSENNE.
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hoofd niet moest draaien om de inkijk te nemen. Waar de eiser zonder meer

de wegruiming van het terras vorderde meende de Vrederechter dat ook met

het criterium van rechtsmisbruik moest rekening gehouden worden. Daarbij

nam hij in rekening dat slechts een deel van het terras zich op minder dan

1,9 m van de perceelsgrens bevond en dat het uitzicht enkel mogelijk was

door de openingen tussen de panelen. Wegruiming van het terras was dan

ook disproportioneel ten opzichte van het geleden nadeel. Het volstond om

langs de kant van de eisers het terras af te sluiten met een paneel uit eÂeÂn stuk

of de openingen tussen de verschillende panelen daar te dichten. Het resultaat

van de uitspraak is zeker wat het moet zijn. Uit de (zoals gewoonlijk)

overvloedige en scherpzinnige kritiek van Hansenne bij het vonnis vermel-

den we eÂeÂn punt dat we volkomen onderschrijven. Het onderscheid tussen

enerzijds lichten en anderzijds uitzichten wordt in dit vonnis miskend. In zijn

ijver om uiteen te zetten dat men zich moet hoeden voor rechtsmisbruik

vermeldt de Vrederechter terloops en zonder dat dit enige invloed op het

eindresultaat heeft gehad, dat de wet overigens slechts beperkingen oplegt

voor de lichten zo ze zijn aangebracht in een muur die onmiddellijk paalt aan

het naburige erf. Dat is fout. De wet kent enkel ofwel lichten, ofwel

uitzichten. Er is geen tussencategorie. Zo lang men zich niet op de wettelijke

afstand van 1,9 of 0,6 m bevindt zijn geen uitzichten mogelijk. Enkel lichten

zijn toegelaten en dus zijn de beperkingen van art. 676-677 B.W. toepasse-

lijk(1061).

In dit vonnis komt echter nog een ander element aan bod waarmee merk-

waardig genoeg geen rekening werd gehouden. Als allereerste vaststelling bij

het plaatsbezoek wordt vermeld dat het terras uitsprong over de tuin van

eisers met een hoogte varieÈrend van 1m tot 1,5 m. Dat is dus een manifeste

schending van art. 552 B.W., waarbij het vermoeden rijst dat de bouwer

perfect wist dat hij letterlijk zijn grenzen te buiten ging. Dat betekent

enerzijds dat een vordering tot afbraak van dat gedeelte verantwoord kon

worden. De eiser zou in dat geval zich niet alleen tegen een mogelijk risico

van vestiging van een erfdienstbaarheid van uitzicht door verjaring maar ook

tegen verlies van het eigendomsrecht op de ruimte boven zijn erf verweren,

terwijl de goede trouw van de bouwer een op zijn zachts gezegd twijfel-

achtige zaak zou zijn. Anderzijds brengt dat ook mee dat de 1,9 m niet vanaf

de rand van het terras gemeten konden worden, vermits die niet samenviel

met de perceelsgrens, enig wettelijk referentiepunt. Bijgevolg kwam een

groter gedeelte van het terras dan de Vrederechter aannam in de ,,illegale

zone'' te liggen.

152. DAKDROP

Indien al meer dan dertig jaar in strijd met art. 681 B.W. het water van een

dak waaraan geen dakgoot bevestigd is op het aanpalend erf afloopt moet dit

(1061) Het probleem werd vroeger reeds duidelijk uiteengezet door Vred. ChaÃtelet 16 decem-

ber 1976, T. Vred. 1977, 241.
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geduld worden. Toen de eigenaar van het heersend erf toch een dakgoot, die

lichtjes uitsprong over het erf van de gebuur, en afvoerpijp aanbracht waar-

door het water niet meer over het volledige lijdend erf afvloeide vorderde de

allesbehalve gemakkelijke buur de wegruiming van de goot en afvoerpijp. De

Vrederechter van ViseÂ zag hierin een misbruik van recht en wees erop dat de

situatie van het leidend erf door de nieuwe installatie in feite verbeterd

werd(1062). In zijn noot bij dit vonnis trekt Hansenne in zijn typische stijl

in twijfel of hier wel van verbetering sprake is. Het is alleszins zo dat een

kanalisatie tot verzwaring van een waterafvloeiing kan leiden, wat verboden

is. Maar hier wordt alles een feitenkwestie die gebeurlijk met een plaats-

bezoek moet opgelost worden. Om te weten of er een verzwaring is moet

men met de oorspronkelijke situatie kunnen vergelijken. Het lijkt niet

ondenkbaar dat dit in het concrete geval betekende dat wanneer het water

over de volledige breedte van het terrein stroomde dit regelmatig in een ware

modderpoel herschapen werd. Indien dan op een ordelijke wijze voor kana-

lisatie gezorgd wordt kan dit inderdaad een verbetering uitmaken.

153. NOODWEG

(a) Tijdstip van aanvraag

Om een vordering in te stellen moet men een reeds verkregen en dadelijk

belang hebben, weze het dat een vordering toelaatbaar is om de schending

van een ernstig bedreigd recht te voorkomen (art. 18 Ger. W.). Aldus kan de

noodweg gevorderd worden op het ogenblik dat ingeslotenheid ontstaat of

wanneer er zekerheid is dat ze binnen afzienbare tijd zal ontstaan. De

Vrederechter van St.-Niklaas meende dat de eigenaars van een perceel dat

via een gehuurd aanpalend perceel toegang had tot de openbare weg wel erg

voorbarig waren wanneer zij een kleine 7 jaar voÂoÂr het verstrijken van deze

huur reeds een vordering tot toekenning van noodweg instelden. De vorde-

ring was er niet op gericht een einde te stellen aan een insluiting of een

dreigende insluiting te voorkomen maar beoogde in feite de verweerders

reeds jaren op voorhand te verplichten de huurovereenkomst te verlen-

gen(1063).

(b) Begrip insluiting. Minst bezwarende ligging

Een noodweg kan toegekend worden indien een erf ingesloten is, d.w.z. geen

of onvoldoende toegang heeft tot de openbare weg, en deze noodweg de

normale exploitatie van het erf overeenkomstig zijn bestemming zal moge-

lijk maken. In arresten van 1 maart 1996 en 28 november 1997 heeft het Hof

van Cassatie deze voorwaarden nog eens geformuleerd. Het arrest van

1 maart 1996 is in die zin explicieter dat daar uitdrukkelijk ook nog eens

(1062) Vred. ViseÂ 6 november 1995, J.L.M.B. 1996, 198, noot J. HANSENNE.

(1063) Vred. St.-Niklaas 19 april 1993, R.W. 1994-95, 891.
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de mogelijkheid wordt vermeld dat overdreven kosten of ongemakken bij de

aanleg van dergelijke toegang op het eigen erf eveneens als insluiting

gelden(1064). In feite herhaalt het Hof hier zijn rechtspraak die het ook al

voÂoÂr de wetswijziging van 1 maart 1978 hanteerde(1065). In zijn arrest van

28 november 1997 lijkt het Hof een ruime plaats te hebben ingeruimd voor de

elementen ,,overdreven ongemakken'' en ,,normaal gebruik''. Benevens het

haast klassieke motiveringsgebrek voerde de eiser in Cassatie een schending

van de art. 682 en 683 B.W. aan. Hij bekloeg zich erover dat de feitenrechters

het traject van uitweg dat hij voorgesteld had over de grond van een derde

niet hadden aanvaard en de uitweg over zijn grond gelegd hadden. De

bestreden beslissing had dit gemotiveerd met de overweging dat het voor-

gestelde traject veel te lang was om de exploitatiezetel van het bedrijf te

bereiken en bovendien te grote nadelen zou meebrengen voor het voorge-

stelde lijdende erf waarop gebouwd was en een tuin aangelegd. Daarmee had

de Rechtbank voor het Hof zijn beslissing dat het erf van verweerders in

Cassatie ingesloten was in de zin van art. 682 B.W. verantwoord. Waar in

deze overweging nog alleen art. 682 B.W. te berde wordt gebracht spreekt

het Hof in zijn volgende overweging over de ingeroepen wetsbepalingen,

meervoudsvorm die er o.i. op duidt dat men hier ook art. 683 B.W. heeft

beoogd. Waar bleek dat de exploitatiezetel van verweerders een voldoende

toegang tot de openbare weg had waarvan het ingesloten terrein kon profi-

teren, had de Rechtbank volgens het Hof een exacte toepassing gemaakt van

de ingeroepen wetsbepalingen door op deze elementen te steunen om ver-

weerders een uitweg toe te kennen die het ingesloten perceel met deze

exploitatiezetel verbond. Het argument van eiser dat de wettelijke erfdienst-

baarheid van noodweg bedoeld was om een ingesloten erf toegang tot de

openbare weg te geven maar niet om toegang te hebben tot het erf waar de

exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd was werd aldus afgewezen.

Het arrest lijkt achtereenvolgens twee vragen aan bod te hebben laten komen.

De eerste vraag was die naar de insluiting. Daarbij werd het aspect van de

ongemakken door een te lang traject te berde gebracht. De tweede betrof naar

ons gevoel die naar een normale exploitatie en naar de minst bezwarende

ligging. In dit arrest komt tot uiting dat de factor normale exploitatie

overeenkomstig de bestemming van het erf, die ook al in vroegere uitspraken

van het Hof aan de orde was(1066), een element is dat meespeelt bij de

beoordeling van de vraag of er sprake is van insluiting. Dat lijkt ons terecht.

Doel van art. 682 B.W. is dat ieder erf overeenkomstig zijn bestemming op

normale wijze kan uitgebaat worden. Enkel in functie van dat doel heeft een

(1064) Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 212, Pas. 1996, I, 226, R. Cass. 1996, 331, noot

S. SNAET, R.C.J.B. 1997, noot P. LECOCQ, R.W. 1996-97, 189; Cass. 28 november 1997, Arr.

Cass. 1997, 1250, J.T. 1998, 339 (verkort), Pas. 1997, I, 1310, Rec. geÂn. enr. not. 1998, 339,

Rev. not. b. 1998, 151, R.W. 1999-2000, 111, T.B.B.R. 1998, 148.

(1065) Vgl. Cass. 12 maart 1981, Arr. Cass. 1980-81, 775, Pas. 1981, I, 756,Rec. geÂn. enr. not.

1983, nr. 22.909.

(1066) Zie onze vorige overzichten: T.P.R. 1989, 177, nr. 124, T.P.R. 1995, 679, nr. 142.
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vraag naar insluiting zin. Normaal lijkt dan in een dubbele betekenis be-

grepen te kunnen worden: enerzijds is er de vraag of de gekozen exploitatie

van het erf als normaal (overeenkomstig zijn bestemming) kan beschouwd

worden, anderzijds die of de praktische wijze waarop men die exploitatie wil

laten gebeuren redelijk te noemen is. We moeten overigens toegeven dat we

met deze ideeeÈn niet erg origineel zijn. In een arrest van 26 oktober

1882(1067) heeft het Hof van Cassatie eigenlijk al de behoeften van een

(normale) exploitatie tot maatstaf gemaakt voor de beantwoording van de

vraag of er insluiting is. Duidelijk geõÈnspireerd door wat Berlier in zijn

memorie van toelichting aan het Corps LeÂgislatif had gezegd, overwoog

het Hof: ,,Que c'est donc au besoins de l'exploitation qu'il faut avoir eÂgard

pour appreÂcier s'il existe ou non une issue''(1068).

(c) Begrip insluiting. Gedogen. Minder gemakkelijke toegang

De klassieke opvatting dat wie op enige wijze, weze dit louter op basis van

een gedogen, toegang heeft tot de openbare weg niet ingesloten is, werd door

het Hof van Cassatie bevestigd(1069). Het Hof spreekt van een gedogen van

de eigenaar of van de gebuiker van het naburige erf. Terecht. Gedogen

betekent dat geen enkel recht wordt toegestaan. De hoedanigheid van eige-

naar is dan ook niet vereist.

Het loutere feit dat een toegang minder gemakkelijk is dan een ander traject

betekent niet dat men met een onmogelijkheid in de zin van de wet te maken

heeft. Aldus werd geen noodweg toegekend aan een landbouwer die zijn

runderen Ô 200 m over een landelijke weg, die in strijd met zijn beweringen

geen enge bochten vertoonde en waar de zichtbaarheid goed was, moest

leiden naar een hem toebehorend perceel om ze te laten grazen op een hem

eveneens toebehorende weide. Het feit dat voldoende begeleiders met de

kudde moesten meegaan om de veiligheid van andere weggebruikers te

verzekeren overschreed volgens de Rechtbank geenszins het normale gevaar

van verkeer in landelijk milieu(1070).

(d) Begrip insluiting. Mede-eigendom

De Vrederechter van Fexhe-Slins wees erop dat wie een noodweg vroeg niet

(noodzakelijk) aantoonde dat een andere uitweg uitgesloten was omdat men

slechts mede-eigenaar was van het erf waar gebeurlijk die andere uitweg kon

(1067) Cass. 26 oktober 1882, Pas. 1882, I, 367.

(1068) Pas. 1883, I, 370, 2
o
kol.; BERLIER, Memorie van toelichting aan het Corps LeÂgislatif

d.d. 29 nivoÃse XII, LocreÂ, IV, 182, nr. 16: ,,Cette servitude deÂrive tout aÁ la fois et de la neÂcessiteÂ

et de la loi; car l'inteÂreÃt geÂneÂral ne permet pas qu' il y ait des fonds mis hors du domaine des

hommes, et frappeÂs d'inertie ou condamneÂs aÁ l'inculture'', door het Hof van Cassatie geher-

formuleerd als ,,condamner aÁ la steÂriliteÂ''.

(1069) Cass. 3 februari 2000, R.W. 2000-2001, 908. Zie ook Vred. Fexhe-Slins 12 juni 1995,

T. Vred. 1999, 240, noot P. LECOCQ.

(1070) Rb. Doornik 3 november 1998, T. Vred. 1999, 130.
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uitgeoefend worden of dit erf in de toekomst kon verkocht worden(1071). Hij

wou blijkbaar alle mogelijkheden openhouden en beval een plaatsbezoek.

(e) Begrip insluiting. Overdreven kosten

Art. 682 B.W. stelt dat er insluiting is indien overdreven kosten gemaakt

zouden moeten worden om een erf op de openbare weg aan te sluiten. Dit

principe van de relatieve ingeslotenheid werd toegepast door de Vrederechter

van Zelzate(1072).

Het moge waar zijn dat de rechter die vaststelt dat eÂeÂn oplossing voor

aansluiting op een openbare riolering duurder is dan een andere daarmee

nog niet heeft gezegd dat de kosten buitensporig zijn, toch is een Cassatie-

voorziening op die grond onontvankelijk bij gebrek aan belang indien de

rechter vaststelde dat deze (duurdere) oplossing alleszins door de gemeente-

lijke overheid was afgewezen en een deskundigenonderzoek gelet op dat

standpunt overbodig is. De motivering i.v.m. de kosten is dan immers slechts

ten overvloede gegeven(1073).

(f) Insluiting ten gevolge van splitsing

Reeds voÂoÂr de wetswijziging van 1 maart 1978 gold de regel dat indien de

insluiting het gevolg was van een verdeling geen noodweg gevorderd kon

worden over het erf van personen die niet bij deze verdeling betrokken waren

en de regels van art. 682 B.W. niet toepasselijk waren. De overgang moest

genomen worden over het erf van (eÂeÂn) van de deelgenoten en werd be-

schouwd als een (uitdrukkelijk of stilzwijgend) bedongen recht van over-

gang. Indien door uitdovende verjaring dit bedongen recht teniet was gegaan

kwam men terug in de hypothese van art. 682 B.W.(1074). De Vrederechter

van Westerlo had het dus bij het rechte eind toen hij, vaststellend dat het erf

van eiser en verweerder voortkwamen uit de verdeling van een groter geheel

en in de verdelingsakte van 1954 bedongen werd dat de percelen die ten

gevolge van de verdeling zonder uitweg zouden zijn gratis recht van wegenis

zouden genieten over de aanpalende percelen, oordeelde dat deze akte van

1954 een bedongen erfdienstbaarheid tot stand had gebracht(1075). Die

erfdienstbaarheid was echter blijkbaar nooit uitgeoefend(1076) want bij zijn

(1071) Vred. Fexhe-Slins 12 juni 1995, T. Vred. 1995, 240, inzonderheid 242, 1
o
kol.

(1072) Vred. Zelzate 7 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 65.

(1073) Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 212, Pas. 1996, I, 226, R. Cass. 1996, 331, noot

S. SNAET, R.C.J.B. 1997, 476, noot P. LECOCQ, R.W. 1996-97, 189.

(1074) Cass. 21 april 1910, Pas. 1910, I, 195; Luik 21 december 1888 en (vooral) het hierdoor

bevestigde vonnis van Rb. Namen 1 juli 1884, Pas. 1889, II, 147; Rb. Nijvel 12 juni 1889, Pas.

1890, III, 118; G. GALOPIN, Les biens, la proprieÂteÂ et les servitudes, Luik 1912, 216-217;

F. LAURENT, VIII, nr. 83-84.

(1075) Vred. Westerlo 18 november 1997, T. Vred. 1999, 215.

(1076) Mogelijk omdat gedurende meer dan 30 jaar de kavels eigendom gebleven waren van

broer en zus.
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plaatsbezoek in 1996 vond de Vrederechter nergens enig spoor van een weg.

Het is dan ook merkwaardig dat verweerder de verjaring niet inriep want,

gelet op het standpunt van het Hof van Cassatie(1077), had eiser dan het

bewijs van uitoefening moeten leveren. Op het eerste gezicht lijkt dit een

Pyrrusoverwinning vermits eisers onmiddellijk beroep op art. 682 B.W.

hadden kunnen doen. Het gebruik van de weg zou dan echter niet meer

gratis geweest zijn maar tot vergoeding aanleiding hebben kunnen geven.

(g) Leidingen

Aan de jarenlange betwisting of art. 682 B.W. de mogelijkheid biedt om los

van elke overgang, als een op zichzelf staande erfdienstbaarheid, leidingen

onder andermans erf te hebben lijkt een einde gekomen. In een uiterst

bondige motivering zegt het Hof van Cassatie dat art. 682 § 1 B.W. niet

uitsluit dat de eigenaar van een ingesloten erf kan verkrijgen dat onder het

naburig erf leidingen worden aangelegd voor het normale gebruik van zijn

eigendom naar de bestemming ervan(1078). Zegt deze laconieke formulering

op het eerste gezicht niets over het al dan niet zelfstandig karakter van

dergelijk recht dan kan men er niet omheen dat dit het antwoord was van

het Hof op de grief van de eiser die in het tweede onderdeel van zijn middel

expressis verbis had aangevoerd dat art. 682 B.W. niet het recht geeft om

ongeacht elk recht van overgang over de bovengrond een leidingennet onder

het lijdend erf aan te leggen. Snaet concludeert dus terecht dat het mogelijk is

dat men bovengronds niet is ingesloten maar voor de aanleg van leidingen

verplicht is onder het erf van zijn gebuur door te gaan, in welk geval de

rechter dit op grond van art. 682 B.W. kan toestaan(1079). De pleiters

moeten nu natuurlijk niet euforisch worden. Art. 682 B.W. is en blijft een

uitzonderlijke mogelijkheid om andermans eigendom te bezwaren. Indien er

een bovengrondse uitweg is zal degene die toch via een ander traject een

zelfstandig recht van noodweg vordert voor leidingen des te meer moeten

aantonen dat de voorwaarden voor een beroep op art. 682 B.W., nl. ingeslo-

tenheid (volkomen onmogelijkheid, buitensporige werken of kosten) en

noodzaak voor het normaal van waarde maken van zijn erf, vervuld zijn.

(h) Vergoeding. Vordering door gebruiker

Enerzijds geeft art. 682 § 3 B.W. de gebruiker van een ingesloten erf de

mogelijkheid een noodweg te vorderen mits hij de eigenaar in zake roept.

Anderzijds bepaalt art. 682 § 1 B.W. dat een vergoeding betaald moet worden

in verhouding tot de schade. Voor de Rechtbank van Nijvel betekent dit dat

(1077) Cass. 18 november 1983, Pas. 1984, I, 305, R.W. 1983-84, 1980.

(1078) Cass. 1 maart 1996, Arr.Cass. 1996, 212, Pas. 1996, I, 226, R. Cass. 1996, 331, noot

S. SNAET, R.C.J.B. 1997, 476, noot P. LECOCQ, R.W. 1996-97, 189.

(1079) S. SNAET, ,,Het recht van uitweg voor ondergrondse leidingen'', R. Cass. 1996, 331,

2
o
kol. in fine.
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indien de noodweg door de gebruiker gevorderd wordt hij de vergoeding

moet betalen vermits hij het heersend erf exploiteert en er voordeel uit haalt.

Om te vermijden dat regelmatig een herberekening moest gebeuren naarge-

lang de fluctuaties in de opbrengst per hectare besloot de Rechtbank tot de

toekenning van een eenmalige en definitieve vergoeding, gelijk aan 20 maal

de jaarlijkse vergoeding(1080). Die oplossing is misschien minder evident

dan ze lijkt. Waar in het oorspronkelijkWetsvoorstel Lindemans nog gedacht

werd aan een louter persoonlijk recht voor de gebruiker en de idee van

erfdienstbaarheid werd uitgesloten indien hij in eigen naam optrad(1081)

werd door de Senaatscommissie voor Justitie voor een andere oplossing

gekozen die uitmondde in de tekst van art. 682 § 3 B.W. zoals we hem nu

kennen. De eigenaar moest door de gebruiker in zake geroepen worden om

tijdig bezwaar te kunnen opperen indien de vordering van de gebruiker voor

hem nadelig zou zijn. De idee van persoonlijk recht voor de gebruiker werd

immers verlaten. Indien de gebruiker de noodweg vorderde zou hij dat

doen als stilzwijgende mandataris van de eigenaar. Het recht van noodweg

zou definitief worden en blijven bestaan ook na beeÈindiging van een pacht-

contract. Ook bij de onrechtstreekse opvordering via de gebruiker zou men

te maken hebben met een zakelijk recht(1082). Die idee, die in feite een

normale toepassing is van het beginsel dat erfdienstbaarheid een voordeel

is voor een erf leidt tot de conclusie dat aldus (ook) de eigenaar van het

ingesloten erf een waardevermeerdering geniet die overigens langer kan

duren dan het gebruiksrecht dat hij toestond. Is het dan niet logisch dat

hij daarvoor de vergoeding betaalt? Indien hij geen waardevermeerdering

voor zijn erf ziet kan hij hierop reageren dankzij het systeem van in zake

roepen van art. 682 § 3 B.W. Bovendien lijkt beroep op de mogelijkheid

tot herziening van de pachtprijs (art. 17 Pachtwet) niet uitgesloten indien

hij meent dat ook de pachter zijn voordeel doet dankzij de verbeterde

uitbatingsmogelijkheden. Wat betreft het systeem van eenmalige vergoeding

dat de Rechtbank oplegde moet wel rekening gehouden worden met de

mogelijkheid van gebeurlijke terugbetaling door art. 684, 3
o
al. B.W. voor-

zien.

(i) Bezitsvorderingen

Vermits een noodweg niet door verjaring kan verworven worden, wat

overigens ook blijkt uit art. 684, 2
o
al. B.W., is een bezitsvordering uit-

gesloten. De artikelen 1370 Ger.W. en 684 B.W. worden bijgevolg geschon-

den door de rechter die ingaat op de vordering tot herstel in het bezit van

een noodweg die men had verkregen om een ingesloten schuur te berei-

(1080) Rb. Nijvel 19 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1346 (samenvatting).

(1081) Parl. St. Senaat, buitengewone zitting 1974, nr. 147-1, 7.

(1082) Verslag Cooreman, Parl. St. Senaat 1975-76, nr. 147-2, 11. De Franse tekst lijkt de

ideeeÈn duidelijker te formuleren dan de Nederlanse.
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ken(1083). De combinatie van art. 688 en 690-691 B.W. had overigens ook al

wel aan het denken kunnen zetten.

(j) Toekenning. Procedure

Niet alleen onder deze titel, ook zo dadelijk onder Opheffing. Procedure,

komen de art. 1345 en 1371bis Ger. W. ter sprake.

Wie een noodweg vordert moet de specifieke procedurevoorschriften van

art. 1345 en 1371bis Ger. W. in acht nemen. De Vrederechter van Westerlo

heeft in dat verband een aantal zaken duidelijk gesteld.

De draagwijdte van de bepaling van art 1371bis Ger. W. dat het verzoek-

schrift nauwkeurige aanduiding van de eigenaar(s) van elk van de betrokken

percelen moet vermelden is dat de eiser de eigenaar(s) van elk perceel

waarover hij uitweg vordert van meet af aan in het geding moet betrekken.

Dat betekent niet dat men alle eigenaars over wiens perceel een uitweg

mogelijk is van meet af aan in het geding moet betrekken, wel dat zo de

uitweg over meerdere percelen gevorderd wordt de verschillende eigenaars

van bij de aanvang in de procedure moeten betrokken worden(1084). Indien

het erf waarover noodweg gevorderd wordt in onverdeeldheid toebehoort aan

verschillende mede-eigenaars dan dienen die allen ab initio in het geding

betrokken te worden op straffe van onontvankelijkheid van de vordering. De

onregelmatigheid kan niet goedgemaakt worden met een beroep op

art. 1371bis, 3 lid Ger. W., dat enkel een mogelijkheid behandelt die aan

de Vrederechter zelf is voorbehouden.

Indien men in de loop van de procedure meent dat de noodweg nog over

nog andere erven zou moeten lopen dan die in het verzoekschrift vermeld,

staat men opnieuw voor een procedureel probleem. Er is dan niet voldaan aan

het voorschrift van art. 1345 Ger. W. dat de oproeping in verzoening oplegt

op straffe van onontvankelijkheid(1085). Dat laatste strookt volkomen met

de duidelijke tekst van art. 1345 Ger. W., waar men dus niet omheen

(1083) Cass. 23 februari 1995, R. Cass. 1995, 213, noot H. VUYE, R.W. 1995-96, 237. In

dezelfde zin: Vred. Westerlo 26 januari 1997, R.W. 1998-99, 99, T. Vred. 1998, 345, daar

gepubliceerd met datum 26 januari 1996: onmogelijkheid reõÈntegranda in te stellen. De poging

om via een kwalificatie als losweg alsnog zijn slag thuis te halen faalde. Het vonnis verwijst

naar het proefschrift van H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, Die Keure, 1995. Dezelfde regel geldt voor het bedongen recht

van overgang: Vred. Halle 26 juni 1996, R.W. 1996-97, 1101.

(1084) Dat standpunt van de Vrederechter strookt met wat daarover in het verslag Cooreman

namens de Senaatscommissie voor Justitie gezegd werd (Parl. St. Senaat, buitengewone zitting

1974, nr. 147-2, p. 3). Daar werd duidelijk gewoon herhaald wat onder de vroegere wetgeving

reeds het standpunt van rechtsleer en rechtspraak was. Zie daarover: L. LINDEMANS, Erfdienst-

baarheden, in A.P.R., nr. 986.

(1085) Vred. Westerlo 6 juni 1997, T. Vred. 1998, 498.
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kan(1086). Waar de Vrederechter echter meent dat dit zelfs zo is wanneer de

eigenaars van die erven vrijwillig in het geding tussenkomen, gaat hij o.i. te

ver. Volgens het Hof van Cassatie is art. 1345 Ger. W. niet van openbare orde

en moet een gebeurlijke exceptie van onontvankelijkheid dus voÂoÂr alle

verweer ten gronde worden opgeworpen(1087). De visie van de Vrederechter

lijkt overigens om een dubbele reden niet erg praktisch. Enerzijds kan men

zich afvragen welk nut een verzoeningspoging heeft indien een partij vrij-

willig voor de rechter wil verschijnen. Anderzijds is die verzoeningszitting

niet voorzien indien de Vrederechter zelf op grond van art. 1371bis, 3
o
al.

Ger. W. het initiatief neemt om de eigenaars over wiens erf met minder

kosten de uitweg gelegd zou kunnen worden in de zaak te betrekken. Al bij al

kan men moeilijk anders dan besluiten dat een voorzichtig eiser van meet af

aan alle eigenaars over wiens erf mogelijk de noodweg gelegd zou kunnen

worden in verzoening zal oproepen.

Dezelfde Vrederechter van Westerlo meende dat art. 1345 en 1371bis Ger.

W. niet toepasselijk zijn zo de noodweg slechts subsidiair gevorderd wordt

en de primaire vordering een bedongen recht van overgang betreft. Maar hij

meende de procedure inzake noodweg dan toch te kunnen normaliseren door

een plaatsbezoek met persoonlijke verschijning te bevelen bij welke gele-

genheid hij dan een poging tot minnelijke schikking zou ondernemen.

Daartoe wees hij erop dat art. 1345 Ger. W. niet van openbare orde is en

art. 1371bis Ger. W. geen nietigheid oplegt(1088). De Vrederechter maakte

er geen geheim van dat hij zich door een publicatie van P.G. Daenens had

laten inspireren(1089). Het vonnis lijkt een lovenswaardige poging om water

en vuur met mekaar te verzoenen en om tot een praktische oplossing te

komen van een probleem waaraan de opstellers van de wet van 1 maart 1978,

zoals uit het stilzwijgen van de voorbereidende werken blijkt, nooit gedacht

hebben. Enerzijds maken de teksten van art. 1345 en 1371bis Ger. W. geen

onderscheid naargelang men met een eis in hoofdorde of met een subsidiaire

vordering te maken heeft. Anderzijds heeft het weinig zin vooraf een verzoe-

ning tot stand te willen brengen over een punt dat enkel tot betwisting zou

(1086) In de reeds aangehaalde passage uit het Verslag Cooreman wordt omtrent dergelijke

situatie gezegd dat indien uit het verweer van de bij het begin gedagvaarde naburen voortvloeit

dat de noodweg wellicht ook andere erven zou kunnen belasten, de eigenaar van het ingesloten

erf op zijn kosten de andere betrokken eigenaars in zake zou moeten roepen. Ook hier wordt

gewoon letterlijk de tekst van wat L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, in A.P.R., nr. 986

schreef overgenomen. Maar die tekst heeft betrekking op de vroegere regeling waarbij de eis

bij dagvaarding werd ingeleid en kan dus in het huidig systeem geen zoden aan de dijk zetten.

De vergissing is des te merkwaardiger omdat hetzelfde Verslag Cooreman niet alleen op p. 1 de

procedurale hervorming aankondigt maar eveneens op dezelfde p. 3 enkele alinea's verder in

extenso de voorgestelde tekst tot procedurewijziging herhaalt.

(1087) Cass. 9 maart 1984, Pas. 1984, I, 806. P. HEURTERRE, ,,De minnelijke schikking'',

T.P.R. 1980, 214, nr. 28. Het merkwaardige is dat dezelfde Vrederechter in zijn hierna

besproken vonnis van 26 september 1997 overwoog dat art. 1345 Ger. W. niet van openbare

orde is.

(1088) Vred. Westerlo 26 september 1997, T. Vred. 1999, 248.

(1089) P.G. DAENENS, ,,Het toepassingsgebied van de artikelen 1345 en 1371bis van het

Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de erfdienstbaarheden van uitweg'', R.W. 1991-92, 515.
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kunnen aanleiding geven nadat het in hoofdorde gevorderde werd afgewe-

zen. Toch valt in de motivering van dit vonnis iets op. Het blijkt dat de eisers

zich niet in hun dagvaarding maar pas in hun conclusies in ondergeschikte

orde op art. 682 B.W. beroepen hadden(1090). Dat betekent dat men hier niet

te maken had met een ondergeschikte vordering maar met een incidentele

vordering, die men blijkbaar op art. 807 Ger. W. wou laten steunen. Zonder

aanspraak te willen maken op volledigheid lijkt het ons toch nuttig een aantal

hypotheses te onderscheiden. Daarbij maken we overeenkomstig art. 12-14

Ger. W. onderscheid gemaakt tussen inleidende vordering en tussenvorde-

ring. Een eerste mogelijkheid is dat in de dagvaarding in hoofdorde een recht

van overgang en slechts in ondergeschikte orde een noodweg gevorderd

wordt. Die vraag naar noodweg, ook al is ze subsidiair, geschiedt hier vanaf

de gedinginleiding en niet in de loop van de procedure. Ze zal dan ook

moeten behandeld worden zoals eender welke vordering van noodweg die als

oorspronkelijke vordering werd ingesteld. Ze moet dus krachtens art. 1345

Ger. W. op straffe van onontvankelijkheid voorafgegaan worden door een

oproeping in verzoening. Wie dus van meet af aan op beide mogelijkheden

wil mikken doet er verstandig aan eerst in verzoening op te roepen en Ð

indien die niet bereikt wordtÐ dan op beide grondslagen te dagvaarden. Zijn

enige risico bestaat er dan in dat hij de kosten van dagvaarding zal moeten

dragen indien zijn vordering niet op basis van bedongen recht van overgang

maar op basis van noodweg wordt aanvaard(1091).

Een tussenvordering in de zin van art. 13 Ger. W. hebben we maar indien de

oorspronkelijke eiser op grond van art. 807 Ger. W. zijn eis wijzigt of de

tegenpartij een tegenvordering instelt (art. 14 Ger. W.). Overeenkomstig

art. 809 Ger. W. moeten die vorderingen bij conclusie worden ingesteld,

wat dus meebrengt dat het kostenprobleem hier niet opduikt.

Een tweede mogelijkheid is dus dat de eiser die op grond van bedongen recht

van overgang gedagvaard had, in de loop van de procedure het geweer van

schouder verandert en poogt een noodweg te krijgen. Het lijkt ons niet

absoluut zeker dat dit zo maar zal lukken. Art. 807 Ger. W. vergt dat de

gewijzigde eis berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, weze

het dat men hun juridische kwalificatie mag wijzigen. Vereist is echter dat

tussen gewijzigde en oorspronkelijke vordering een voldoende enge band

bestaat(1092). Nu zal wie oorspronkelijk een bedongen recht van overgang

vordert in zijn dagvaarding een titel voor dit recht, zowel als negotium als

instrumentum, moeten kunnen aanvoeren. Dat is dan de akte waarvan art. 807

Ger. W. spreekt. Maar van de noodweg, die op de wet berust, is er nooit een

akte. De gewijzigde vordering kan dus moeilijk op een akte, aangevoerd in

de dagvaarding, berusten. Bekijken we nu het element berusten op een feit,

aangevoerd in de dagvaarding. Het bestaan van een recht van overgang is

(1090) T. Vred. 1999, 250, 2
o
kol., voorlaatste alinea.

(1091) Hierop gaan we verder in onder Opheffing. Procedure.

(1092) Verslag Van Reepinghen, Pasin. 1967, suppl. 432, 2
o
kol. in fine.
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helemaal niet afhankelijk van een insluiting. Het kan, maar moet er geen

verband mee houden. Wil men echter de ruimte openhouden om achteraf de

vordering op grond van recht van overgang om te zetten in een vordering op

grond van noodweg, dan moet al in de dagvaarding insluiting vermeld

worden, mogelijk tegen de overtuiging in dat men een recht van overgang

heeft. Hier rijst dan het probleem of op het moment van wijziging nog eerst

oproeping in verzoening moet gebeuren. Indien men er de voorbereidende

werken van de wet van 1 maart 1978 op naslaat stelt men vast dat de

verplichte voorafgaande oproeping in verzoening, die in het oorspronkelijk

voorstel van senator Lindemans niet voorkwam, door de Senaatscommissie

werd ingelast met het dubbele motief kosten te besparen en een oplossing in

der minne te bewerken(1093). In dit stadium van procedure nog een voor-

afgaande verzoeningsprocedure eisen lijkt dan ook zinloos(1094). Vermits

de zaak oorspronkelijk bij dagvaarding was ingeleid zal er toch al enige

animositeit zijn. Men kan er alleen op hopen dat, zoals bij meerdere proce-

dures die bij dagvaarding ingeleid werden, na enige tijd het gezond verstand

de bovenhand haalt op redeloze emotie en tijdens de procedure een akkoord

bereikt wordt.

De derde mogelijkheid vormt de tegeneis vanwege de gedaagde. Zoals reeds

gezegd blijkt uit het absolute stilzwijgen van de voorbereidende werken van

art. 1371bis Ger. W. duidelijk dat de opstellers nooit aan deze mogelijkheid

gedacht hebben. We zouden dan ook niet te veel gewicht willen hechten aan

het feit dat de tekst van art. 1371bis Ger. W. alleen van vorderingen spreekt

zonder onderscheid te maken tussen hoofd-en tegenvorderingen. Een afwij-

king van art. 809 Ger. W. werd duidelijk niet beoogd(1095). Wat betreft de

toepassing van art. 1345 Ger. W. zou men kunnen aanvoeren dat men staat

voor een merkelijk andere situatie dan die in de vorige hypothese. Persoon

van eiser, voorwerp en grondslag van de eis wijken af van de situatie door de

dagvaarding initieel geschapen. Maar het element van agressiviteit dat in een

tegeneis zit lijkt ons a fortiori de redenering die we in de vorige hypothese

hanteerden om voorafgaande oproeping in verzoening af te wijzen, te verant-

woorden.

Voor hypothese twee en drie kan dan ook besloten worden dat zij o.i. geen

aanleiding geven tot toepassing van art. 1345 Ger. W. Wel lijkt het aange-

wezen om, zoals de Vrederechter vanWesterlo het in navolging van Daenens

zo fraai formuleerde, de procedure te ,,normaliseren'', door bij vonnis

alvorens recht te doen een plaatsopneming met persoonlijke verschijning

van partijen te bevelen, bij welke gelegenheid hij dan nog kan proberen een

verzoening te bewerkstelligen. Een goede illustratie van dit alles vindt men

(1093) Verslag Cooreman, Parl. St. Senaat buitengewone zitting 1974, nr. 174-2, 13.

(1094) In dezelfde richting denkt ook P. LECOCQ in haar noot bij Vred. Fexhe-Slins 12 juni

1995, T. Vred. 1999, 240, inzonderheid 247, 1
o
kol.

(1095) Ingeval van facultatieve poging tot minnelijke schikking sluit de tekst van art. 731

Ger. W. tussenvorderingen (ook de tegenvordering) uit van voorafgaande oproeping in verzoe-

ning: P. HEURTERRE, ,,De minnelijke schikking'', T.P.R. 1980, 198, nr. 4.
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eigenlijk in een vonnis van de Vrederechter van Fexhe-Slins(1096). In een al

lang aanslepende procedure vorderden twee eigenaars van drie op mekaar

aansluitende percelen wederzijds een recht van overgang. Geen van beide

kon zijn recht aantonen. Beiden poogden het dan blijkbaar over de boeg van

de noodweg te gooien. De Vrederechter stelde vast dat partijen het over eÂeÂn

zaak eens waren: het werd hoog tijd dat er een einde kwam aan het geschil en

de kosten mochten niet verder oplopen. In het licht van dat alles meende hij

dat de wederzijdse conclusies een impliciete incidentele vordering tot toe-

kenning van noodweg bevatten en art. 1345 en 1371bis Ger. W. terzijde

konden gelaten worden, temeer daar voorheen al eens een verzoeningspoging

was gebeurd. Hij beval een verschijning ter plaatse.

(k) Toekenning. Procedure. Ontvankelijkheid

Het feit dat in een eerdere procedure omtrent de vraag of er al dan niet een

bedongen recht van overgang bestond een in kracht van gewijsde gegane

uitspraak werd gedaan brengt uiteraard geen onontvankelijkheid van een

latere vordering tot toekenning van noodweg met zich mee. Het voorwerp

van de eis is immers totaal verschillend(1097).

154. OPHEFFING

De eerste vraag die gesteld moet worden indien men aan een weg het statuut

van erfdienstbaarheid wil toeschrijven is om welke erfdienstbaarheid het

gaat: een buurtweg, een noodweg of een bedongen recht van overgang.

Inzonderheid bij noodweg en recht van overgang doen zich gelijkaardige

situaties voor die echter verschillend geregeld worden. Dat is o.a. zo bij de

opheffing. De opheffingsmogelijkheid door art. 684 B.W. voorzien geldt

enkel voor de noodweg. Wordt een weg voor een gedeelte van zijn breedte

gevormd door een noodweg en voor een ander gedeelte door een bedongen

recht van overgang dan dient voor het gedeelte noodweg art. 684 B.W.

toegepast te worden en voor het ander gedeelte art. 710bis B.W.(1098).

Vermits de ratio legis van de noodweg de ingeslotenheid is, dient bij de

beoordeling van een vordering op grond van art. 684 B.W. de enige vraag te

zijn of er nog insluiting is(1099).

Het loutere feit dat de eigenaar van een ingesloten erf tevens mede-eigenaar

is van een aanpalend perceel dat aan de openbare weg grenst doet de

ingeslotenheid niet verdwijnen als er geen eenheid van exploitatie is. Bij

(1096) Vred. Fexhe-Slins 12 juni 1995, T. Vred. 1999, 240.

(1097) Rb. Doornik 3 november 1998, T. Vred. 1999, 130; Vred. Westerlo 28 februari 1997,

T. Vred. 1999, 212. Zie ook ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 676, nr. 137.

(1098) Rb. Brugge 3 oktober 1998, R.W. 1998-99, 410, T. Vred. 1999, 227, noot P. LECOCQ;

Vred. Wolvertem 11 juli 1996, R.W. 1996-97, 924. Omgekeerd is de procedure van art. 1371bis

Ger. W. niet toepasselijk zo men met een bedongen recht van overgang te maken heeft: Vred.

Westerlo 6 juni 1997, T. Vred. 1998, 498, inzonderheid 500, eerste kol.

(1099) Zie onze vorige overzichten, T.P.R. 1989, 1778, nr. 127 en 1995, 684, nr. 149.
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dit alles moet er rekening mee gehouden worden dat situaties in de loop der

jaren kunnen wijzigen, o.a. door verbouwingen aan een woning op het

heersend erf. De rechter die voorheen meende geen opheffing te kunnen

toestaan kan dit later, omwille van de gewijzigde situatie die actueel wel een

eenheid van exploitatie toelaat, wel doen(1100)

155. OPHEFFING. PROCEDURE(1101)

In ons vorig overzicht hebben we benadrukt dat de voorschriften van art. 1345

en 1371bis Ger. W. enkel de noodweg betreffen en niet de bedongen erf-

dienstbaarheid van overgang(1102). Die visie werd herhaald in vonnissen

van de Vrederechters van Roeselare en Merbes-le ChaÃteau, die tot onont-

vankelijkheid van de vordering besloten(1103). De Vrederechter van Roe-

selare, voor wie via verzoekschrift de opheffing van een recht van overgang

en van lichten en uitzichten werd gevorderd, voegde eraan toe dat die

onontvankelijkheid door hem ambtshalve moest opgeworpen worden(1104).

In haar noot bij het vonnis keurt Mostin de beslissing goed wat betreft het

principe van de onontvankelijkheid. Ze heeft echter kritiek op de motivering.

Naar haar mening ging het wel om een tegensprekelijke procedure. Ook de

door de Vrederechter gevolgde procedure wordt bekritiseerd. Doordat er

geen oproeping vanwege de griffie was werd door de rechter zelf de facto een

procedure met eenzijdig karakter geschapen(1105). Uiteindelijk staat men

voor twee vragen. De eerste is welke sanctie staat op het aanwenden van een

verzoekschrift daar waar de wet (zoals voor een bedongen recht van over-

gang) het gebruik van een dagvaarding oplegt. De tweede of deze sanctie

door de rechter ambtshalve moet uitgesproken worden dan wel slechts op

verzoek van de verweerder in limine litis geformuleerd. Met andere woorden

kan men beweren dat dit procedurevoorschrift de essentieÈle belangen raakt

van de Staat of gemeenschap of in het privaatrecht de juridische grondslagen

bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij

rust(1106). Op de eerste vraag wordt meestal als antwoord de onontvanke-

lijkheid naar voor geschoven(1107). Is het waar dat het Hof van Cassatie in

(1100) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410.

(1101) Zie gebeurlijk ook onder Toekenning. Procedure.

(1102) T.P.R. 1995, 663-665 nr. 123.

(1103) Vred. Roeselare 31 januari 1994, T. Vred. 1996, 416, noot C. MOSTIN; Vred. Merbes-

le-ChaÃteau 23 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 699, noot J. HANSENNE.

(1104) Vred. Roeselare 31 januari 1994, T. Vred. 1996, 416, noot C. MOSTIN.

(1105) T. Vred. 1996, 420, nr. 6.

(1106) Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699; Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 844; Cass.

10 maart 1994, R.W. 1994-95, 431.

(1107) G. CLOSSET-MARCHAL, ,,Exceptions de nulliteÂ, fins de non-recevoir et violations des

reÁgles touchant aÁ l'organisation judiciaire'', noot bij Cass. 27 mei 1994, R.C.J.B. 1995, 639,

inzonderheid 656, nr. 25; P. G. DAENENS, ,,Het toepassingsgebied van de artikelen 1345 en

1371 bis van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de erfdienstbaarheid van uitweg'', R.W. 1991-92,

514, inzonderheid 515, 2
o
kol.; C. MOSTIN, ,,Les actions relatives au droit de passage doivent-

elles eÃtre intoduites par requeÃte ou par citation?'', noot bij Vred. Roeselare 31 januari 1994,

T. Vred. 1996, 416, inzonderheid 420, 1
o
kol.
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zijn arrest van 27 mei 1994(1108) niet uitdrukkelijk zegt wat de sanctie is op

inleiding bij verzoekschrift waar geen bijzondere bepaling deze afwijking

van de algemene regel van de inleiding bij dagvaarding toelaat, dan is het niet

minder waar dat dit arrest evenzeer zegt dat:

a) art. 700 Ger. W. betrekking heeft op de rechterlijke organisatie

b) art. 860-861 Ger. W. (nietigheidssanctie) niet toepasselijk is op schending

van deze bepaling

c) art. 700 Ger. W. geschonden wordt door de rechter die meent dat ondanks

het niet eerbiedigen van de regel geformuleerd in dit artikel de vordering

toch ontvangen mag worden omdat de verweerder, die bij gerechtsbrief

was opgeroepen en van meetafaan zijn rechten kon verdedigen, geen

enkel nadeel leed

d) de verklaring dat het middel gegrond is toch moeilijk los gezien kan

worden van het feit dat in dit middel letterlijk gezegd wordt dat art. 700

Ger. W. een regel van rechterlijke organisatie bevat en bijgevolg een

gebiedend karakter heeft. Het lijkt vrij waarschijnlijk dat indien het Hof

dit onjuist achtte het in zijn motivering alleszins enige nuancering zou

aangebracht hebben.

Er bestaat een sterke stroming om de regels i.v.m. de rechterlijke organisatie

als van openbare orde te beschouwen(1109). Neemt men dit openbare orde-

karakter aan dan worden de vragen of een procedure al dan niet op alle

punten tegensprekelijk verliep, er enig nadeel was voor de verweerder en of

deze al dan niet de mogelijkheid had dit zelf te berde te brengen irrelevant.

Bij dit Roeselaarse geval rijst overigens nog een vraagje dat alle procedure-

problemen overbodig zou kunnen maken. Was hier wel sprake van een

erfdienstbaarheid? Men leest immers in de zgn. vestigingsakte dat de eige-

naar(s) van het beweerde lijdend erf de doorgang en de aanwezigheid van

vensters op onregelmatige afstand slechts toestaan zo lang zij dit goed

vinden. Dat wijst veel meer op een louter gedogen Ð de Vrederechter

spreekt overigens zelf van ,,een tijdelijk gedogen van lichten en zichten''

Ð dan op een recht, van welke aard dan ook.

Een andere vraag is wat er gebeurt indien de zaak bij dagvaarding aanhangig

gemaakt werd daar waar de wet een verzoekschrift (zoals inzake noodweg)

voorschrijft. Daar kan voor ontvankelijkheid geopteerd worden, weze het dat

de aldus nodeloos gemaakte kosten in alle geval ten laste van de eiser zullen

vallen(1110).

(1108) R.W. 1994-95, 1022 met concl. Adv. Gen. DU JARDIN, noot K. BROECKX, R.C.J.B.

1995, 639, noot G. CLOSSET-MARCHAL.

(1109) Zie G. CLOSSET-MARCHAL, l.c., R.C.J.B. 1995, 661-662, nr. 34.

(1110) P. G. DAENENS, o.c., l.c.; P. LECOCQ, ,,Servitude leÂgale d'enclave: introduction de

l'action et conciliation preÂalable obligatoire'', noot bij Vred. Fexhe-Slins 12 juni 1995, T. Vred.

1999, 240, inzonderheid 244.
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156. BEDONGENERFDIENSTBAARHEIDVANOVERGANG. OPHEFFING (ART. 710bis

B.W.)

De rechtbank van Nijvel onderstreepte terecht dat geen verwarring mag

gemaakt worden tussen de voorwaarden tot toekenning en opheffing van

de noodweg, zoals geregeld in art. 682-685 B.W., en de regels die gelden

inzake niet bestaan en opheffing van een bedongen erfdienstbaarheid(1111).

Dat betekent dat indien de opheffing gevraagd wordt van een weg waarvan

de breedte gedeeltelijk wordt gevormd door een bedongen recht van over-

gang (1,1 m) en gedeeltelijk door een noodweg (0,9 m) voor het ene gedeelte

de principes van art. 710bis B.W. gelden, voor het andere die van art. 684

B.W.(1112).

De restrictieve interpretatie van art. 710bis B.W. die wij van meet af aan

voorstonden(1113) en die bij ons vorig overzicht volop ingang gevonden had

in de rechtspraak(1114) lijkt tot een definitieve trend geleid te hebben. In de

bestudeerde periode werd unaniem het restrictief karakter van art. 710bisB.W.

beklemtoond. Het moet gaan om een verlies van elk nut(1115). Andere criteria

zijn voor de toepassing van art. 710bis B.W. niet dienstig. Komen dus niet in

aanmerking: de oorspronkelijke bedoeling van partijen, het initieel nut of

voordeel, het feit dat de ingeslotenheid opgehouden heeft of nog een andere

toegang mogelijk is(1116) en zeker niet een eventuele verzwaring(1117).

Ook wat betreft de vraag wat in art. 710bis B.W. onder nut verstaan moet

worden is onze initieÈle opvatting dat aan deze term dezelfde betekenis moet

gehecht worden als in art. 637 B.W.(1118) de vaste opinie in de rechtspraak

geworden. Het nut hoeft niet louter een economisch karakter te hebben. De

meerwaarde die door de erfdienstbaarheid verschaft wordt kan niet alleen een

actueel of materieel karakter hebben. Ook een potentieel, gebeurlijk toekom-

stig nut, een veraangenaming of louter gemak komen in aanmerking(1119).

(1111) Rb. Nijvel 29 september 1995, AmeÂn. 1996, 37, inzonderheid 39, 1
o
kol.

(1112) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410, T. Vred. 1999, 227, noot P. LECOCQ.

(1113) Overzicht 1980-88, T.P.R. 1989, 1793, nr. 146. In dezelfde zin: H. VUYE, ,,De nutteloos

geworden privaatrechtelijke erfdienstbaarheid: recente tendensen in BelgieÈ, Frankrijk en

Nederland'', T.B.B.R. 1991, 323-350.

(1114) Overzicht 1989-1994, T.P.R. 1995, 660, nr. 122.

(1115) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410, inzonderheid 412; Rb. Brussel 28 april

1993, T.B.B.R. 1994, 71; Vred. Westerlo 14 maart 1997, R.W. 550; Vred. Wolvertem 11 juli

1996, R.W. 1996-97, 924.

(1116) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410, inzonderheid 412, 2
o
kol., T. Vred.

1999, 227 noot P. LECOCQ; Rb. Brussel 28 april 1993, T.B.B.R. 1994, 71; Vred. Wolvertem

11 juli 1996, R.W. 1996-97, 924. Al deze vonnissen beklemtonen de meerwaarde die een

gebeurlijke additionele toegang kan vertegenwoordigen o.a. bij vervreemding.

(1117) Vred. Westerlo 14 maart 1997, R.W. 1998-99, 550.

(1118) Zie de vorige Overzichten: T.P.R. 1989, 1793, nr. 146; T.P.R. 1995, 660, nr. 122.

(1119) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410, T. Vred. 1999, noot P. LECOCQ; Rb.

Nijvel 29 september 1995, AmeÂn. 1996, 37; Rb. Brussel 28 april 1993, T.B.B.R. 1994, 71; Vred.

Wervik 30 juni 1998, R.W. 1999-2000, 1453, inzonderheid 1455, 1
o
kol., T. Vred. 1999, 251,

inzonderheid 254, zie i.v.m. dit vonnis ook wat we daarover (mede in voetnoot) zeggen in

Uitdovende verjaring; Vred. Westerlo 14 november 1997, T. Vred. 1999, 215; Vred. Wolver-

tem 11 juli 1996, R.W. 1996-97, 924; Vred. Jumet 19 januari 1995, J.T. 1995, 371.
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157. ART. 710bis B.W. KANTMELDING

De vordering tot opheffing van erfdienstbaarheid en de uitspraak over derge-

lijke eis betekenen een potentieÈle of effectieve wijziging van de juridische

toestand van een onroerend goed. Bijgevolg dienen derden overeenkomstig

art. 3 Hyp. W. verwittigd te worden. De regel werd reeds eerder i.v.m.

art. 710bis B.W. toegepast door de rechtspraak(1120). De Vrederechter

van Marchienne-au-Pont leek hiervan perfect op de hoogte maar meende

toch dat hij geen kantmelding van de eis moest opleggen en de procedure

schorsen. Zijn motief was dat tussen het instellen van de eis en zijn vonnis

geen enkele translatieve akte met betrekking tot de onroerende goederen van

eiser en verweerder gesloten bleek en zijn vonnis, dat naar eigen zeggen

binnen korte tijd na instellen van de eis was uitgesproken, aan kantmelding

onderworpen was en de griffier geen uitgifte mocht afgeven dan na bewijs

van vervulling van deze formaliteit. Derden zouden aldus voldoende be-

schermd zijn vermits het vonnis, dat enkel voor de toekomst beschikte,

tegenover derden alleen gevolg zou hebben vanaf de kantmelding(1121).

In haar noot bij dit vonnis bestempelt Mostin deze motivering nog eufemis-

tisch als ,,op zijn minst origineel''. Terecht. Wat moet men denken van een

magistraat die zelf zegt dat hij ambtshalve de onontvankelijkheid kon uit-

spreken en de procedure schorsen tot de kantmelding was gebeurd, aldus

toegeeft dat hij weet dat het voorschrift van openbare orde is en dit dan toch

feestelijk aan zijn laars lapt(1122). Bovendien lijkt het toch van enige licht-

gelovigheid Ð of moeten we zeggen lichtzinnigheid Ð te getuigen aan te

nemen dat tussen inleiding van eis en uitspraak geen vervreemding gebeurd

zou zijn. Het is niet alleen zo dat, zoals Mostin in haar noot terecht opmerkt,

tussen sluiting van debatten en uitspraak de rechter elke informatie mist. In

feite maakt de magistraat zich volledig afhankelijk van de informatie die

partijen hem willen verlenen. Het is in de hier geschetste situatie perfect

mogelijk dat in de loop van de procedure het heersend erf hetzij bij onder-

handse, hetzij zelfs bij authentieke akte vervreemd wordt en de koper een

meerprijs betaalt omwille van een erfdienstbaarheid die zal opgeheven

worden. Het valt daarbij zelfs niet uit te sluiten dat de kantmelding van

het vonnis zal gebeuren voÂoÂr de koopakte wordt overgeschreven en de

opheffing van de erfdienstbaarheid van dan af tegenstelbaar is aan de koper.

Men kan opwerpen dat de koper dan de ontbinding wegens bedrieglijk

(1120) Zie de rechtspraak geciteerd in ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 665, nr. 124. In de

bestudeerde periode werd de regel ook nog eens in herinnering gebracht door de Vrederechter

van Westerlo in zijn tussenvonnis van 28 februari 1997, T. Vred. 1999, 212.

(1121) Vred. Marchienne-au-Pont 25 juni 1993, T. Vred. 1995, 198, noot C. MOSTIN.

(1122) Het Hof van Cassatie zegt in zijn basisarrest van 21 maart 1929, Pas. 1929, I, 140

uitdrukkelijk:

a) dat de rechter vanaf het ogenblik dat hem een zaak wordt voorgelegd die door art. 3 Hyp.W.

aan kantmelding onderworpen is verplicht is na te gaan of deze formaliteit, waaraan de

sanctie van onontvankelijkheid is verbonden, werd vervuld.

b) daarbij ieder onderscheid verboden is tussen situaties waarbij de vordering tot herroeping of

nietigverklaring al dan niet een weerslag heeft op de rechten door derden voÂoÂr het instellen

van de vordering verworven.
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verzwijgen tegen de verkoper zou kunnen inroepen en van de eiser tot

opheffing gebeurlijk een extra-contractuele schadevergoeding zou kunnen

vorderen omdat diens miskennen van de publiciteitsvoorschriften mede de

schadelijke toestand voor de verkrijger heeft geschapen. Maar dat is een hele

hoop miserie die art. 3 Hyp.W. juist wil voorkomen. Het is evenmin een

argument dat de rechter de partijen geen dienst zou bewezen hebben door hen

met een ,,nutteloos'' procedure-argument te confronteren. Het gebeurlijke

tijdverlies hadden ze aan zichzelf te danken: de eiser omdat hij niet deed wat

een tekst van openbare orde hem oplegde, de verweerder omdat hij het

argument dat hem ter beschikking stond niet hanteerde. De beslissing van

de Vrederechter geeft blijk van een grote misvatting. Art. 3 Hyp.W. is niet ter

bescherming van de gedingvoerende partijen geschreven maar wel om de

belangen van derden te vrijwaren via degelijke, voorafgaande informatie.

158. TENIETGAAN. VERKAVELINGSVERGUNNING

In deze materie zal steeds naar de actueel voor een bepaald Gewest geldende

stedenbouwkundige regeling moeten gekeken worden(1123). Toch blijft

(voorlopig(?)) de tendens aanwezig om alleszins niet zonder meer de rechten

van de titularis van een bedongen erfdienstbaarheid bij het verlenen van een

verkavelingsvergunning op te offeren. Indien dus onder de vroegere wetge-

ving een verkavelingsvergunning bestaande bedongen erfdienstbaarheden

die strijdig waren met de inhoud van de vergunning kon opheffen, moest

daarbij nog altijd de door de wet opgelegde bijzondere procedure gevolgd

worden. In een geval waar zulks niet gebeurd was besloot de Rechtbank van

Nijvel dan ook dat de erfdienstbaarheid nog bestond en werd de herstelvorde-

ring van de titularis ervan grotendeels ingewilligd(1124).

159. UITOEFENING OVEREENKOMSTIG DE TITEL

De allereerste regel die art. 702 B.W. stelt is dat men bij de uitoefening van

de erfdienstbaarheid de grenzen door de titel gesteld moet eerbiedigen. Het

loutere feit van het overschrijden van die grenzen is verboden, ook al wordt

zo geen nadeel berokkend aan het lijdend erf(1125). De vraag naar gebeurlijk

nadeel of verzwaring is immers degene die in het tweede gedeelte van art. 702

B.W. aan bod komt, nadat reeds uitgemaakt is dat men bij de uitoefening

inderdaad binnen de grenzen van de titel blijft(1126). Die twee verschillende

regels van art. 702 B.W. worden niet altijd uit mekaar gehouden. Dat blijkt

uit een vonnis van de Rechtbank van Dendermonde(1127). Zij meende dat

een bedongen recht van overgang niet kon gebruikt worden voor het opslaan

(1123) Zie b.v. art. 133 § 2 Decreet 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke

ordening.

(1124) Rb. Nijvel 29 september 1995, AmeÂn. 1996, 37.

(1125) Vred. Jumet 19 januari 1995, J.T. 1995, 371.

(1126) Zie Overzicht (1980-1988), T.P.R. 1989, 1782, nr. 134.

(1127) Rb. Dendermonde 9 september 1997, T. Aann. 1998, 281.
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van bouwmaterialen op het heersend erf. Het motief was dat de vestigings-

akte van 1913 de weg had gelegd op een zaailand en de eigenaar van het

heersend erf een landbouwer was, waaruit voor de rechtbank bleek ,,dat het

in 1913 niet in de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen lag de

overweg voor niet-landbouwdoeleinden te gebruiken.''(1128).Dat is dus

duidelijk een toepassing van de regel dat de uitoefening binnen de grenzen

van de titel moet gebeuren. Waar het vonnis nu de geciteerde zin onmiddel-

lijk doet volgen door een waarin gezegd wordt dat de nieuwe uitbatingswijze

ongeoorloofd is omdat zij een verzwaring uitmaakt(1129) wordt de regel van

verbod van verzwaring eigenlijk gebruikt om aan te tonen dat men buiten de

grenzen van de titel treedt. Men kan aannemen dat een rechter op veilig wil

spelen en schending van beide regels van art. 702 B.W. als motief aanvoert.

Maar dan moet hij ze ook duidelijk als afzonderlijke regels behandelen.

Die vraag naar de grenzen van de titel kan soms tot interpretatievragen

aanleiding geven. Daarbij gelden dan de klassieke interpretatieregels, om

te beginnen de regel dat indien de termen van een akte duidelijk zijn er geen

ruimte tot interpretatie is. Het feit dat men in de vestigingsakte van een recht

van overgang de bewoordingen ,,eÂgalement se servir de cette aissance''

geschrapt had, evenals het bijwoord ,,notamment'' in de marge bij de redenen

waarvoor de erfdienstbaarheid mocht gebruikt worden leidde de Vrederech-

ter van Jumet (terecht) ertoe te beslissen dat men op strikte wijze de uitoefe-

ningsmodaliteiten had willen regelen(1130). Waar de Vrederechter uit het

gebruik van het voegwoord ,,et'' in de zinsnede ,,aÁ pied et avec brouettes''

afleidde dat het om cumulatieve voorwaarden ging en dus een keuze tussen

een overgang louter te voet (zonder kruiwagen) en een overgang met krui-

wagen uitgesloten was, is dit misschien toch wel ver gezocht. Men kan zich

moeilijk voorstellen dat een overgang met kruiwagen genomen wordt zonder

dat iemand als drijvende kracht achter deze kruiwagen loopt. Een loutere

vermelding dat de overgang met kruiwagen kon genomen worden had dus

volstaan. Men kan dus met evenveel gemak beweren dat een zinvolle

interpretatie een nodeloos herhaalde vermelding van de stappende activiteit

uitsluit en dat het feit dat de overgang te voet expliciet vermeld wordt

betekent dat ook een overgang zonder kruiwagen mogelijk was. De zaak

vertoont overigens gelijkenis met degene die het voorwerp was van het

Cassatie-arrest van 7 december 1967(1131). De formulering van de uitoefe-

ningswijze was daar gelijkluidend: ,,aÁ pied et avec une brouette''. Het Hof

besliste toen dat noch de bindende kracht van de overeenkomst, noch de in

het middel aangehaalde wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden

(waaronder art. 702 B.W.), geschonden werden door de rechter die, na

soeverein vastgesteld te hebben dat de toestand van het dienend erf niet

(1128) T.Aann. 1998, 284, eerste kol.

(1129) later uitgelegd als verhoogde frequentie, last door laden en lossen, lawaaihinder en

zware transporten met aanpassingswerken aan de weg tot gevolg.

(1130) Vred. Jumet 19 januari 1995, J.T. 1995, 371.

(1131) Arr. Cass. 1967-68, Pas. 1968, I, 471; R.C.J.B. 1970, 185, noot J. HANSENNE.
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werd verzwaard door gebruik van de overgang met een motorfiets aan de

hand en met afgezette motor of enig ander geluidloos voorwerp waarvan de

omvang die van een geladen kruiwagen niet overschreed, oordeelde dat het

hier om een normale uitoefening van de erfdienstbaarheid, overeenkomstig

de titel ging. Het verschil tussen de zaak voorgelegd aan de Vrederechter van

Jumet en degene die het voorwerp van het Cassatie-arrest uitmaakte ligt in

het feit dat in deze laatste zaak de erfdienstbaarheid gebruikt mocht worden

voor alle behoeften van het heersend erf. De restrictie van de erfdienstbaar-

heid Ð waarvoor de Vrederechter terecht opteert Ð ligt o.i. dan ook veeleer

vervat in het doel waarvoor ze verleend werd(1132): het binnenbrengen van

steenkool, hout en mest. Een overgang te voet, met fiets of motorfiets aan de

hand lijkt dan ook niet a priori uitgesloten mits dit gebeurt in het kader van

de beoogde doelstelling en niet leidt tot een (merkelijk) verhoogde frequentie

die als verzwaring valt aan te merken.

De vraag naar de omvang kwam ook aan bod voor de Rechtbank van Gent.

Uitgaande van de vaststelling dat nergens in de titel(s) van een erfdienst-

baarheid van uitweg bepaald werd of deze voor een beperkt gebruik bestemd

was dan wel ook openstond voor zwaar vervoer en de omvang dus niet

duidelijk vaststond besloot zij tot interpretatie. Met verwijzing naar de uit-

spraak van het Hof van Cassatie in 1976(1133) meende zij dat de verplich-

tingen van de eigenaar van het lijdend erf moeten beoordeeld worden

overeenkomstig art. 1162 B.W., met het oog op het doel waarvoor de

erfdienstbaarheid gevestigd werd en strikt beperkt tot de behoeften van het

heersend erf. Uit de aard van de heersende erven (garages voor personen-

wagens en kleine tuingronden) leidde zij soeverein af dat deze geen zwaar

vervoer behoefden. De eigenaar van een lijdend erf die op een hoogte van

Ô 2,4 m een ijzeren staaf had aangebracht om de doortocht van zware

vrachtwagens te beletten had volgens de rechtbank dan ook geen inbreuk

gemaakt op art. 701, 1
o
al. B.W., noch zich schuldig gemaakt aan eigenrich-

ting(1134).

De regel dat de erfdienstbaarheid binnen de grenzen van de titel moet

uitgeoefend worden brengt mee dat de rechter niet kan ingaan op het verzoek

om een op 3,3 m breedte bedongen recht van overgang uit te breiden tot 3,85

m(1135). Gebeurlijk kan men zulke verbreding wel bekomen door beroep te

doen op art. 682 B.W.

(1132) We moeten ons voorzichtig uitdrukken omdat de exacte formulering van de erfdienst-

baarheid nergens in het vonnis wordt weergegeven.

(1133) Cass. 8 oktober 1976, Pas. 1977, I, 166.

(1134) Rb. Gent 18 december 1995, T.G.R. 1996, 46, ter bevestiging van Vred. Eeklo 30 juli

1992, T.G.R. 1996, 45.

(1135) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, R.W. 1998-99, 721.
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160. VERZWARING

Zo men bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid binnen de grenzen van de

titel blijft dan nog mag deze uitoefening geen verzwaring betekenen (art. 702

B.W.).

Er is geen verzwaring van een bij akte van 1921 bedongen erfdienstbaarheid

van afloop van afvalwater en gebruik van een sterfput indien men daarvoor

anno 1997 P.V.C.-buizen installeert. De erfdienstbaarheid moet zo worden

uitgelegd dat zij actueel haar nut behoudt overeenkomstig hetgeen initieel

werd overeengekomen(1136).

Zie i.v.m. de verzwaring van een recht van waterafvloeiing ook wat we

verder schrijven onder Waterafvloeiing.

161. VERPLICHTINGEN EIGENAAR LIJDEND ERF. SANCTIE. RECHTSMISBRUIK

De eigenaar van het lijdend erf mag niets doen wat de uitoefening van de

erfdienstbaarheid belet of moeilijker maakt, o.a. door een wijziging aan de

gesteldheid der plaatsen (art. 701 B.W.). De sanctie hierop is dat de eigenaar

van het heersend erf wegruiming mag vorderen van wat met miskenning van

zijn recht werd aangebracht(1137). Zoals ieder recht dient dit in redelijkheid

te worden uitgeoefend en kan de uitoefening, gelet op de concrete omstan-

digheden van de zaak, een misbruik uitmaken. Dit werd door het Hof van

Cassatie in een arrest van 14 november 1997 in het licht gesteld, waarbij

duidelijk op het belang van de concrete omstandigheden werd gewe-

zen(1138). De feiten waren als volgt. Op het einde van een bedongen recht

van overgang hadden de verweerders een deuropening voor een nieuw

opgericht gebouw en twee treden van een betonnen trap aangebracht die

ongeveer 70 cm. van de weg in beslag namen. De vordering tot wegruiming

werd door de Rechtbank van Luik als een misbruik beschouwd en afgewe-

zen. Naar haar mening ondervonden de eisers geen schade door het feit dat

voetgangers doorgang namen door deze steeg of daar halt hielden en wees

niets erop dat ze enig toegangsprobleem tot een hun toebehorende wasplaats

gehad hadden. Evenmin werd aangenomen dat door de aanwezigheid van de

trap enige wateroverlast veroorzaakt werd.

(1136) Vred. Westerlo 14 maart 1997, R.W. 1997-98, 550. Het vonnis houdt geen beschrijving

in van de oorspronkelijke situatie noch een weergave van de exacte bewoordingen van de

vestigingsakte. Maar ofwel waren er in 1921 reeds leidingen aanwezig, zodat hier maximaal

sprake is van een wijziging van materiaal, ofwel waren die leidingen er nog niet maar dan lijkt

het vanuit het standpunt van hygieÈne en beperking van hinder eerder om een verbetering dan

om een verzwaring te gaan. Verdergaande op die laatste denkpiste lijkt het ook vanuit de

gezichtshoek van art. 697 B.W. volkomen verantwoord dat de leidingen, door de eigenaar van

het heersend erf volkomen zelf betaald, werden aangebracht.

(1137) Rb. Brugge 3 oktober 1997, R.W. 1998-99, 410, inzonderheid 413: wegruiming, onder

verbeurte van dwangsom, van betonnen afsluiting over bedongen overgang geplaatst; Rb.

Nijvel 29 september 1995, AmeÂn. 1996, 37, inzonderheid 39-40: wegruiming, onder verbeurte

van dwangsom, van stoep en beplantingen aangebracht door verkavelaar in strijd met niet

opgeheven recht van overgang alsmede schadevergoeding.

(1138) Cass. 14 november 1997, J.L.M.B. 1998, 1423; Rev. not. b. 1998, 126.
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Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel leren we dat

voor het Hof er geen schending van art. 701 noch van art. 1134 B.W. kan zijn

indien een rechter zijn beslissing om een vordering tot afbraak als een

misbruik te beschouwen wettig heeft gemotiveerd.

In het tweede onderdeel van dit middel hadden eisers aangevoerd dat zij

vanaf het begin der werken de verweerders in gebreke hadden gesteld de

erfdienstbaarheid te respecteren, de verweerders zich hieraan niet gestoord

hadden zodat beroep op de Vrederechter noodzakelijk was en dat, alhoewel

deze laatste bij zijn plaatsbezoek vastgesteld had dat de werken nog in de

werf stonden en in zijn vonnis partijen op hun wederzijdse rechten en

plichten had gewezen, verweerders gewoon verder waren gegaan met de

werken. Naar de mening van eisers was de door art. 149 G.W. opgelegde

motiveringsplicht geschonden door de Rechtbank omdat die niet geantwoord

had op hun argument dat verweerders zich bewust in een positie hadden

geplaatst waarbij de afbraak zou gevorderd worden en dus geen beroep

konden doen op de leer van het rechtsmisbruik. Naar de mening van het

Hof miste dit onderdeel feitelijke grondslag. Het vonnis had weliswaar

vastgesteld dat eisers kort na de aanvang der werken gereageerd hadden

met een ingebrekestelling en oproep in verzoening maar anderzijds ook

overwogen dat uit de voorgelegde stukken niet bleek dat de litigieuse inbreuk

op dat moment niet reeds voltrokken was, dit alleszins al het geval was bij het

plaatsbezoek van de Vrederechter en het voortzetten der werken de situatie

niet had verergerd.

In zijn antwoord op het derde en vierde onderdeel van het middel zegt het

Hof dan in een zeer algemene formulering dat om te beslissen of er al dan

niet rechtsmisbruik is de rechter rekening moet houden met alle omstandig-

heden van de zaak en o.a. nagaan of wie andermans recht schond dit doel-

bewust deed en aldus een fout beging die hem de mogelijkheid zou ontnemen

de exceptie van rechtsmisbruik te kunnen inroepen. Volgens het Hof had de

Rechtbank met de reeds in het antwoord op het tweede onderdeel aange-

haalde overweging (geen zekerheid dat op moment van reactie de inbreuk al

geen feit was) impliciet maar zeker beslist dat de verweerders noch bewust

noch te kwader trouw hadden gehandeld.

In hun tweede middel hadden eisers aangevoerd dat zo herstel in natura

moest afgewezen worden als zijnde een rechtsmisbruik, die vordering alles-

zins een vordering tot herstel bij equivalent inhield en de Rechtbank dus een

schadevergoeding had moeten toekennen. Het middel werd verworpen om-

dat uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek dat de eisers

hun eis beperkt hadden tot afbraak en herstel der plaatsen in oorspronkelijke

toestand zodat het toekennen van een niet gevorderde schadevergoeding een

ultra petita zou gevormd hebben.

Wat betreft het antwoord op het tweede middel vermoeden wij niet dat dit

velen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Het houdt eigenlijk enkel voor de

zoveelste keer de les in dat een voorzichtig pleiter best een subsidiaire

vordering formuleert. De logica van het antwoord op het eerste onderdeel
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van het eerste middel (geen schending van art. 701 noch van art. 1134 B.W.

in geval van wettig verantwoorde beslissing dat vordering tot afbraak

rechtsmisbruik vormt) lijkt ons evenmin betwistbaar. En, eerlijk gezegd,

wie kijkt verrast op van de algemeen geformuleerde regel dat de rechter van

wie gevraagd wordt dat hij tot rechtsmisbruik zou besluiten de concrete

omstandigheden moet in acht nemen en nagaan of een beroep op deze

exceptie niet onmogelijk is gemaakt door de partij zelf die wetens en

willens andermans rechten schendt? Het punt waarbij wij ons enigszins

onbehaaglijk beginnen te voelen bij dit arrest is het resultaat waartoe men

in concreto is gekomen door de bal in het kamp van de feitenrechter te

plaatsen. Wanneer het Hof zegt dat de Rechtbank impliciet maar zeker

beslist had dat er geen bewuste schending van de erfdienstbaarheid was

door te overwegen dat uit de overgelegde stukken niet bleek dat de inbreuk

nog niet voltrokken was op het moment waarop eisers gereageerd hadden,

zitten we op een cruciaal punt. Dat de vraag naar het al dan niet bewust

schenden van andermans rechten een feitenkwestie is kan niet betwist

worden. Maar meteen is duidelijk dat we tot een ander concreet resultaat

hadden kunnen komen indien eisers op een andere wijze de bewuste schen-

ding in hoofde van verweerders hadden pogen aan te tonen of de Rechtbank

een andere appreciatie aan de aangevoerde feiten had gegeven. Uiteindelijk

herleidt het hele probleem zich tot de vraag wie, op welke wijze, moet

bewijzen. Voor de Rechtbank van Luik was doorslaggevend dat niet vast-

stond dat de inbreuk al geen voldongen feit was op het moment van

(eerste)(1139) reactie van eisers. In haar redenering staat of valt alles met

de idee dat de eigenaar van een dienend erf de beperkingen van zijn recht pas

kent nadat hij daarop door de eigenaar van het heersend erf is gewezen. Het

komt ons voor dat men minstens even gemakkelijk kan beweren dat die

kennis veel vroeger bestaat. Mag men niet aannemen dat wie partij was bij de

vestigingsakte op het moment van de akte weet welke beperkingen op zijn

recht hij aangaat? Indien men geen partij was bij de vestiging, is het dan niet

zo dat men via hypothecaire publiciteit gewaarschuwd wordt, de notaris

partijen informeert bij het verlijden van de akte, de bij vroegere akte geves-

tigde erfdienstbaarheden in een koopakte uitdrukkelijk vermeld worden en

een koper meestal een lagere prijs bedingt omwille van de beperkingen door

de erfdienstbaarheid opgelegd? In dergelijke optiek wordt het de eigenaar

van het lijdend erf die gaat moeten aantonen dat hij desondanks zich op

verschoonbare wijze omtrent de omvang van zijn recht vergist heeft en dit tot

aan de voltooiing der werken. Daarmee vermijdt men een ook op praktisch

vlak toch wel moeilijk te aanvaarden consequentie. De beslissing van de

Rechtbank van Luik leidt tot een situatie waarin de eigenaar van het heersend

erf zoals in een reclame voor vermageringskuren of haargroeimiddelen

(1139) Het vonnis vermeldt drie tijdstippen: een brief van 3 september 1993, een oproeping in

verzoening in december 1993 en een plaatsbezoek van 3 mei 1994. Enkel i.v.m. dit laatste

tijdstip kon met zekerheid gesteld worden dat de werken toen voltooid waren. Het is nochtans

evident dat enkel voltooiing op 3 september relevant kon zijn.
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steeds de toestand voÂoÂr en na moet kunnen aantonen. Bij wijze van spreken is

hij gedoemd om elke dag met argusogen in de gaten te houden wat op het

lijdend erf gebeurt, ten allen tijde een fototoestel bij de hand te hebben dat

mee de datum van opname registreert en een deurwaarder die stante pede een

P.V. van vaststelling komt opmaken.

162. VERPLAATSING

Art. 701, 3
o
al. B.W. biedt de eigenaar van het lijdend erf de mogelijkheid

een andere plaats van uitoefening aan te bieden onder de dubbele voorwaarde

dat de oorspronkelijke plaats meer bezwarend is geworden of zij belet

voordelige herstellingen uit te voeren en de verplaatsing geen enkel nadeel

oplevert voor de eigenaar van het heersend erf. Aangenomen wordt dat niet

alleen herstellingen maar ook verbeteringen in aanmerking komen. De

kosten door de verplaatsing veroorzaakt zijn voor rekening van de eigenaar

van het lijdend erf(1140). Voor de Vrederechter van Wolvertem werd een

verplaatsing van een (tot dan toe niet eens uitgeoefende) erfdienstbaarheid

van overgang gevorderd. Uitoefening volgens oorspronkelijk voorzien tra-

ject zou voor gevolg hebben dat verhoudingsgewijs zeer veel nuttige opper-

vlakte verloren zou gaan, concept van inplanting van woning en tuin in

ernstige mate negatief beõÈnvloed zou worden en de waarde van de eigendom

en het genot voor bewoners zeer ernstig zou worden geschaad. Er werd dan

ook verlegging van traject gevraagd. Doordat de nieuw aangeboden plaats

van uitoefening zich niet op het lijdend erf situeerde maar op dat van een

ander eigenaar, die hiermee akkoord was, beantwoordde deze situatie niet

volledig aan degene die de wetgever voor ogen had. De Vrederechter loste de

zaak op door gebruik te maken van de leer van het rechtsmisbruik, die in

zekere zin ook ten gronde ligt aan art. 701, 3
o
al. B.W. Het nadeel voor de

eigenaar van het heersend erf was immers uiterst gering vergeleken met dat

voor de eigenaar van het lijdend erf indien men koppig vasthield aan het

oorspronkelijke traject. Vermits enerzijds de erfdienstbaarheid nooit was

uitgeoefend en anderzijds de inrichtings- en onderhoudskosten volgens

art. 698 B.W. principieel ten laste van de eigenaar van het heersend erf

vallen, besliste de Vrederechter dat de inrichtingskosten in eerste instantie

ten laste van de eigenaar van het heersend erf vielen. De eigenaar van het

lijdend erf moest enkel betalen in de mate dat zou blijken dat het nieuwe

traject duurder was dan een inrichting volgens oorspronkelijk traject(1141).

163. UITDOVENDE VERJARING

De erfdienstbaarheid kan tenietgaan door dertigjarig onbruik. Art. 710 B.W.

bepaalt dat zo zich tussen de mede-eigenaars van het heersend erf een

(1140) Vred. Westerlo 14 november 1997, T. Vred. 1999, 215, inzonderheid 217: het (sub-

sidiair) verzoek tot verplaatsing werd afgewezen omdat aan geen van beide cumulatieve

voorwaarden voldaan was.; J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'',

T.P.R. 1983, 154-155.

(1141) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, R.W. 1998-99, 721.
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minderjarige bevindt, tegen wie de verjaring niet kan lopen, dit het recht van

alle andere mede-eigenaars bewaart. Dit geldt natuurlijk enkel m.b.t. een

heersend erf waarvan de minderjarige mede-eigenaar is, niet m.b.t. een ander

heersend erf waarvan hij geen mede-eigenaar is. Indien de eigenaar van het

lijdend erf de uitdovende verjaring inroept van een niet voortdurende erf-

dienstbaarheid(1142) moet de eigenaar van het heersend erf aantonen dat

minder dan dertig jaar voorafgaand aan de dagvaarding de erfdienstbaarheid

nog werd uitgeoefend, zo niet wordt tot uitdoving besloten(1143).

Overeenkomstig art. 2221 B.W. kan aan de verkregen verjaring uitdrukkelijk

of stilzwijgend verzaakt worden. De Vrederechter van Wervik(1144) kreeg

een geval voorgeschoteld waar reeds meer dan 50 jaar een muur over een

overgang gebouwd was. De eigenaar van het heersend erf had op 24 juli 1995

de eigenaars van het beweerde lijdend erf gedagvaard. Dezen verkochten

enige weken later (16 augustus 195) hun eigendom waarbij, althans volgens

de bewering van het vonnis, in de koopakte de vroegere erfdienstbaarheid

aan de nieuwe eigenaars opgelegd werd. Deze hadden uitdrukkelijk ver-

klaard kennis te hebben van de lopende procedure. De Vrederechter meende

dat dit beding geen uitdrukkelijke verzaking aan de verjaring inhield. De

stilzwijgende verzaking sloot hij uit omdat de aanwezigheid van de muur

daden in de zin van art. 2221 B.W. uitsloten. Het beding betekende volgens

hem wel een hervestigen van de erfdienstbaarheid(1145). Wat dit laatste

betreft is het spijtig dat het vonnis de exacte tekst van de koopakte niet

weergeeft. Dat maakt immers een zinvolle vergelijking met het Cassatie-

arrest van 7 november 1985(1146) onmogelijk. In dat geval was een erf-

dienstbaarheid gevestigd bij akte van 1922. In een schenkingsakte van 1978

werd de vestigingsakte van 1922 vermeld en de verplichting opgelegd de

bestaande erfdienstbaarheden te eerbiedigen, maar werd eveneens gezegd dat

de begiftigde zich op eigen risico tegen elke erfdienstbaarheid kon verzetten.

Het bestreden vonnis dat geoordeeld had dat men te maken had met een

wederbevestiging of herbedingen van de erfdienstbaarheid zoals in 1922

gevestigd, werd door het Hof verbroken wegens schending van de bewijs-

(1142) De bewijslast ligt, precies omwille van het feit of er al dan niet een optreden van de

eigenaar van het heersend erf vereist is, anders bij voortdurende dan bij niet voortdurende

erfdienstbaarheden. Zie daarover: J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarhe-

den'', T.P.R. 1983, 47.

(1143) Vred. Wolvertem 2 oktober 1997, R.W. 1998-99, 721.

(1144) Vred. Wervik 30 juni 1998, R.W. 1999-2000, 1453, T. Vred. 1999, 251.

(1145) Dat belette hem merkwaardig genoeg niet om in te gaan op de tegenvordering van de

kopers om op grond van art. 710bis B.W. de erfdienstbaarheid op te heffen omdat zij alle nut

verloren had. Men kan redelijkerwijze aannemen dat in de plaatselijke toestand geen wijziging

was ingetreden tussen de koopakte van 16 augustus 1995 en het plaatsbezoek van 29 april 1997.

Het vonnis maakt alleszins geen melding van dergelijke wijziging. Dan staat men voor volgend

probleem: ofwel was er in 1997 inderdaad geen nut maar dan kon in 1995 geen hervestigen van

erfdienstbaarheid gebeuren vermits een wezenlijk deel van de notie erfdienstbaarheid ontbrak,

ofwel was er in 1995 wel nut, hoe beperkt ook, maar dan kon bij ongewijzigde toestand niet

beslist worden tot opheffing wegens verlies van alle nut.

(1146) Pas. 1986, I, 271, T. Not. 1986, 166, noot M. VAN ACKER.
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kracht van de notarieÈle akte van 1978 waaraan een uitleg was gegeven die

niet verenigbaar was met haar bewoordingen. De vermelding in de koopakte

van 1995 dat de kopers op de hoogte waren van de lopende procedure lijkt

o.i. alleen maar bedoeld om de aansprakelijkheid van verkopers en notaris uit

te sluiten voor het geval het bestaan van de erfdienstbaarheid zou erkend

worden. Alleen op basis daarvan kan men niet tot een opnieuw in het leven

roepen van een erfdienstbaarheid besluiten.

164. ONMOGELIJKHEID VAN UITOEFENING

Volgens art. 703 B.W. gaan erfdienstbaarheden teniet wanneer de zaken zich

in zodanige staat bevinden dat men er geen gebruik meer kan van maken. In

een vrij bizarre zaak waar reeds sedert 50 jaar een overgang was afgesloten

door een muurtje van 2 m hoog en de Vrederechter eerst tot uitdovende

verjaring besloot, om vervolgens tot het besluit te komen dat een beding in

een recente verkoopakte het hervestigen van de erfdienstbaarheid had mee-

gebracht, werd het beroep op art. 703 B.W. afgewezen. Het muurtje kon

afgebroken worden en er was dan ook geen sprake van absolute onmogelijk-

heid van uitoefening(1147). Op de keper beschouwd gaat het hier eerder om

een toepassing van art. 697 B.W. De titularis van de erfdienstbaarheid zou,

behoudens andersluidend beding(art. 698 B.W.), op zijn kosten het muurtje

moeten wegruimen als zijnde noodzakelijk werk voor de uitoefening van de

erfdienstbaarheid. Art. 703 B.W. veronderstelt immers dat allereerst een

erfdienstbaarheid bestond waarna zich een situatie voordoet die de uitoefe-

ning onmogelijk maakt. Hier bestond het muurtje voÂoÂr de erfdienstbaarheid

opnieuw geschapen werd.

165. RECHTSVERWERKING

Alhoewel het Hof van Cassatie nu toch al een aantal jaren de idee van een

algemeen rechtsbeginsel rechtsverwerking heeft afgewezen, wees de Recht-

bank van Dendermonde op die grond toch een vordering tot verwijdering van

op onwettige afstand aangebrachte vensters en deuren af. De vordering was

ingesteld door de zoon van personen die op het moment van uitvoering der

werken eigenaars waren van het heersend erf. Het Hof van Cassatie hand-

haafde zijn vroegere rechtspraak en verbrak het vonnis(1148). Waar de

Rechtbank zelf zegt dat er vragen zijn over de ,,animus'' van de eiser kan

men zich afvragen waarom deze route die door de vaste formulering van de

Cassatierechtspraak gelaten wordt niet bewandeld werd. Anderzijds werd

door de Rechtbank misschien overdreven belang gehecht aan het feit dat pas

7 jaar na de uitvoering der werken gereageerd werd. Zoals de rechtbank zelf

zegt waren op dat ogenblik de ouders van eiser eigenaar van het heersend erf.

Is het zo uitzonderlijk dat waarschijnlijk bejaarde mensen zich niet meer in

(1147) Vred. Wervik 30 juni 1998, T. Vred. 1999, 251, inzonderheid 254, 1
o
kol.

(1148) Cass. 6 november 1997, R.W. 1999-2000, 707, Pas. 1997, I, 1144, T.B.B.R. 1998, 250,

T. Not. 1999, 258, met redactionele noot.
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burenruzies en procedures wensen te storten? Er wordt ook niet gezegd hoe

lang eiser reeds eigenaar was vooraleer hij reageerde. Een en ander zou

misschien toch ook wel wat over die ,,animus'' kunnen zeggen.

166. ACTIO CONFESSORIA

De mogelijkheid om ten gunste van een erf het bestaan van een erfdienst-

baarheid op te eisen komt alleen toe aan de eigenaar. In navolging van

Lindemans(1149) nam de Rechtbank van Dendermonde aan dat dit niet belet

dat een gebruiker (b.v. een huurder) zich bij belemmering of miskenning ook

tegen de eigenaar van het lijdend erf kan richten. Hij vordert dan niet een

recht ten gunste van het heersend erf doch enkel het persoonlijk voordeel dat

de erfdienstbaarheid hem biedt(1150). Uiteindelijk lijkt die redenering ver-

dedigd te worden vanuit de idee dat de vordering zich herleidt tot een beroep

op art. 1382 B.W., waarbij de fout dan ligt in de miskenning van de erf-

dienstbaarheid.

167. ACTIO NEGATORIA

De vereniging van mede-eigenaars kan geen eigenaar of titularis van enig

zakelijk recht m.b.t. onroerende goederen zijn (art. 577-5 § 3 B.W.). Deze

rechten berusten bij de verschillende mede-eigenaars. De actio negatoria kan

dan ook niet door noch tegen de vereniging van mede-eigenaars ingesteld

worden(1151).

168. INVLOEDADMINISTRATIEVE VERGUNNINGOP BURGERLIJKE ERFDIENSTBAAR-

HEID

Het feit dat men een administratieve vergunning bekwam regelt enkel de

verhouding met de overheid maar ontslaat niet van de verplichting de sub-

jectieve rechten van de medeburgers, inzonderheid bedongen of door de wet

aan naburige erven opgelegde erfdienstbaarheden, te eerbiedigen(1152).

169. BEPLANTINGEN

(a) Begrip hoogstam

Vermits de wet geen definitie geeft oordeelt de rechter ten gronde soeverein

of men al dan niet met een hoogstammige boom te maken heeft(1153). De

(1149) L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, in de reeks A.P.R., 386.

(1150) Rb. Dendermonde 9 september 1997, T. Aann. 1998, 281.

(1151) Rb. Brugge 3 mei 1999, T. App. 1999, 4, 18; Vred. Veurne 4 september 1997, T. App.

1998, 1, 26, inzonderheid 28-29.

(1152) Cass. 6 november 1997, R.W. 1999-2000, 707, Pas. 1997, I, 1144, T.B.B.R. 1998, 250,

T. Not. 1999, 258 met redactionele noot; Cass. 21 april 1970, Arr. Cass. 1970, 782. Zie ook: Rb.

Nijvel 29 september 1995, AmeÂn. 1996, 37; Rb. Dinant 27 september 1995, J.L.M.B. 1995,

1672 en vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 650-651.

(1153) Vred. Vielsalm 23 december 1996, J.L.M.B. 1997, 1144, noot V. MOORS. Zie ook

vorige overzichten: T.P.R. 1989, 1799-1801, T.P.R. 1995, 671-672.
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Vrederechter van Wolvertem is alleszins geen alleenstaand figuur wanneer

hij gewoon even de hoogte bekijkt en beslist dat men in alle geval met

hoogstam te maken heeft indien de boom in kwestie (reeds) 7 m be-

reikt(1154). Waar hij meent dat bomen die van nature hoogstammig zijn

toch als laagstammig beschouwd kunnen worden indien men ze geduren-

de heel hun ontwikkeling (in haagverband) kort houdt (2,5-3 m) is hij ook

zeker niet de enige die zulks verkondigt(1155). Toch kan dit niet onvoor-

waardelijk bijgetreden worden. De hele regeling inzake afstand van beplan-

tingen is immers gebaseerd op de hinder die men van beplantingen kan

verwachten en wil voorkomen. Die hinder is niet alleen een kwestie van

schaduw en hoogte, maar van een geheel van factoren waaronder de uitbrei-

ding van het wortelveld. Het louter beperken in de hoogte zal niet altijd

meteen een volledig verdwijnen van de andere hinderverwekkende factor(en)

meebrengen(1156).

Die houding is misschien te verklaren doordat de sanctie van rooiing als te

zwaar wordt aangevoeld. Maar als dat in concreto inderdaad buiten verhou-

ding is met de mogelijke nadelen voor de eiser dan is men op het vlak van het

rechtsmisbruik terecht gekomen en dan moet men dat openlijk zeggen. Als

men de zaak blijft maskeren onder het kwalificatieprobleem hoogstam-laag-

stam dan riskeert men dat zo controle op de vraag of de criteria voor

rechtsmisbruik aanwezig zijn onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij moet in

acht genomen worden dat art. 36 Veldw. een preventief karakter heeft en de

eiser geenszins moet wachten tot de hinder zich daadwerkelijk gerealiseerd

heeft.

(b) Sanctie

Waar we in het vorig overzicht nog een beslissing van de Vrederechter van

Ouderghem moesten aanhalen die in een reglement van de Brusselse agglo-

meratieraad, waarvan hij zelf de legaliteit in vraag stelde, een argument vond

om toe te staan dat hoogstammige bomen op minder dan 2 m van de

scheidingslijn stonden(1157) werd dergelijke situatie anders en beter bena-

(1154) Vred. Wolvertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 266. Zo ook: Vred. St.-Kwintens-

Lennik 1 december 1997, A.J.T. 1998-99, 275, 10 m hoogte, er werd geen discussie gevoerd

over het hoogstammig karakter.

(1155) Vred. Wolvertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 266. Ook de Vrederechter van

Vielsalm overweegt in zijn reeds geciteerd vonnis dat de haagbeuk zich inderdaad tot ernstige

proporties kan ontwikkelen maar zeer frequent als haag wordt gebruikt. Indien hij in haagvorm

wordt geplant en gesnoeid, zodat hij de 2 m niet overstijgt, mag hij van deze Vrederechter op

minder dan 2 m van de scheidingslijn staan.

(1156) Wat het wortelveld betreft loste de Vrederechter van Vielsalm dit op door de eiser erop

attent te maken dat art. 37 Veldw. hem toeliet de wortels die doorschoten op zijn terrein af te

hakken en gaf hem de geruststellende mededeling dat de haagbeuk trouwens een langzame

groei kende. Een en ander kadert blijkbaar in een op zich lovenswaardige politiek van de

Vrederechter, die uit een van zijn verdere overwegingen blijkt (J.L.M.B. 1997, 1146, 3
o
al.), om

in zijn kanton het groen en de vrede te bewaren.

(1157) T.P.R. 1995, 672.
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derd door de Rechtbank van Brussel(1158). Voor haar waren de bepalingen

van art. 84 § 1, 8 van de Ordonantie van 29 augustus 1991 i.v.m. de ruimte-

lijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het omhakken van

bomen vergunningsplichtig maakte helemaal niet onverenigbaar met art. 36

Veldw. Waar de Ordonnantie het algemeen belang en de procedure die

gevolgd moest worden voor het omhakken regelde, regelde het Veldw. de

relaties tussen particulieren en de te eerbiedigen plantafstand. Zijn interpre-

tatie en toepassing behoorden uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechter-

lijke macht. Het principe van de scheiding der machten laat de administratie

niet toe het verplichtend karakter van een rechterlijke uitspraak te misken-

nen, het bestuur moet meewerken aan de uitvoering van de rechtelijke

beslissing.

Het beroep op art. 36 Veldw. kan een misbruik vormen indien het nadeel dat

voor de verweerder voortvloeit uit de rooiing buiten verhouding is met het

voordeel dat de eiser erbij heeft. Is er geen probleem met het principe, dan

blijkt andermaal dat de ene feitenrechter heel wat vlugger dan de andere een

misbruik van de vordering tot rooiing meent te ontwaren. In de bestudeerde

periode duikt het begrip, al dan niet expliciet, in de motivering van menige

uitspraak op. Enigszins verdoken komt het tot uiting in de uitspraak van de

Vrederechter van Vielsalm(1159) die een tegeneis tot rooiing van seringen

op 1,6 m van de scheidingslijn afwees en meende dat snoeien van de takken

die over de scheiding hingen volstond. De Vrederechter wees erop dat de

verweerder op de hoofdeis tot rooiing van zijn haagbeuken o.m. had aange-

voerd dat dit een rechtsmisbruik zou zijn. Waar hij zijn tegeneis pas 5 jaar na

het instellen van de hoofdeis had geformuleerd had de Vrederechter de

indruk dat dit louter als represaillemaatregel bedoeld was. De Vrederechter

van Marche-en-Famenne weigerde de rooiing van bomen die de eigenaar van

een woning in een prachtige omgeving beschermden tegen de weinig esthe-

tische aanblik die het erf van de eiser bood door de aanwezigheid van

schroot, autobanden en betonblokken. Hij verwees daarbij naar het Grond-

wettelijk recht op een gezond leefmilieu (art.n 23 G.W.), begrip dat volgens

hem ruim moest opgevat worden en ook een esthetische component

had(1160). De Rechtbank van Charleroi meende dat men meer dan genoeg

reden had om rooiing te vorderen van dennenbomen die te dicht bij de

scheiding stonden zo die het erf van de gebuur in de schaduw zetten, met

hun wortels diens grasveld teisterden en hun afgevallen naalden de grond

verzuurden. Zeer terecht voegde ze eraan toe dat de eisers er alle belang bij

hadden te willen voorkomen dat ze door verjaring voor een (definitieve)

(1158) Rb. Brussel 17 juni 1993, AmeÂn. 1993, 181, noot Ph. LEVERT.

(1159) Vred. Vielsalm 23 december 1996, J.L.M.B. 1997, 1144, inzonderheid 1146.

(1160) Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1301, noot

M.C. COPPIETERS.
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waardevermindering van hun eigendom zouden staan(1161). Een soortge-

lijke motivering vindt men in het vonnis van de Vrederechter van Wolver-

tem: verminderde opbrengst van fruitbomen door aanwezigheid van dennen,

geen ernstige storing van privacy of indringen via tuin te vrezen, rooiing in

concreto de enig mogelijke oplossing(1162).

De bepalingen van art. 35-36 Veldw. zijn erop gericht hinder te voorkomen.

Is het zo dat de rechter moet nagaan of van het recht op rooiing geen misbruik

wordt gemaakt(1163), dan blijft het anderzijds zo dat dit begrip hier, gelet op

het preventief karakter van de wet, restrictief geõÈnterpreteerd zal wor-

den(1164). In die optiek kan men vraagtekens zetten bij een vonnis van de

Rechtbank van Brussel(1165). Die stelde vast dat 2 op onregelmatige afstand

geplaatste berken hinder veroorzaakten door schaduw, bladafval, verstop-

ping van dakgoten en sterfputten en de door haar aangestelde deskundige

meende dat er op korte termijn een risico bestond dat de wortels een

gemeenschappelijk muurtje alsmede tegels zouden destabiliseren en loswrik-

ken. Toch meende zij dat rooiing een rechtsmisbruik zou zijn omdat, wat het

muurtje en de tegels betrof, het niet buiten alle twijfel (,,aÁ coup sur'')

bewezen was dat dit risico zich zou realiseren. De Rechtbank ging alleen

voort op de reeds actueel ondervonden hinder en achtte die ontoereikend

voor rooiing. Kan men op dit laatste punt al van mening verschillen met de

rechtbank, haar visie dat men moet afwachten of een risico zich realiseert

lijkt helemaal moeilijk verenigbaar met de bedoeling van de wet. De zaak

was anders geweest indien met vrij grote mate van zekerheid aangetoond was

dat het risico zich niet zou voltrekken.

(c) Wettelijke Afstand. Afwijking

De in art. 35 Veldw. bepaalde afstand geldt slechts zo er geen afwijkend

plaatselijk gebruik wordt aangetoond. Wie op minder dan deze wettelijke of

gebruikelijke afstand gedurende meer dan 30 jaar beplantingen heeft kan

alleszins niet meer op grond van art. 35-36 Veldw. tot wegruiming gedwon-

gen worden. Zowel de verjaring als het afwijkend gebruik moeten bewezen

(1161) Rb. Charleroi 17 september 1996, J.L.M.B. 1997, 669, noot V. MOORS. Zelfde feitelijke

gegevens: Vred. St.-Kwintens-Lennik 1 december 1997, A.J.T. 1997-98, 275.

(1162) Vred. Wolvertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 266, het feit dat de fruitbomen na de

dennen waren aangeplant werd, terecht, niet relevant geacht.

(1163) Vred. Wolvertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 266. Zie ook de voorzichtige formule-

ring van Vred. Gent 11 augustus 1997, T.G.R. 1998, 14.

(1164) Vred. St.-Kwintens-Lennik 1 december 1997, A.J.T. 1997-98, 275.

(1165) Rb. Brussel 16 juni 1997, J.T. 1997, 690. Het vonnis vormt de beroepsuitspraak op

Vred. Ouderghem 21 augustus 1990, J.T. 1991, 47, in ons vorig overzicht (T.P.R. 1995, 672-

673) besproken. Vele van de daar becommentarieerde elementen bleven in beroep achterwege.

Het rechtsmisbruik dat in eerste aanleg een ten overvloede (,,surabondamment'') gegeven

motief was, werd in beroep de kern van de zaak gemaakt. In deze zaak werd de verhouding

tussen de bepalingen van art. 36 Veldw. en de Ordonnantie van het Brussels Hoodstedelijk

Gewest behandeld in het reeds besproken tussenvonnis van Rb. Brussel 17 juni 1993, AmeÂ-

nagement 1993, 181, noot Ph. LEVERT.
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worden door wie zich erop beroept(1166). In het vonnis van de Rechtbank

van Charleroi(1167) dat de verjaring afwees bij gebrek aan bewijs zit een

schoonheidsfoutje. Het wanhoopsargument van de verweerders dat de be-

staande bomen, waarvan een deskundige had aangetoond dat zij geen dertig

jaar waren, vroegere bomen vervingen en de verjaringstermijn vanaf deze

vroegere situatie moest berekend worden(1168), werd door de Rechtbank

terzijde geschoven omdat deze bewering door geen enkel bewijs werd

gestaafd. Overbodige moeite en foutieve redenering van de Rechtbank.

Indien men een boom vervangt die op minder dan de wettelijke afstand

stond, treedt een nieuwe verjaringssituatie in en moet opnieuw 30 jaar vol

gemaakt worden. De met art. 35 Veldw. strijdige toestand geeft immers geen

aanleiding tot een uitdovende maar slechts tot een verkrijgende verjaring die

enkel voor de bestaande maar niet voor nieuwe bomen geldt. De nieuwe

aanplanting vormt een nieuw feit(1169).

De afwijking kan eventueel ook gebaseerd zijn op een erfdienstbaarheid door

bestemming van de huisvader. Dat probleem werd al dan niet bewust in

verdoken bewoordingen aangeraakt door de Vrederechter van Gent(1170).

Die merkte fijntjes op dat de wet wel zegt dat hoogstammige bomen op 2

meter van de scheidingslijn moeten worden geplant maar niet dat men (bij

splitsing van een erf) een scheidingslijn op 2 meter van bestaande bomen

moet leggen. Reeds vroeger hebben we erop gewezen dat het grote probleem

bij een beroep op bestemming door de huisvader gelegen is in het bewijs van

de duidelijke wil van de oorspronkelijke eigenaar een toestand van dienst-

baarheid tussen twee delen van zijn eigendom tot stand te brengen(1171).

Daar werd alleszins geen aandacht aan besteed in dit vonnis.

170. LADDERRECHT

In een betwisting waar de eiser de rooiing van hoogstammige coniferen

vorderde, stelde de verweerder voor tot inkorting over te gaan mits hem

toestemming werd gegeven om jaarlijks gedurende eÂeÂn week het erf van de

eiser te betreden om tot snoeien te kunnen overgaan. De eiser weigerde dit.

(1166) Rb. Charleroi 17 september 1996, J.L.M.B. 1997, 669, noot V. MOORS; Vred. Wol-

vertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 266; Vred. St.-Kwintens-Lennik 1 december 1997, A.J.T.

1997-98, 275 waar erop wordt gewezen dat het feit dat in de onmiddellijke omgeving een aantal

bomen te kort bij de perceelsgrens geplant zijn zonder dat dit tot procedures aanleiding geeft

geen bewijs is van een eenvormig gebruik. Terecht. Het kan b.v. gaan om een louter gedogen in

de sfeer van een goed nabuurschap of om een afwijking op grond van titel, verjaring of

bestemming door de huisvader. Waar de eiser tijdig bij aangetekend schrijven tegen de

aanwezigheid van de bomen had gereageerd en een oproeping in verzoening had gedaan

kon er geen sprake zijn van verjaring.

(1167) Zie vorige voetnoot.

(1168) J.L.M.B. 1997, 670.

(1169) Cass. 18 juni 1846, Pas. 1847, I, 107; Cass. 20 november 1873, Pas. 1873, I, 347; Cass.

6 maart 1947, Pas. 1947, I, 102.

(1170) Vred. Gent 11 juli 1997, T.G.R. 1998, 14.

(1171) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1989, 128, nr. 18;

Vorig overzicht, T.P.R. 1995, 670, nr. 132.
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Gelet op de gespannen verhoudingen tussen partijen leek het de Vrederechter

weinig opportuun een erfdienstbaarheid bij titel in het leven te roepen. Op de

wettelijke erfdienstbaarheid van ladderrecht (art. 31 Veldw.) kon gelet op de

restrictieve interpretatie die hieraan gegeven wordt geen beroep gedaan

worden omdat er (nog) geen sprake was van een haag(1172).

Vermits het doel van art. 31 Veldw. is herstel of onderhoud van een muur

mogelijk te maken kan het niet uitgebreid worden tot constructies die in

wezen niets met die muur te maken hebben. Een eigenaar die enkel beoogde

op zijn muur een kader te laten aanbrengen waarop (regelmatig te verwis-

selen) reclamepanelen zouden aangebracht worden kon dan ook geen aan-

spraak maken op het ladderrecht(1173).

171. AFSLUITING

Het principieÈle recht op afsluiting vindt zijn beperking in het verbod iets te

doen waardoor de uitoefening van een erfdienstbaarheid belemmerd wordt

(art. 701 B.W.). Dat vormt al jaren een probleem bij wettelijke en bedongen

wegenis. De verzoening van beide rechten is een feitenkwestie die aan het

oordeel van de rechter ten gronde wordt overgelaten. De Vrederechter van

Westerlo meende dat een afsluiting van een overgang met een onbeweegbare

vaste Ursusdraad niet aanvaardbaar was maar dat een redelijk compromis

bestond in het aanbrengen van een beweegbare en niet gesloten poort of

hekken zonder afsluiting(1174).

172. AFPALING

In een geschil voor de Vrederechter van Jumet waar het grotendeels ging om

de bouw van een nieuwe muur tot afsluiting van aanpalende erven (art. 663

B.W.) en herstel van een bestaande muur (art. 655 B.W.) hadden de eisers

ook gevraagd dat een deskundige zou aangesteld worden om over te gaan tot

afpaling en dat de tegenpartij veroordeeld zou worden om de helft van de

afpalingskosten zou dragen. Zij kregen hun zin(1175). Met zijn motivering

dat het deskundigenverslag geen enkele opmerking vanwege de verweerders

had uitgelokt en art. 646 B.W. zegt dat de afpaling op gemeenschappelijke

kosten geschiedt ging de Vrederechter nogal lapidair tewerk. Elders(1176)

hebben we, met verwijzing naar het in ons vorig Overzicht besproken

(1172) Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1301, noot

M.C. COPPIETERS. Zie i.v.m. die restrictieve interpretatie: H. GRANDJEAN, Droit Rural, Verviers

1931, nr. 72.

(1173) Vred. Roeselare 15 mei 1997, T. Vred. 1997, 329.

(1174) Vred. Westerlo 14 november 1997, T. Vred. 1999, 215. In zijn tussenvonnis van

28 februari 1997 had de Vrederechter reeds op de principieÈle beperking van art. 647 B.W.

door eender welke erfdienstbaarheid gewezen: Vred. Westerlo 28 februari 1997, T. Vred. 1999,

212, inzonderheid 214.

(1175) Vred. Jumet 17 april 1996, R.R.D. 1996, 428.

(1176) Zie onze hierna aangehaalde bijdrage in T.B.B.R.
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Cassatie-arrest van 23 oktober 1992(1177) eraan herinnerd dat die regel van

art. 646 in fine B.W. enkel geldt voor de kosten van de zgn. materieÈle fase, nl.

het plaatsen van de palen en opstellen van plan en P.V., vermits dit de enige

kosten zijn die eender welke afpaling, ook de minnelijke waar tussen partijen

op geen enkel punt onenigheid bestaat, zou meebrengen. De opmetings-

kosten en kosten van onderzoek der titels moeten volgens de meerderheids-

opvatting door partijen gedragen worden in verhouding tot de oppervlakte

van hun respectieve erven. Overige gerechtskosten zouden dan ten laste

vallen van wie ze door zijn fout veroorzaakt heeft. Zelf achten we het

verdedigbaar dat alle andere kosten dan die van de materieÈle fase beheerst

worden door de regeling van de gerechtskosten volgens art. 1017, 1 en 1017,

3 Ger.W.(1178). De Vrederechter van Zandhoven ging wel met de nodige

nuances te werk(1179) en de Vrederechter van Wolvertem legde de kosten

van grensbepaling en deskundigenonderzoek ten laste van de partij die

halsstarrig een overbodig deskundigenonderzoek had uitgelokt en wiens

beweringen totaal fout bleken(1180).

Wie een afpaling vordert riskeert dat hem de exceptie van onontvankelijkheid

wordt opgeworpen omdat reeds een vroegere afpaling plaatsgreep. Wie die

exceptie inroept zal echter volgens de gemeenrechtelijke principes het bewijs

moeten leveren van de rechterlijke beslissing of het wederzijds akkoord over

verloop van grenslijn en het feit dat bepaalde tekens overeengekomen waren

als materieÈle veruitwendiging van de grens(1181). Kan de afpaling niet meer

gevorderd worden indien er een gemene muur is omdat vermoed wordt dat de

scheiding in het midden ligt, dan wordt dit vruchteloos als exceptie opge-

worpen indien de gemeenheid van de muur niet is aangetoond(1182). Loutere

aanwezigheid van een gracht, haag of muur volstaat niet, zeker niet wanneer de

afpaling (mede) tegen een gemeente wordt gevorderd die zich op het bestaan

van een buurtweg beroept maar niet in staat blijkt enig rooi- of afpalingsplan,

door de W. 10 april 1841 vereist, voor te leggen(1183). De Vrederechter van

Jumet stelde terecht dat het loutere feit van het bestaan van een afsluiting de

vordering tot afpaling niet belet(1184). Maar in een zaak waar het door

art. 1341 B.W. bepaalde bedrag niet overschreden leek nam hij op basis van

feitelijke vermoedens (foto's, landmetersplan weliswaar niet ondertekend door

rechtsvoorgangers van partijen maar waarin een bestaande paal werd getekend

(1177) T.P.R. 1995, 675, nr. 136.

(1178) J. KOKELENBERG, ,,Afpaling, scherpe grenzen of ,,le flou juridique'', T.B.B.R. 2000,

344, nr. 11.

(1179) Vred. Zandhoven 14 juli 1994, R.W. 1994-95, 721.

(1180) Vred. Wolvertem 5 oktober 1995, T. Vred. 1996, 285.

(1181) Zie over die exceptie en bewijsproblematiek onze eerder geciteerde bijdrage in

T.B.B.R. 2000, 341, nr. 8, lit. c en 346, nr. 12.

(1182) Rb. Brussel 30 juni 1997, Res Jur. Imm. 1997, 173, waarbij ook het beroep op beweerde

oude palen werd afgewezen vermits alleszins niet het bewijs geleverd werd dat zij door de

naburige eigenaars of hun rechtsvoorgangers in gemeenzaam akkoord waren geplaatst.

(1183) Vred. Westerlo 7 februari 1997, T. Vred. 1999, 207, inzonderheid 209, noot D. DEOM.

(1184) Vred. Jumet 17 april 1996, R.R.D. 1996, 428.
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en vermeld dat de grenslijn met wederzijds akkoord was bepaald, de tegen-

partij voerde geen enkel argument tegen de exceptie aan) het bestaan van

vroegere afpaling aan(1185).

De afpaling doet niets anders dan de grenzen vastleggen. Via een procedure tot

afpaling kan men dan ook niet proberen een geschil i.v.m. een eventuele

ongeldigheid van een schenking en latere verkoop wegens niet eerbiedigen van

verkavelingsvoorwaarden te doen oplossen. Dat besliste de Rechtbank van

Turnhout, daarbij het vonnis van de Vrederechter van Mol bevestigend(1186).

Daarmee zitten we dan enigszins in de buurt van de regel dat de afpalings-

vordering geen vermomde eigendomsvordering mag zijn, maar dat de Vrede-

rechter bevoegd blijft indien de eigendomsvordering slechts opduikt als een

incident van de afpaling. Dat principe en de opvatting dat de term ,,titels'' die

de Vrederechter met het oog op grensbepaling mag onderzoeken ruim

geõÈnterpreteerd moet worden in de zin van bron van recht werd door het

Hof van Cassatie reeds in 1948 verwoord(1187). Een halve eeuw later heeft

het Hof in een arrest 19 juni 1998 die stellingen herhaald(1188). In casu

stond men voor het eerder merkwaardige feit dat partijen niet de eigendom

van een bepaald stuk grond opeisten maar die integendeel als de spreek-

woordelijke Zwarte Piet aan de ander poogden door te spelen. Het geschil

was ontstaan toen de Belgische Staat een gedeelte van een weg had gedes-

affecteerd en overgedragen aan het Waalse Gewest zonder dat iets was

gedaan om de grenzen tussen het domein van de gemeente BieÁvre en die

van het Gewest duidelijk vast te leggen. Toen een boom op het betwiste

terrein omviel en daarbij blijkbaar schade aan derden had berokkend, had het

Gewest twee andere bomen die rond het gevallen exemplaar stonden doen

omhakken. Daaruit had de Rechtbank van Namen afgeleid dat het Gewest

zich gedragen had alsof het eigenaar was van de strook waarop deze bomen

stonden. Die schijn mocht door derden, zoals de gemeente, aan het Gewest

tegengeworpen worden zodat het geen technische oplossing inzake grens-

bepaling meer kon inroepen die de uitsluitende eigendom van de boom aan

de gemeente zou toewijzen. De handelwijze van het Gewest impliceerde

volgens de Rechtbank dat het zich de facto bij de stelling van de gemeente

(1185) Vred. Jumet 28 november 1994, J.T. 1995, 348.

(1186) Rb. Turnhout 27 juni 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 10; Vred. Mol 17 november 1992,

Turnh. Rechtsl. 1995-95, 8. In casu was een verkavelingsvergunning verleend waarna door de

eigenaar aan ieder van zijn kinderen een kavel werd geschonken maar waarbij met akkoord van

alle betrokkenen bij de schenking, met verwijzing naar een landmetersplan daartoe opgesteld,

de grenzen (en oppervlakten) van de kavels werden gewijzigd. EeÂn van de begiftigden verkocht

later zijn kavel. In de koopakte werd de oppervlakte vermeld die ook in de schenkingsakte

vermeld stond en die daarbij naar het landmetersplan verwees. De koper had echter graag de

(grotere) oppervlakte gehad die met die van het goedgekeurde verkavelingsplan overeenkwam

en had dan maar op eigen houtje de opmetingspalen verzet volgens de aanduidingen van dit

plan.

(1187) Cass. 18 maart 1948, J.T. 1948, 329, noot Ch. VAN REEPINGHEN, Arr. Cass. 1948, 160,

Pas. 1948, I, 179.

(1188) Rev. not. b. 1999, 33, R.W. 1999-2000, 147 (verkort), T.B.B.R. 2000, 374. De samen-

hang tussen art. 591, 3 en 593 Ger.W. werd benadrukt.
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had aangesloten. Vanuit zakenrechtelijk standpunt zijn vooral het derde en

vierde onderdeel van het middel steunend op een beweerde schending van

art. 646 en 711 e.v. B.W. en 591, 3 en 593 Ger. W. belangrijk. In het derde

onderdeel werd aangevoerd dat geen van die bepalingen toeliet dat in het

kader van een afpalingsprocedure de eigendomsvraag aan bod kwam zodat

de bestreden beslissing die vertrok vanuit de idee dat het Gewest zich als

eigenaar gedragen had genoemde bepalingen schond. In het vierde onderdeel

werd die schending gezocht in de stelling dat bij revindicatie eigendom met

vermoedens mag bewezen worden maar dat zo bij afpaling de Vrederechter

de titels mag onderzoeken indien daaromtrent betwisting rijst, hij ratione

materiae onbevoegd is om te beslissen dat een schijn van eigendom vol-

doende bewijs is van een titel van eigendom van een terrein en dienover-

eenkomstig tot afpaling over te gaan. We hebben het antwoord van het Hof

reeds vermeld, waarbij de omschrijving van het woord titel natuurlijk een

belangrijke factor vormde. Voor het Hof bleek uit de overwegingen van de

Rechtbank dat deze haar oordeel had gebaseerd op een vermoeden geput uit

een niet betwist feit en dat haar beslissing dat het gedrag van het Gewest

toegelaten had te bepalen welke de grenzen waren van de terreinen waarop

partijen hun eigendomsrecht uitoefenden geen van de ingeroepen bepalingen

schond(1189).

Een procedureel probleem stelde zich ook voor het Hof van Luik(1190). Een

eiser had een afpalingsvordering aanhangig gemaakt bij de rechtbank van

Eerste Aanleg van Verviers. De tegenpartij wierp in beroep op dat deze

rechtbank onbevoegd was om van dergelijke vordering kennis te nemen. Het

Hof verwierp haar stelling met volgende motivering. Weliswaar hoort vol-

gens art. 591, 3 Ger. W. de afpaling tot de bijzondere bevoegdheid van de

Vrederechter, maar krachtens art. 568, 1
o
al. Ger. W. mag de Rechtbank van

Eerste Aanleg kennis nemen van alle vorderingen, behalve die welke recht-

streeks voor het Hof van Beroep of voor het Hof van Cassatie komen.

Vermits voor de Rechtbank van Eerste Aanleg de exceptie van onbevoegd-

heid ratione materiae niet van openbare orde is en dus niet ambtshalve

opgeworpen moet worden maar in tegendeel door de verweerder in limine

litismoet ingeroepen worden (art. 854 Ger. W.), kwam de appellant feestelijk

te laat door voor het eerst in beroep de onbevoegdheid op te werpen(1191).

(1189) Voor een uitvoeriger bespreking van dit arrest en de afpalingsproblematiek: zie

J. KOKELENBERG, ,,Afpaling: scherpe grenzen of `le flou juridique'?'', T.B.B.R. 2000, 322 e.v.

(1190) Luik 4 maart 1998, R.R.D. 1998, 320.

(1191) De appellant had overigens nog op een ander vlak pech met zijn procedure-argumen-

ten. Dezelfde zaak was al eens eerder aan de rechtbank van Verviers voorgelegd maar die had

zich toen ratione materiae onbevoegd verklaard. Vermits die uitspraak een procedure-aspect

en niet de grond van de zaak betrof was er geen schending van gezag van gewijsde wanneer

dezelfde rechter zich nu over de grond van de zaak boog. De moraal van het verhaal is dat de

betrokken procespartij zich beter iets vroeger om de procedure-aspecten had bekommerd.
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173. BUURTWEGEN

De algemeen aanvaarde regel dat ieder burger iure civitatis het recht heeft

gebruik te maken van een openbare wegenis en derhalve ut singulus kan

optreden indien de doorgang belemmerd wordt, werd nog eens in herinnering

gebracht door de Rechtbank van Leuven en de Vrederechter van Aar-

schot(1192). In dit laatste vonnis voerde de verweerder aan dat de buurtweg

door verjaring teniet was gegaan. De Vrederechter stelde vast dat verweerder

niet eens aanbood te bewijzen dat alle voorwaarden voor de verjaring vervuld

waren.

Indien een buurtweg in de Atlas der Buurtwegen werd ingeschreven geldt

deze inschrijving volgens art. 10 W. 10 april 1841 als een titel waarbij de 10-

of 20-jarige verjaring volstaat. Werd de weg over een ruimere breedte

gebruikt dan in de Atlas vermeld dan kan enkel beroep gedaan worden op

een bewezen deugdelijk 30-jarig bezit. Dat werd door het Hof van Cassatie

beklemtoond. In een geschil inzake noodweg had de Rechtbank van Leuven

beslist dat de verweerder gebruik kon maken van een buurtweg op het erf van

eiser die weliswaar officieel slechts met een breedte van 1,65 m was

ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen maar op het terrein een breedte

van 2,6 m vertoonde. In het middel werd naast de schending van art. 2 en 10

W. 10 april 1841 ook die van art. 2229 en 2262 B.W. ingeroepen. Het Hof

bracht de klassieke vereisten voor verkrijgende verjaring in herinnering:

materieel en intentioneel element van het bezit, deugdelijkheid en door de

wet vereiste termijn. De overgang over een priveÂ-eigendom ten titel van

erfdienstbaarheid van openbaar nut ten behoeve van de bewoners van een

gemeente en van alle belanghebbenden kan worden verkregen door een

dertigjarig voortdurend en onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig ge-

bruik van een strook grond door eenieder voor het openbaar verkeer, mits dit

gebruik geschiedt met de bedoeling de strook als zodanig te gebruiken en niet

berust op een louter gedogen(1193). Bij lezing van de motivering van het

arrest kan men de indruk hebben dat het Hof zich beperkte tot het argument

dat de Rechtbank niet vastgesteld had dat het gebruik op ruimere breedte

reeds meer dan 30 jaar duurde. Indien men echter voor ogen houdt dat de

motivering spreekt van ,,op grond van de voormelde vaststellingen en zonder

vast te stellen dat het gebruik op grotere breedte minstens dertig jaar duurde

dat het aldus de in het middel aangehaalde wetsbepalingen (nl. 2229 en 2262

(1192) Rb. Leuven 12 januari 2000, T.B.B.R. 2000, 371. Aan dit voor het overig behoorlijk

gemotiveerde vonnis kleeft eÂeÂn schoonheidsfoutje, waar het in een context van verkrijgende

verjaring met verwijzing naar Cass. 13 januari 1994 (arrest besproken in ons vorig Overzicht,

T.P.R. 1995, 697, nr. 163) laat verstaan dat ook sporadisch gebruik door het publiek zou

volstaan. Hier worden twee dingen met mekaar verward. Het gebruik waarvan sprake in het

Cassatie-arrest betreft het gebruik door het publiek dat volstaat om de (reeds bestaande)

buurtweg zijn karakter van openbaar domeingoed te doen behouden zodat overeenkomstig

art. 12 W. 10 april 1841 geen verkrijgende verjaring door een particulier mogelijk is; Vred.

Aarschot 5 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 657.

(1193) Mede op grond van dat argument weigerde de rechtbank van Leuven het karakter van

buurtweg toe te kennen aan een weg waarvan het dertigjarig bestaan niet betwistbaar leek:

Leuven 12 januari 2000, T.B.B.R. 2000, 371.
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B.W.) schendt'' en in het middel duidelijk materieel en intentioneel element,

deugdelijkheid en tijdsduur van bezit ter sprake werden gebracht, is het

duidelijk dat niet alleen het gebrek aan vaststelling van de vereiste tijdsduur

de cassatie heeft meegebracht(1194).

Met verwijzing naar de in dit arrest geformuleerde voorwaarden voor vesti-

ging door dertigjarige verjaring besliste de Vrederechter van Haacht dat een

gemeente niet op grond van dertigjarig bezit op een erfdienstbaarheid van

buurtweg aanspraak kon maken indien bleek dat de rechtsvoorgangers van de

eigenaar van het beweerde lijdend erf de bedding van de weg gedurende de

beweerde verjaringstermijn twee maal op significante wijze verplaatst had-

den. In die omstandigheden was niet voldaan aan de vereisten van art. 2229

B.W. en kon alleszins niet van een onafgebroken bezit gesproken worden.

Gevolg van het feit dat het niet om een buurtweg ging was dat de grond-

eigenaar kon vorderen dat de gemeente de straatborden en verlichting die zij

had aangebracht moest verwijderen(1195). Waarom in dit vonnis blijkbaar

ook nog een argument gezocht wordt in het feit dat verlegging van doorgang

een specifieke administratieve procedure vergt is niet zo duidelijk. Dat punt

komt immers pas aan de orde nadat is aangetoond dat men met een buurtweg

te maken heeft.

Uit het voorgaande blijkt alleszins duidelijk het grote belang van het bezit.

Concreet betekent dat dat wie misschien wel een inschrijving in de Atlas der

Buurtwegen kan aantonen maar niet het vereiste bezit nergens staat. De

inschrijving op zich vestigt geen recht(1196).

Vormt de inschrijving in de Atlas der Buurtwegen de titel waardoor de

gemeente met verkorte verjaring de buurtweg tot stand kan brengen, dan is

de gewone dertigjarige verjaring vereist zo er geen inschrijving is. Zulks is

dus ook het geval indien er wel een inschrijving bestaat maar het publiek zich

op een andere plaats dan deze vermeld in de atlas een weg gebaand heeft. Die

principes hebben we uiteengezet in een vorig Overzicht(1197) en werden

keurig herhaald in een stevig gestructureerd vonnis van de Vrederechter van

Westerlo(1198). Terecht wees de Vrederechter erop dat de vermelding

,,Chemin particulier'' zonder nummer in de Atlas geenszins belet dat het

om een buurtweg gaat. In zijn arrest van 22 april 1983(1199) heeft het Hof

van Cassatie immers beslist dat ,,een weg door zijn inschrijving in de Atlas

van de gemeente het karakter van buurtweg verkrijgt wanneer geen tijdig

bezwaar is ingediend en binnen de tien of twintig jaar geen daad is verricht

(1194) Cass. 29 november 1996, A.J.T. 1997-98, 9, noot S. SNAET, Arr.Cass. 1996, 1116, Pas.

1996, I, 1188, R.W. 1997-98, 225, T. Not. 1998, 440.

(1195) Vred. Haacht 20 augustus 1997, T.B.B.R. 1998, 60.

(1196) Vred. Wervik 5 mei 1998, R.W. 1999-2000, 619.

(1197) T.P.R. 1989, 1789-1790.

(1198) Vred. Westerlo 7 februari 1997, T. Vred. 1999, 207, noot D. DEOM.

(1199) In genoemd Overzicht tot onze grote schande verkeerdelijk gedateerd op 23 april 1983,

waarvoor onze verontschuldigingen.

TPR 2001 1147

/secure/DocumentView.aspx?id=rn106130&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90137&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100004470&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn97971&amp;origin=TPR


waardoor de verkrijgende verjaring van de gemeente, die berust op een

openbaar gebruik van de weg, werd gestuit.''

Het Hof van Cassatie verbrak een vonnis van de Rechtbank van Turnhout

waarin beslist was dat de vermelding voetpad (,,sentier'') over een breedte

van 1 m in de Atlas der Buurtwegen duidelijk de bestemming weergeeft die

de administratieve overheid aan deze openbare weg gaf, nl. een voetpad

alleen toegankelijk voor voetgangers en eventueel fietsers. De eiser voerde in

het eerste onderdeel van zijn middel aan dat ook een gebruik met een kar en

motorvoertuig tot de mogelijkheden moest behoren, gezien de benaming

voetpad geen enkel gevolg heeft t.a.v. de wijze waarop het publiek van de

weg gebruik mag maken. Het Hof trad die redenering bij. De enkele vermel-

ding als ,,voetweg'' in de Atlas der Buurtwegen beperkte de bestemming van

de weg niet. Het bestreden vonnis had door op grond van de loutere

omstandigheid dat de weg in de Atlas der buurtwegen was aangeduid als

voetpad met een breedte van 1 m inzonderheid de art. 1, 10 en 12 W. 10 april

1841 geschonden(1200). Tot zover nog geen grote reden tot verrassing, het

beroep op art. 12 W.10 april 1841 dat zegt dat de particulier deze wegen niet

door verjaring kan inpalmen terzijde gelaten.

Het wordt echter merkwaardiger waar het Hof, na zijn uitspraak over het

eerste onderdeel, zegt dat zijn beslissing over het eerste onderdeel de ver-

nietiging van de beslissing over de breedte van de weg en de aangebrachte

afsluiting (aangevochten in de volgende onderdelen) tot gevolg heeft. Dat de

beslissing over de breedte onvermijdelijk weerslag heeft op de vraag in

welke mate een afsluiting mag aangebracht worden is logisch. Maar waar

de uitspraak over de bestemming blijkbaar ook het antwoord op het tweede

onderdeel i.v.m. het verkrijgen van een breedte van 3 m in plaats van de 1 m

in de Atlas vermeld schijnt te geven moeten we toegeven dat enige twijfel en

verwarring ons gemoed is binnengeslopen. Het Hof vergenoegt zich met de

enige overweging dat de Rechtbank haar beslissing over de breedte van de

weg mede verbonden had aan haar beslissing over de bestemming ervan. Is

dit niet enigszins cryptisch of sibillijns te noemen? Wordt hiermede bedoeld

dat de beslissing van de Rechtbank dat de bestemming om enkel te voet of

per fiets doorgang mogelijk te maken volgde uit de gecombineerde vaststel-

ling dat enkel een breedte van 1 m vermeld werd en de term voetweg gebruikt

werd? Wil men zeggen dat de beslissing van de Rechtbank over de breedte

gedetermineerd werd door wat zij beslist had inzake de bestemming? Dat

lijkt ons moeilijk houdbaar. Persoonlijk hebben we de indruk dat de Recht-

bank de vraag naar de bestemming en die naar de breedte achtereenvolgens

en afzonderlijk behandeld heeft. We moeten ons hier, o.a. gelet op het feit dat

nergens in de tekst enige concrete datum van een en ander vermeld wordt,

inderdaad tot zeer voorzichtig giswerk beperken. Voor zover wij uit de tekst

kunnen opmaken zegt de rechtbank:

(1200) Cass. 11 september 1997, Arr. Cass. 1997, 809, Larc. Cass. 1997, 304, nr. 1.734, Pas.

1997, I, 851, T.B.B.R. 1998, 149.
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a) dat het openbaar karakter van de weg op zich niet betwist wordt, wel de

breedte en (eigen cursivering) de bestemming ervan(1201)

b) dat op dezelfde bedding als die van de buurtweg een wegenis is gelegen

van 3 m breedte, doch dat die volgens getuigen beperkt blijkt te zijn tot

percelen gelegen achter de eigendommen van partijen, zodat er geen

sprake was van een publiek gebruik gedurende meer dan dertig jaar over

een ruimere breedte dan 1 m

c) dat deze weg van 3 m tot stand kan gekomen zijn als noodweg of als

exploitatieweg maar dat gezien eisers hun recht slechts doen gelden in

zover de weg een openbare weg is, die kwalificatievraag voor hen geen rol

speelt

d) dat het feit dat bij de aankoopakte van verweerders een landmetersplan

gevoegd was waarin de weg als een erfdienstbaarheid werd opgetekend

met een breedte van 3 m geen rol speelde tenzij eisers een 30-jarig publiek

bezit aantoonden.

Enige concrete datum van inschrijving in de Atlas, van de koopakte, van het

landmetersplan, enige concrete vermelding of het landmetersplan of de

koopakte enkel de algemene term erfdienstbaarheid gebruikte of specifiek

van buurtweg sprak, als er tenminste al enige term voorkwam op het plan,

ontbreekt.

De zaak vertoont duidelijk gelijkenis met een Cassatie-arrest van 18 januari

1932(1202) waarnaar de voetnoot in Arr. Cass. 1997, 809 verwijst. In casu

ging de verweerder vrijuit die met zijn paard en een slede van 0,6 m over een

buurtweg van 1 m breedte gegaan was. Ook in dit arrest werd gesteld dat de

kwalificatie als voetpad van een buurtweg zich niet verzet tegen het gebruik

ervan met dieren of een gespan, mits de wettelijke grenzen, onder meer de

beperkingen door politiereglementen opgelegd, te eerbiedigen. Maar die

beperkingen kunnen toch enkel maar betrekking hebben op de buurtweg

zoals hij, o.a. qua breedte, is. De vraag naar de breedte is in het arrest van

1932 niet aan de orde gekomen. Wij hebben de indruk dat uit het arrest van

1932 niets anders blijkt dan dat wie de breedte van de buurtweg en gebeurlijk

andere beperkingen , o.m. voortvloeiend uit politievoorschriften, respecteert,

die weg op alle wijzen mag gebruiken. Het standpunt dat het Hof nu in zijn

arrest van 11 september 1997 inneemt blijft ons bevreemden. Ook als men

aanneemt dat het bestreden vonnis de in de Atlas vermelde breedte van 1 m,

naast het gebruik van de term voetpad, mee gezien had als een element om

aan de kwalificatie voetpad de restrictieve betekenis te hechten die zij gaf,

(1201) Zo wordt in het vonnis o.a. gezegd (Arr. Cass. 1997, 810, 1
o
kol.) ,,... dat eisers als

aangelanden van deze voetweg een toegang tot deze weg kunnen vorderen, niet meer en niet

minder, op beperkte wijze en zoals door verweerders zelf aangeboden, over een breedte van

1 m (...)'' en lezen we op dezelfde bladzijde in de 2
o
kol. ,,(...) dat eisers geen recht kunnen doen

gelden over een breedte van 3 m; dat het feit dat landmeter De Witte het pad nr. 72 als een

servitudeweg heeft opgetekend in de plannen en dit over een breedte van 3 m hieraan geen

afbreuk doet tenzij het 30-jarig publiek gebruik mocht aangetoond zijn''.

(1202) Pas. 1932, I, 38.
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betekent dit toch niet dat het antwoord op de vraag naar de bestemming

meteen een tweede, totaal andere vraag, nl. of de oorspronkelijke breedte

gewijzigd werd, opgelost is. Die vragen werden eÂn door de Rechtbank eÂn

door partijen van meetafaan als twee afzonderlijke problemen behandeld. De

eiser zelf heeft in zijn middel het probleem van de bestemming (1
o
onderdeel)

duidelijk onderscheiden van dat van de uitbreiding (2
o
onderdeel). Verweer-

ders, daarin gevolgd door de Rechtbank hadden gesteld dat uitbreiding van

1 m naar 3 m maar mogelijk was zo een 30-jarig publiek gebruik werd

aangetoond. Daarmee werd duidelijk verwezen naar een gekend standpunt

van ons Cassatie-hof dat zo-even nog ter sprake is gekomen. Eiser was het er

blijkbaar om te doen dat dergelijk ruimer publiek gebruik niet alleen met

getuigen maar met alle middelen van recht, waaronder (buitengerechtelijke)

bekentenis voortvloeiend uit de aankoopakte met bijhorend plan zou mogen

geleverd worden. In feite hebben zowel het bestreden vonnis als eiser in

Cassatie de zaak toegespitst op een bewijskwestie i.v.m. de uitbreiding, en

leek het logisch dat het Hof daarop geantwoord zou hebben.

Indien een provinciaal reglement de gemeenten oplegt erover te waken dat de

wegen in goede staat gehouden worden, zich geen wederrechtelijke aanma-

tigingen noch inbezitnemingen voordoen en de plaatsen in hun oorspronke-

lijke staat te herstellen indien het verkeer belemmerd wordt, moet dit volgens

de Vrederechter van Aarschot als een resultaatsverbintenis beschouwd wor-

den. Indien foto's aantonen dat op de plaats waar buurtwegen gelegen zijn

geen bedding van buurtwegen aanwezig is, is de eis tot terug vrij maken van

de wegen gegrond(1203).

De betwistingen i.v.m. een buurtweg, o.a. het zich wederrechtelijk aanmati-

gen van de bedding, behoren tot de bevoegdheid van de Vrederechter. Voor

de Rechtbank van Verviers is dit zo op grond van art. 591, 4 Ger. W., niet op

grond van art. 591, 3 Ger. W.(1204).

174. LOSWEG. EXPLOITATIEWEG

De losweg wordt, blijkbaar omdat het gaat om een weg, regelmatig te berde

gebracht bij de bespreking van erfdienstbaarheden(1205). In werkelijkheid

gaat het om een vorm van mede-eigendom en wij leggen hier dan ook een

bewegwijzerde omleiding in naar die rubriek.

(1203) Vred. Aarschot 23 oktober 1998, T.B.B.R. 1999, 148.

(1204) Rb. Verviers 8 september 1997, T.B.B.R. 1999, 149. Zie i.v.m. bevoegdheidsproblemen

inzake erfdienstbaarheden ook ons vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 642, nr. 104.

(1205) Zie b.v. L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, in de reeks A.P.R., nr. 257-268.
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175. ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

(a) Vergoeding

Erfdienstbaarheden van openbaar nut geven geen aanleiding tot schadever-

goeding, behoudens andersluidend beding van de wet(1206). De eigenaar

wiens percelen als landschap werden gerangschikt kon op grond van art. 7W.

7 augustus 1931 vergoeding vragen voor het nadeel volgend uit de beperkin-

gen van zijn rechten. Vermits art. 6, 4
o
al. van genoemde wet het mogelijk

maakte om bij K.B. toegelaten afwijkingen van de door het rangschikkings-

besluit verboden werken aan te vragen, ontstond het recht op schadevergoe-

ding maar vanaf de weigeringsbeslissing op dergelijke aanvraag(1207).

Vermits de erfdienstbaarheid van openbaar nut geen onteigening is in de zin

van ar. 16 G.W. moet deze schadevergoeding noch billijk noch voorafgaand

zijn(1208).

(b) Duinendecreet

Door het decreet van 14 juli 1993 werden voor het Vlaamse Gewest art. 51-

57 toegevoegd aan W. 12 juli 1973 op het natuurbehoud. Art. 52 § 1, 2
o
al.

bepaalt dat de aanduiding van een zone als beschermd duingebied of voor

duingebied belangrijk landbouwgebied vanaf de publicatie van het besluit

een volledig bouwverbod impliceert, ongeacht wat in het kader van steden-

bouwwetgeving reeds beslist was. Dat betekent dat ook al werd een bouw-

vergunning afgeleverd voÂoÂr de publicatie van het besluit maar de uitvoering

van de werken na die publicatie werd aangevat en voltooid, men in de

onwettigheid zit(1209).

(c) Aquafin

Via art. 32octies, § 3 W. 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-

vlaktewateren kan Aquafin beroep doen op art. 10-14W. 12 april 1965 op het

vervoer van gasachtige producten. Dat laat toe dat na de verklaring van

openbaar nut en het verstrijken van de termijn voor kennisgeving van die

verklaring de nodige installaties boven, op of onder de grond aangebracht

worden. Dit kan op grond van de wettelijke erfdienstbaarheid door art. 11 W.

(1206) Brussel 30 april 1998, AmeÂn. 1998-99, 159 en Brussel 8 november 1994, A.J.T. 1995-

96, 285, noot E. VAN HOOYDONCK i.v.m. stedenbouwkundige beperkingen. Zie ook: Gent

8 oktober 1996, Iuvis 1997, 713 waar louter het principe wordt vermeld en de zaak zelf in feite

wordt toegespitst op een probleem van burenhinder en het hierna besproken vonnis van de

rechtbank van Turnhout van 10 september 1996, R.W. 1998-99, 1393.

(1207) Brussel 22 oktober 1996, C.D.P.K. 1997, 423, noot A.M. DRAYE; Rb. Turnhout

10 september 1996, R.W. 1998-99, 1393. Afdeling II van W. 7 augustus 1931 werd opgeheven

door Decr. Vl. Parl. 16 april 1996, dat in zijn art. 18, 2
o
al. de vergoedingsproblematiek regelt.

(1208) Arbitragehof 7 november 1996 (nr. 63/96), A.A. 1996, 791.

(1209) Cass. 11 juni 1998, R.W. 1998-99, 406.
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12 april 1965 geboden. Het is dus niet vereist dat gebruik gemaakt werd van

het andere middel dat art. 14 van deze wet biedt, nl. de onteigening(1210).

(d) Electriciteitsleidingen

Een boom had in zijn val een electriciteitsleiding beschadigd. Toen de

eigenaar van de boom tot betaling van de schade werd aangesproken voerde

hij vruchteloos aan dat de leiding volgens een ander traject gespannen had

kunnen worden of gebeurlijk ondergronds gelegd worden. De Rechtbank van

Nijvel wees hem erop dat de wet van 10 maart 1926 een erfdienstbaarheid

van openbaar nut oplegde die hem verplichtte de nodige maatregelen te

nemen om te beletten dat een gevaar voor de leidingen boven zijn eigendom

kon ontstaan, o.a. door tot snoeien, aftoppen en desnoods rooien van de

vegetatie op zijn terrein over te gaan(1211).

176. BRONWATER

De regel van art. 641 B.W. dat wie in zijn erf een bron heeft daarvan naar

goeddunken gebruik mag maken behoudens het recht door de lager gelegen

eigenaar bij titel of door verjaring verkregen, kwam terloops nog eens ter

sprake in een zaak waar een gemeente door werken de waterbevoorrading

van een vijver onmogelijk had gemaakt. In casu kon de eigenaar van de

vijver dergelijke beperking aan de rechten van de eigenaar op wiens terrein

de bron gelegen was niet aantonen(1212) en kon deze de bron droogleggen

zonder een fout te begaan.

177. WATERAFVLOEIING

In een zaak waarvan de bondige weergave niet toelaat of men te maken heeft

met een toepassing van art. 640 B.W. dan wel met een bedongen erfdienst-

baarheid werd de eigenaar op wiens erf een afwateringssysteem lag veroor-

deeld om drie leien weg te nemen die hij op het systeem geplaatst had om de

afval tegen te houden bij hevige regenval. Aldus werd het water echter langer

opgehouden en had de eiser last van vocht aan zijn muur(1213). Terecht. Of

het nu om een bedongen dan om een wettelijke erfdienstbaarheid gaat, zowel

art. 640 als art. 701 B.W. sluiten uit dat men de afvloeiing bemoeilijkt.

Gebeurlijk kan in deze materie beroep gedaan worden op de kort geding

rechter. Toen een bedongen recht van overgang verplaatst was hadden de

eigenaars van eÂeÂn der betrokken percelen een scheidingswand geplaatst over

de vroegere doorgang. Daardoor werd echter de afwatering van het aan-

grenzend perceel verhinderd. Toen de Vrederechter afstapte voor een plaats-

bezoek stelde hij vast dat in de scheidingswand weliswaar een kleine opening

(1210) Brussel 9 juli 1998, A.J.T. 1998-99, 157, R.W. 1999-2000, 1025: in casu bleek echter

het M.B. houdende de verklaring van openbaar nut onwettig.

(1211) Rb. Nijvel 19 augustus 1997, Iuvis 1998, 850.

(1212) Rb. Nijvel 13 februari 1995, T. Aann. 1995, 162, inzonderheid 165.

(1213) Vred. Vielsalm 23 december 1996, J.L.M.B. 1997, 1144, noot V. MOORS.
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gelaten was doch dat deze voorzien was van een filter die op het moment van

plaatsbezoek was verstopt. In de loop van de procedure ten gronde voor de

Vrederechter had verweerder, na het plaatsbezoek, deze opening gevoelig

verkleind. Uit de briefwisseling bleek dat hij dit gedaan had om de eiser te

verplichten een voorstel van minnelijke regeling te aanvaarden. Het Hof van

Brussel meende dat in dergelijk geval een vordering in kort geding om tot aan

de uitspraak ten gronde de oorspronkelijke toestand te herstellen moest

ingewilligd worden. Vermits de verkleinde opening de afwatering bemoei-

lijkte, zij bij hevige regenval niet meer zou volstaan en ze snel en gemakke-

lijk kon verstoppen waardoor de afwatering volledig onmogelijk zou worden

was er wel degelijk hoogdringendheid. De gevraagde maatregel bracht

anderzijds niet mee dat de rechter in kort geding zich over al dan niet-bestaan

van een erfdienstbaarheid noch over haar omvang moest uitspreken maar

bracht enkel, in afwachting van de uitspraak ten gronde, een werkzame

wachttoestand die verdere schade voorkwam teweeg(1214).

Art. 640 B.W. beoogt alleen de afvloeiing van natuurlijk water, niet van

huishoudelijk afvalwater. Daaraan herinnerde het Hof van Luik(1215) een

gemeente die een rioleringsbuis onder het terrein van een niets vermoedende

brave burger had laten uitmonden. Met de stijging van het aantal aangesloten

bewoners kwam een en ander aan het licht en waarschijnlijk ook aan de lucht.

Ten onrechte wordt hier o.i. ook nog de leer van de burenhinder bijgesleept.

De schending van de wettelijke norm vormt een fout die tot vergoeding noopt

volgens art. 1382 B.W.

Wie door een meer dan dertigjarig bezit van sluizen het recht had verworven

om een hindernis op te werpen voor de normale afvloeiing van het water van

een rivier en om occasioneel het niveau ervan te beõÈnvloeden, verzwaart

volgens de Rechtbank van Dinant deze erfdienstbaarheid door op voortdu-

rende wijze het water tegen te houden zodanig dat een aanpalende weide

moerassig wordt en stromend water omgezet in stilstaand water(1216). Naar

onze mening is dit niet zo zeer een kwestie van verzwaring dan wel van

buiten de grenzen van de titel gaan. In geval van vestiging door verjaring

worden de grenzen van de erfdienstbaarheid immers bepaald door de omvang

van de bezitsdaden die tot verjaring aanleiding hebben gegeven(1217).

178. WATERAFVLOEIING. BURENHINDER

Het Hof van Brussel had beslist dat de gemeente Hoeilaert ertoe gehouden

was te dulden dat zand samen met regenwater van een hoger gelegen voet-

balveld op de openbare weg afvloeide, zo lang de eigenaar van dit veld niets

deed dat de afvloeiing nadelig beõÈnvloedde. De gemeente die het als een

ondraaglijke last zag dat haar personeel telkens dit zand moest gaan op-

(1214) Brussel 2 februari 1994, Res Jur. Imm. 1994, 71.

(1215) Luik 2 november 1998, T.B.B.R. 2000, 660.

(1216) Rb. Namen 27 september 1995, J.L.M.B. 1995, 1672 (enkel samenvatting).

(1217) J. KOKELENBERG, ,,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden'', T.P.R. 1983, 138, nr. 28.
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scheppen trok naar het Hof van Cassatie met de toch wel originele stelling dat

het hier om abnormale burenhinder ging. Na erop gewezen te hebben dat

burenhinder een aan de buur toerekenbare daad, verzuim of gedraging vergt

werd de regel van art. 640 B.W. nog even in herinnering gebracht. Het moet

gaan om een natuurlijke afvloeiing waarbij de eigenaar van het hoger erf

niets doet waardoor de erfdienstbaarheid voor het lager gelegen erf ver-

zwaard wordt. Art. 640 B.W. bepaalt het natuurlijk evenwicht tussen hoger

en lager gelegen erven i.v.m. afvloeiing. Vermits geen bewijs geleverd was

dat de eigenaar van het voetbalveld de erfdienstbaarheid verzwaard had was

er geen schending van art. 544 B.W.(1218).

DEEL IX

BEZIT

I. Algemene bezitsleer

179. BEZIT

Bezitter is hij die de feitelijke heerschappij heeft over een zaak en de wil

heeft om zich ten opzichte van de zaak als bezitter te gedragen, oordeelt de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent(1219). Hiermee heeft de Rechtbank

aangeduid dat het bezit bestaat uit twee elementen: een materieel element

(corpus) en een intentioneel element (animus)(1220).

180. DETENTIE

De houder of detentor heeft wel het corpus, maar voldoet niet aan het

animus-vereiste. Hij heeft de zaak materieel onder zich (corpus), maar dan

met toestemming en voor rekening van de ,,eigenaar'' of krachtens een

bevoegdheid die hem door de wet wordt toegekend. Aldus is detentie steeds

op een titel gebaseerd.

Diegene die heeft aangevangen te bezitten voor een ander wordt vermoed het

bezit onder dezelfde titel voort te zetten, tenzij het tegendeel is bewezen

(art. 2231 B.W.). Het tegenbewijs wordt geleverd door een titelomzetting die

(1218) Cass. 18 november 1999, Arr. Cass. 1999, 1454, Pas. 1999, I, 1519. Vgl. met de eerder

omgekeerde situatie in het zo juist besproken arrest van Luik 2 november 1998.

(1219) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R. 1999, 158.

(1220) Zie, omtrent de algemene bezitsleer: H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ eÂleÂmentaire de

droit civil belge, V, Brussel, 1975, nr. 826 e.v., VII, nr. 1265 e.v.; J. HANSENNE, Les biens.

PreÂcis, I, Luik, 1996, 150 e.v., nr. 132 e.v.; C. RENARD en J. HANSENNE, ,,Possession'',

ReÂp. Not.; R.P.D.B., v
o
,,Possession''; F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 102

e.v.; H. VUYE, ,,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroerende goederen''

in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit. XVIIIe postuniversitaire cyclus Willy Delva,

Antwerpen, 1992, 279-320; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995.
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voortkomt hetzij uit een oorzaak van een derde, hetzij door tegenspraak van

het recht van de eigenaar (art. 2238 B.W.). Terecht beslist de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Brugge dan ook dat diegene die de sleutels heeft van

andermans kluis en tevens een volmacht die toegang geeft tot de kluis,

slechts als beheerder van het roerend patrimonium van de overledene toe-

gang had tot de kluis(1221). Na het overlijden wordt deze feitelijke heer-

schappij als detentor verder gezet, behoudens tegenbewijs. In dezelfde zin

beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen dat wanneer erflaatster

haar effecten uit veiligheidsredenen toevertrouwt aan een derde en deze op

haar naam, door toedoen van de derde, in een kluis laat bewaren, deze

bewaarnemer, op grond van art. 2231 B.W., vermoed wordt het bezit onder

dezelfde voorwaarden verder te zetten(1222). Ab initio heeft de derde

immers het bezit waargenomen ten bate van erflaatster.

181. HET MATERIEEL ELEMENT

Onder ,,corpus'' verstaat men de feitelijke exclusieve macht over een zaak of

zoals Dekkers het formuleert: het gebruiken van de zaak overeenkomstig

haar bestemming(1223).

In een geschil beslecht door de Vrederechter van Tienen in een vonnis van

6 juli 1998(1224) argumenteerde eiser dat hij bezitter was van een strook

grond. De Vrederechter achtte o.a. volgende elementen bewezen: er bestaat

een niveauverschil tussen de twee litigieuze percelen grond en de strook

bevindt zich op hetzelfde niveau als het perceel van eiser; de strook is even

fel verwilderd als de rest van het eigendom van eiser; vroeger bestond er een

afsluiting die zodanig was aangebracht dat de strook bij het perceel van eiser

was gevoegd; het niveauverschil tussen beide percelen is het gevolg van het

bewerken met allerlei landbouwgereedschap van beide percelen en wijst erop

dat beide percelen anders werden omgeploegd. Toch acht de Vrederechter

het materieel element van het bezit niet bewezen! Dit lijkt een merkwaardige

feitelijke appreciatie. O.i. heeft eiser wel degelijk bewezen dat hij de strook

grond gebruikt overeenkomstig zijn bestemming, hetgeen dan ook betekent

dat hij de feitelijke exclusieve macht over de strook grond uitoefent. Al

evenmin kan de Vrederechter worden bijgetreden alwaar hij stelt, in een

obiter dictum, dat eiser zijn bezit ,,niet uitdrukkelijk aangevoerd'' heeft.

Eiser had evenwel een complainte ingesteld, hetgeen evident veronderstelt

dat hij zijn bezit aanvoert, daar art. 1370, 3
o
Ger. W. uitdrukkelijk stelt dat

deze vordering slechts kan worden ingesteld door een bezitter. Bovendien

had eiser alle opgesomde feitelijke elementen aangevoerd, hetgeen hij dan

toch uitsluitend kan hebben gedaan om zijn bezit aan te voeren?

(1221) Rb. Brugge 18 november 1994, T. Not. 1996, 467.

(1222) Rb. Mechelen 8 oktober 1991, T. Not. 1996, 457.

(1223) R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, I, Brussel, 1971, 845-846, nr. 1603.

(1224) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.
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182. INTENTIONEEL ELEMENT

Het intentionele bestanddeel van het bezit wordt vaak uitgedrukt als ,,animus

rem sibi habendi'', d.w.z. men moet de feitelijke macht voor zichzelf

uitoefenen. Art. 2230 B.W. stelt evenwel dat eenieder vermoed wordt voor

zichzelf te bezitten. Aldus heeft de wetgever op dit punt de bewijslast

omgekeerd ten voordele van de bezitter(1225). Zo bijvoorbeeld heeft die-

gene die titels aan toonder in zijn bankkluis heeft liggen, aldus zijn materieÈle

heerschappij over de titels aangetoond en wordt bovendien het intentionele

element vermoed krachtens art. 2230 B.W.(1226).

183. BEZETTING ZONDER RECHT NOCH TITEL: BEGROTING VAN DE BEZETTINGS-

VERGOEDING

De Vrederechter van Zomergem benadrukte enkele interessante aspecten van

de bezetting zonder recht noch titel in een vonnis van 10 mei 1996(1227). Na

het beeÈindigen van een handelshuurovereenkomst was de (gewezen) handels-

huurder in het huurgoed gebleven en dit om zijn verhuis te kunnen organiseren

en om de huurherstellingen uit te voeren. De Vrederechter oordeelt dat de

verhuurder hierdoor een verarming ondergaat, namelijk ten gevolge van de

onbeschikbaarheid van het goed. Hoe dient evenwel de bezettingsvergoeding

berekend? Meestal heeft de vordering tot betaling van een bezettingsvergoe-

ding geen contractuele grondslag, daar de bezetting plaats vindt na het aflopen

van de huurovereenkomst. In beginsel belet evenwel geen enkele rechtsregel

dat partijen in de huurovereenkomst reeds bepalingen opnemen die dergelijke

situatie regelen en bijvoorbeeld bepalen hoe de bezettingsvergoeding dient

berekend. In casu kon de Rechtbank evenwel niet eens nagaan of de oor-

spronkelijke huurovereenkomst al dan niet een dergelijk beding bevatte, daar

partijen het blijkbaar niet nodig achtten om de huurovereenkomst aan de

rechtbank mee te delen. De Vrederechter past dan ook de verrijking zonder

oorzaak toe en dit heeft tot gevolg dat de bezettingsvergoeding niet nood-

zakelijk zal overeenstemmen met de huurprijs, noch met de huurwaarde van

het pand. Dit is logisch, daar bij de toepassing van de verrijking zonder

oorzaak er zich een evaluatie opdringt van de verrijking van de gewezen

huurder en de verarming van de verhuurder.

184. 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 er aan het bezit echter

(1225) Rb. Tongeren 17 december 1993, T.B.B.R. 1994, 152; Rb. Kortrijk 18 september 1990,

T. Not. 1994, 138 en in hoger beroep: Gent 3 december 1993, T. Not. 1994, 134, Rev. Not. B.

1995, 261.

(1226) Zie: Rb. Kortrijk 18 september 1990, T. Not. 1994, 138 en in hoger beroep: Gent

3 december 1993, T. Not. 1994, 134, Rev. Not. B. 1995, 261.

(1227) Vred. Zomergem 10 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 95, noot P. DE SMEDT, ,,De prijs van de

bezetting van een pand zonder recht noch titel''.
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rechtsgevolgen verbonden worden (bijvoorbeeld de verjaring; de mogelijk-

heid om zich te beroepen op art. 2279 B.W.; de mogelijkheid tot het instellen

van de complainte; ...), dan vereist de wet niet alleen 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-

tinuõÈteit, het geweld, de heimelijkheid en de dubbelzinnigheid(1228). Of het

bezit gebrekkig, dan wel deugdelijk is, is een feitenkwestie(1229).

185. BEZITSGEBREKEN: BEWIJSLAST

In een arrest van 16 februari 1998 oordeelde het Hof van Cassatie dat de

bewijslast van de bezitsgebreken rust op diegene die beweert dat het bezit

gebrekkig is(1230). Dit arrest is een zoveelste bevestiging van een vaste

cassatierechtspraak(1231). In de besproken periode vinden we tevens ver-

schillende toepassingen van deze regel terug in de lagere rechtspraak(1232).

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 bezit-

ter(1233).

186. DUBBELZINNIG BEZIT

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent oordeelt terecht dat het bezit

dubbelzinnig is wanneer de handelingen, die het bezit uitmaken, de uiting

(1228) Zie uitgebreid: J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, I, Luik, 1996, 171 e.v., nr. 153 e.v.;

F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 233 e.v., nr. 125 e.v.; H. VUYE, Bezit en bezits-

bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 657 e.v., nr. 650

e.v.; H. VUYE, ,,Mogelijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroerende goederen''

in Het zakenrecht. Absoluut niet een rustig bezit (XVIIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva),

Antwerpen, 1992, 304 e.v.

(1229) Gent 14 juni 1994, R.W. 1995-96, 542.

(1230) Cass. 16 februari 1998, Not. Fisc. M. 1999, 68, noot P. HEURTERRE, ,,De bewijslast van

de (on)deugdelijkheid van het bezit'', R.W., 1998-99, 468.

(1231) Cass. 9 maart 1992, Pas. 1992, I, 609, Arr. Cass. 1991-92, 646, R.W. 1991-92, 1466;

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 C. RENARD; 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.

(1232) Rb. Kortrijk 18 september 1990, T. Not. 1994, 138 en in hoger beroep: Gent 3 december

1993, T. Not. 1994, 134, Rev. Not. B. 1995, 261; Rb. Tongeren 17 december 1993, T.B.B.R.

1994, 152; Gent 14 juni 1994, R.W. 1995-96, 542; Gent 25 april 1995, R.W. 1996-97, 569, noot

D. VAN GRUNDERBEECK, ,,Gift van hand tot hand en de bewijsfunctie van art. 2279, eerste lid

B.W.''; Antwerpen 7 oktober 1996, A.J.T. 1997-98, 82, noot S. SNAET; Brussel 29 mei 1998,

T.B.B.R. 1998, 471.

(1233) F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 234, nr. 125C.
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kunnen zijn van een ander recht dan datgene waarop de bezitter aanspraak

maakt(1234). Al evenzeer terecht onderstreept de Rechtbank dat het bezit in

de feiten vatbaar moet zijn voor meerdere interpretaties(1235). Ook in een

vorig overzicht hebben we reeds gesteld dat het bezit niet zozeer de iure,

maar wel de facto vatbaar moet zijn voor meerdere interpretaties. Diegene

die zich beroept op het dubbelzinnigheidsgebrek zal in de feiten moeten

bewijzen dat de feitelijke heerschappij voor meerdere interpretaties vatbaar

is, en, hij zal bovendien deze interpretaties nauwkeurig moeten aanto-

nen(1236). Ook het Hof van Beroep te Bergen benadrukt dat de dubbel-

zinnigheid dient beoordeeld ,,en raison des circonstances concreÁtes de la

cause''(1237). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk oordeelt dan

weer dat het louter opperen van een mogelijkheid of het geven van een

andere verklaring die het bezit van effecten kan verklaren, niet voldoende is

om het bezit dubbelzinnig te maken(1238).

In het geciteerde vonnis sluit de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent(1239)

aan bij een vaste cassatierechtspraak. Volgens het Hof van Cassatie 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(1240). Wel kan de feitenrechter het dubbelzinnig karakter van het

bezit afleiden uit de gezamelijke gegevens van de zaak(1241).

Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat het bezit van diegene die beweert

titels te hebben verkregen bij wijze van handgift, dubbelzinnig is wanneer

blijkt dat de bezitter voordien gelast was met het beheer van het financieel

vermogen van de beweerde schenkster(1242). De Rechtbank van Eerste

(1234) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R. 1999, 158. In dezelfde zin: Gent 25 april 1995, R.W.

1996-97, 569, noot D. VAN GRUNDERBEECK, ,,Gift van hand tot hand en de bewijsfunctie van

art. 2279, eerste lid B.W.''; Rb. Dinant 7 februari 1996, T. Vred. 2000, 291.

(1235) In dezelfde zin: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995, 686 e.v., nr. 676.

(1236) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 723, nr. 190. In dezelfde zin: N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS

en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 151, nr. 58.

(1237) Bergen 13 februari 1996, Rev. Not. B. 1996, 350.

(1238) Rb. Kortrijk 18 september 1990, T. Not. 1994, 138 en in hoger beroep: Gent 3 december

1993, T. Not. 1994, 134, Rev. Not. B. 1995, 261 (het Hof zal het bezit in casu evenwel heimelijk

verklaren).

(1239) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R. 1999, 158.

(1240) Cass. 3 mei 1984, Pas. 1984, I, 1079, Arr. Cass. 1983-84, 1146, J.T. 1985, 96, R.W.

1984-85, 1646. 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

C. RENARD; 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 C. RENARD.

(1241) Cass. 4 december 1986, Pas. 1987, I, 415, Arr. Cass. 1986-87, 448, R.W. 1986-87,

2147, T. Not. 1987, 128. In dezelfde zin, gedurende de besproken periode: Rb. Brussel 5 maart

1996, R.W. 1996-97, 785.

(1242) Brussel 7 september 1998, A.J.T. 1998-99, 766.
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Aanleg te Brussel kwam tot hetzelfde besluit in een zaak waar diegene die

zich beriep op art. 2279 B.W. tevoren in het bezit was gekomen op grond van

een volmacht(1243). Eveneens dubbelzinnig is het bezit van diegene die

eerst verklaart eigenaar te zijn van titels, vervolgens stelt dat de titels

eigendom waren van de decujus om tenslotte zich te beroepen op het

vermoeden van art. 2279 B.W.(1244).

Een merkwaardige zaak werd behandeld door het Hof van Beroep te Bergen.

Een overleden man had, op latere leeftijd, een dame leren kennen in een

dancing, hetgeen aanleiding geeft tot een hechte vriendschap(1245). De

dame verzorgt alvast de heer gedurende zijn laatste levensmaanden. Op

een dag geeft de man een aantal titels aan toonder aan de dame in kwestie.

Na het overlijden van haar vriend verklaart de vrouw: ,,J'avais conserveÂ ces

titres chez moi et Quintin ReneÂ continuait aÁ en disposer''. De erfgenamen

van de decujus stellen dan ook dat het bezit dubbelzinnig is. Deze stelling

wordt evenwel niet gevolgd door het Hof te Bergen. Volgens het Hof heeft de

overledene de titels wel degelijk geschonken bij wijze van handgift en heeft

hij zich tegelijk het vruchtgebruik voorbehouden. Het bezit van de dame was

dus geenszins dubbelzinnig. Dergelijke handelswijze waarbij titels aan ie-

mand worden overhandigd ten titel van handgift, maar met dien verstande dat

de interesten aan de schenker blijven toekomen, is een techniek die wel meer

voorkomt(1246).

187. HEIMELIJKHEID

Bij onroerende goederen kan men relatief makkelijk vaststellen of het 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. Dat de belanghebbende niet op de hoogte was van het

uitvoeren van bepaalde werken, maakt op zich het bezit nog niet heimelijk:

het bezit is openbaar van zodra een normaal en zorgvuldig persoon op de

hoogte kon zijn(1247). De Page en Dekkers benadrukken terecht dat het

stellen van bezitsdaden op onroerende goederen bijna noodzakelijk een zeker

publiek karakter heeft: ,,Comment habiter une maison ou cultiver un champ

en cachette?''(1248).

(1243) Rb. Brussel 19 november 1992, A.J.T. 1997-98, 455. In dezelfde zin: Rb. Brussel

3 februari 1995, J.T. 1995, 343, Rev. Not. B. 1995, 300.

(1244) Bergen 12 mei 1992, Rev. Not. B. 1994, 281.

(1245) Bergen 13 februari 1996, Rev. Not. B. 1996, 350.

(1246) Zie hieromtrent: H. DU FAUX, ,,Don manuel et reÂserve d'usufruit, notions inconcilia-

bles? Formule paralleÁle: don manuel avec charge de reÂtrocession d'usufruit'', Rev. Not. B.

2000, 370 e.v. en erratum 431.

(1247) Zie: Rb. Dinant 7 februari 1996, T. Vred. 2000, 291.

(1248) H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, V, nr. 864.
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Bij roerende goederen daarentegen heeft het bezit vaak een meer vertrouwe-

lijk karakter(1249). Titels aan toonder stelt men bijvoorbeeld niet ten toon in

een vitrinekast(1250). Terecht oordeelt het Hof van Beroep te Bergen dan

ook dat het bezit van titels aan toonder niet heimelijk is wanneer men de

coupons op een normale wijze gaat innen(1251).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is heel wat strenger waar ze

oordeelt dat het bezit heimelijk is wanneer de bezitter de erfgenamen, noch

hun notaris op de hoogte stelt van de vrijgevigheid van de overledene(1252).

Wel dient benadrukt dat de notaris in deze zaak had bemerkt dat de over-

ledene enkele maanden voor haar overlijden een belangrijke som van haar

rekening had gehaald en hiervan geen spoor meer was te bekennen. De

notaris had hieromtrent een schrijven verstuurd aan de begiftigde op 12 juni

1985, met rappels op 25 juni, 11 september en 30 september. Het is uit-

eindelijk pas in oktober dat de begiftigde toegaf de som te hebben ontvangen.

Deze begeleidende omstandigheden rechtvaardigen deze beslissing.

Wanneer men titels aan toonder verstopt in een lampenhouder, dan voldoet

het bezit niet aan de verseiste van openbaarheid, oordeelt het Hof van Beroep

te Brussel(1253).

Het Hof te Gent oordeelt dat het bezit heimelijk is wanneer de bezitter niet

onmiddellijk en spontaan, maar eerder achteraf en onder invloed van het

onderzoek moet toegeven dat hij de goederen bezit(1254). Hiermee sluit het

Hof duidelijk aan bij een tendens die we reeds hebben aangegeven in een

vorig overzicht(1255): de rechtbanken zijn geneigd om het bezit van waar-

depapieren heimelijk te verklaren wanneer er sprake is van onoprechte en

onwaarachtige verklaringen in hoofde van de bezitter.

Maar zelfs wanneer uit het strafdossier blijkt dat men aanvankelijk onjuiste

verklaringen heeft afgelegd, dan betekent dit niet noodzakelijk dat het bezit

heimelijk is. Zo beslist het Hof te Brussel dat het bezit niet heimelijk is,

wanneer uit datzelfde strafdossier blijkt dat de zusters van de begiftigde wel

degelijk op de hoogte waren van het bestaan van de aandelen en obliga-

ties(1256). De oorspronkelijke verklaringen waren dan ook eerder pro fisco.

(1249) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 727, nr. 195.

(1250) Zie: Brussel 29 mei 1998, T.B.B.R. 1998, 471.

(1251) Bergen 13 februari 1996, Rev. Not. B. 1996, 350. In dezelfde zin: Brussel 29 oktober

1997, R.W. 1999-2000, 200 (bevestiging van Rb. Leuven 27 september 1993, R.W. 1994-95,

577, noot H. VUYE, vonnis dat werd besproken in het vorig overzicht van rechtspraak).

(1252) Rb. Brussel 3 februari 1995, J.T. 1995, 343, Rev. Not. B. 1995, 300.

(1253) Brussel 12 juni 1996, T.R.V. 1997, 409, noot P. VANDEPITTE.

(1254) Gent 25 april 1995, R.W. 1996-97, 569, noot D. VAN GRUNDERBEECK, ,,Gift van hand

tot hand en de bewijsfunctie van art. 2279, eerste lid B.W.''.

(1255) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 727 e.v., nrs. 195 en 197.

(1256) Brussel 29 mei 1998, T.B.B.R. 1998, 471.
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Dat de broers niet op de hoogte werden gebracht is uitsluitend te wijten aan

de slechte familieverhoudingen en maakt het bezit niet gebrekkig.

Een mooie toepassing van het bezitsgebrek heimelijkheid bieden het vonnis

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk van 18 september

1990(1257) en het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 december

1993(1258). De feiten waren als volgt. De overleden AndreÂ B. had kort voor

zijn overlijden kennis gemaakt met Germaine B. Wanneer de notaris, na het

overlijden van AndreÂ B., overgaat tot het opmaken van de inventaris ver-

klaart Germaine B. dat ze van de overledene kasbons had gekregen ,,ten titel

van schenking, met dien verstande dat de interesten toekwamen aan de

overledene zolang hij nog leefde''. Germaine B. vermoedt dat de titels een

waarde hebben van 300 aÁ 320.000 Bef. Tijdens een latere bijeenkomst bij de

notaris, in aanwezigheid van de broers en zussen van de overledene, verklaart

zij dat de effecten een hoger bedrag vertegenwoordigen dan door haar

opgegeven in de begininventaris en tevens stelt ze dat alle titels zich

bevinden in haar kluis bij de Kredietbank. Prompt laten de broers en zussen

van de overledene de kluis verzegelen en bij de opening van de safe blijkt

deze kluis meer dan 6.000.000 BEF titels te bevatten. De Rechtbank van

Eerste Aanleg oordeelde dat dergelijk bezit niet dubbelzinnig is, noch

heimelijk. Het feit dat Germaine B. spontaan verklaard heeft waar de titels

zich bevinden, wijst hierop. Het Hof te Gent zal daarentegen oordelen dat

dergelijke feiten wijzen op geheimhouding. Het bezit wordt dan ook heime-

lijk bevonden.

188. DISCONTINUõÈTEIT EN GEWELD

Naast de heimelijkheid en het geweld vermeldt art. 2229 B.W. nog twee

andere bezitsgebreken, namelijk de discontinuõÈteit en het geweld(1259).

II. Bezit van onroerende goederen: de bezitsvorderingen

(art. 1370-1371 Ger. W.)

189. TWEE BEZITSVORDERINGEN: COMPLAINTE EN REIÈNTEGRANDA

Met een zeldzame eensgezindheid oordeelt de Belgische rechtsleer dat

art. 1370 Gerechtelijk Wetboek twee bezitsvorderingen kent: de complainte

(ook ,,klachte'' genoemd) en de reõÈntegranda. Opvallend is dat de wet zelf

voor deze vorderingen geen specifieke benaming voorziet. In de rechtsleer en

(1257) Rb. Kortrijk 18 september 1990, T. Not. 1994, 138.

(1258) Gent 3 december 1993, T. Not. 1994, 134, Rev. Not. B. 1995, 261.

(1259) Voor meer details: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995, nrs. 657-662 en nrs. 667-674.
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de rechtspraak gebruikt men echter nog altijd de ,,oude'' benamingen van

beide vorderingen: complainte en reõÈntegranda(1260).

Het toepassingsgebied van beide bezitsvorderingen blijft beperkt tot de

onroerende goederen en onroerende rechten. Art. 1370, 1 Ger. W. bepaalt

immers dat bezitsvorderingen slechts kunnen worden ingesteld mits het gaat

(1260) Omtrent de bezitsvorderingen werden twee proefschriften verdedigd in de jaren 90:

H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten,

Brugge, 1995 en P. LECOCQ, Actions possessoires et reÂfeÂreÂ, 2 vol., onuitgegeven doctoraatsver-

handeling, Luik, 1995 (een samenvatting van deze onderzoeksresultaten werd gepubliceerd:

P. LECOCQ, ,,Actions possessoires et reÂfeÂreÂ. SyntheÁse d'une eÂtude comparative'' in Les

proceÂdures en reÂfeÂreÂ, Formation permanente CUP, Luik, 1998, 137-189).

Een bijzonder mooie en overzichtelijke bespreking van de bezitsvorderingen vindt men bij:

F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 387 e.v., nr. 219 e.v. Tevens kan verwezen naar

volgende rechtsleer: H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ eÂleÂmentaire de droit civil belge, V,

Brussel, 1975, 776 e.v., nr. 871 e.v.; J.-F. DENTANT, ,,Actions possessoires, bornage, revendica-

tion, reÁgle du non-cumul ... l'embrouillamini'', Waarvan akte Ð La Basoche 1996, 66 e.v. en

81 e.v.; M. HANOTIAU, ,,La reÂinteÂgrande ou la maxime `Spoliatus ante omnia restituendus''',

R.C.J.B. 1979, 73-109; J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, I, Luik, 1996, nr. 524 e.v.;

P. HEURTERRE, ,,Les actions possessoires ayant pour objet des servitudes leÂgales ou conven-

tionnelles de passage'', R.C.J.B. 1965, 313-330; J. HANSENNE, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1982-1988)'', R.C.J.B. 1990, 515 e.v.; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE,

,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1980-1988)'', T.P.R. 1989, 1818 e.v., nr. 177 e.v.;

J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-

1994)'', T.P.R. 1995, 733 e.v., nr. 202 e.v.; P. LECOCQ, ,,Possessoire, peÂtitoire, reÂfeÂreÂ, plainte,

bornage et revendication ... Quand tout s'emmeÃle'', noot bij Rb. Verviers 20 januari 1993,

J.L.M.B. 1994, 1230 e.v.; P. LECOCQ, ,,Protection possessoire et convention. Quand l'usufruit-

ier devient bailleur'', noot bij Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354 e.v.; P. LECOCQ,

,,De la protection possessoire aÁ la maxime ,,Spoliatus ante omnia restutuendus'': possession,

deÂtention et pouvoir de fait'', noot bij Cass. 29 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 676-679;

L. LINDEMANS, ,,De bezitsvordering met erfdienstbaarheden als voorwerp'', R.W. 1952-53,

1529-1538; Pand. B., v
o
,,Action possessoire''; C. RENARD en J. HANSENNE, ,,Possession'' in

ReÂp. Not.; R.P.D.B., v
o
,,Possession'', nr. 141 e.v.; S. SNAET, ,,art. 1370'' en ,,art. 1371'' in

Commentaar Gerechtelijk recht (losbladig); S. SNAET, noot bij Cass. 29 mei 1997, P.&B. 1998,

237-239; V. VAN DEN HASELKAMP-HANSENNE, ,,La protection possessoire'' in DIMM Guide de

droit immobilier (losbladig); N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de

jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 114 e.v., nr. 44 e.v.; H. VUYE, ,,Spoed

voor de Vrederechter? Mogelijkheden en moeilijkheden'' in Bevoegdheden van de Vrederech-

ters en Politierechters. Eeuwfeestboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan

van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van BelgieÈ. CompeÂtences

des juges de paix et de police. Ouvrage eÂditeÂ aÁ l'occasion du centenaire de l'Union Royale des

Juges de Paix et des Juges de Police de Belgique, Brugge, 1992, 187-224; H. VUYE, ,,Moge-

lijke perspectieven voor de bezitsbescherming van onroerende goederen'' in Het zakenrecht:

absoluut niet een rustig bezit. XVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1991-92, Antwer-

pen, 1992, 279-320; H. VUYE, ,,Kan de huurder de bezitsbescherming vorderen tegen zijn

verhuurder?'', noot bij Vred. Kortrijk 18 april 1989, T. Vred. 1994, 214-220; H. VUYE, ,,Be-

zitsvorderingen en milieurecht: over oude en nieuwe spoedprocedures'', noot bij Rb. Tongeren

6 september 1993, R.W. 1994-95, 196-201; H. VUYE, ,,Een knoop doorgehakt: geen bezits-

bescherming voor de noodweg. Het arrest van het Hof van Cassatie van 23 februari 1995'', Rec.

Cass. 1995, 209-215; H. VUYE, ,,Le possessoire, le locataire et son bailleur: un triangle

diabolique?'', Waarvan Akte Ð La Basoche 1996, 90-93; H. VUYE, ,,`Spoliatus ante omnia

restituendus'? Bezitsbescherming naar Nederlands en Belgisch recht'' in MeÂlanges Michel

Hanotiau, Brussel, Bruylant, 2000, 443-462; H. VUYE, ,,Bezitsvorderingen als zakenrechtelijke

of goederenrechtelijke remedies voor contractuele wanprestaties? Over Belgische uitvindin-

gen, Franse vergissingen en Nederlandse innovaties'' in Remedies in het Belgisch en Neder-

lands contractenrecht (Ius commune europaeum, nr. 34), Red. Prof. Dr. J. SMITS (Universiteit

Maastricht) en Prof. Dr. S. STIJNS (K.U.Leuven & K.U.Brussel), Groningen, Intersentia, 2000,

355-381; L. WODON, TraiteÂ theÂorique et pratique de la possession et des actions possessoires,

3 vol., Brussel, 1877.
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om onroerende goederen of onroerende rechten die kunnen verkregen wor-

den door verjaring.

In een vonnis van 6 juli 1998 somt de Vrederechter van Tienen de voor-

waarden op waaraan beide vorderingen moeten voldoen(1261). De com-

plainte beschermt een ,,verjaringsbezit'', d.w.z. een bezit dat voldoet aan

alle vereisten die het Burgerlijk Wetboek stelt voor de verkrijgende verjaring

(art. 2228 e.v. B.W.). Deze bezitsvordering kan slechts ingesteld worden

wanneer cumulatief voldaan wordt aan de vier voorwaarden opgesomd in

art. 1370 Gerechtelijk Wetboek: 1) de vordering kan slechts ingesteld

worden voor onroerende rechten of onroerende goederen die door verjaring

kunnen verkregen worden; 2) men moet bewijzen gedurende minstens eÂeÂn

jaar in het bezit te zijn geweest van het goed of het recht; 3) het bezit moet

voldoen aan alle voorwaarden die het B.W. stelt voor de verkrijgende

verjaring (art. 2228-2235 B.W.); 4 de vordering moet ingesteld worden

binnen het jaar na de stoornis of de ontzetting van het bezit.

Voor de reõÈntegranda daarentegen vereist art. 1370 Ger. W. enkel dat het

gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die door verjaring

kunnen verkregen worden (art. 1370, 1
o
Ger. W.) en dat er minder dan eÂeÂn

jaar verlopen is sinds de ontzetting van het bezit (art. 1370, 4
o
Ger.W.)(1262).

Op eÂeÂn punt is de wet strenger voor de reõÈntegranda. Voor de complainte

volstaat een ,,bezitsstoornis'', terwijl voor de toepassing van de reõÈntegranda

,,feitelijkheden of geweld'' worden vereist.

190. BEWIJSLAST

Diegene die de bezitsvordering instelt dient te bewijzen dat aan de voor-

waarden is voldaan, oordeelt de Vrederechter van Tienen(1263).

191. REIÈNTEGRANDA: NIET ALLEEN DE BEZITTER, MAAR TEVENS DE DETENTOR

Art. 1370 Ger. W. vereist voor de reõÈntegranda geenszins dat men bezitter is.

Deze bezitsvordering kan dan ook worden ingesteld door de detentor(1264).

Het instellen van de complainte daarentegen veronderstelt een bezit in de zin

van art. 2228 e.v. B.W.

In een arrest van 29 mei 1997 overweegt het Hof van Cassatie(1265) dat de

reõÈntegranda strekt tot het handhaven van de openbare rust en kan worden

(1261) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154. Zie tevens: Vred. Ieper 28 mei 1998,

T. Agr. R. 1998, 275.

(1262) Zie tevens: Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997),

T. Vred. 1998, 345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1263) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.

(1264) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.

(1265) Cass. 29 mei 1997, Pas. 1997, I, 607, R.W. 1998-99, 270, Rev. Not. B. 1997, 490,

J.L.M.B. 1998, 671, noot P. LECOCQ, ,,De la protection possessoire aÁ la maxime ,,Spoliatus ante

omnia restituendus'': possession, deÂtention et pouvoir de fait''. Zie de bespreking van dit arrest

door: N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 117-118, nr. 46.
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ingesteld door elke houder, in welke hoedanigheid dan ook, van een on-

roerend goed of door elke houder van een onroerend zakelijk recht, wiens

genot door geweld of door een feitelijkheid wordt gestoord. De reõÈntegranda

kan onder meer worden ingesteld door al wie een onroerend goed, dat door

verjaring kan worden verkregen, onder zich had krachtens een regelmatige

titel van houderschap, maar aan wie die titel werd ontnomen, indien hem het

onroerend goed werd ontnomen door geweld of feitelijkheden. De feiten-

rechter kan dan ook niet het recht ontzeggen om de reõÈntegranda in te stellen

aan een gewezen pachter van een stuk grond, met de overweging dat hij zijn

hoedanigheid van houder had verloren bij de beeÈindiging van de voornoemde

pachtovereenkomst.

192. OVER DE BEZITSBESCHERMING TUSSEN CONTRACTANTEN: KAN DE HUURDER

EEN REIÈNTEGRANDA INSTELLEN TEGEN ZIJN VERHUURDER?

In het vorige overzicht van rechtspraak kwam de vraag of de huurder de

reõÈntegranda tegen zijn verhuurder kan instellen reeds uitvoerig aan

bod(1266). Eenieder weet dat de huurder als detentor de reõÈntegranda kan

instellen(1267). Hij blijft evenwel verstoken van de bezitsbescherming door

middel van de complainte, daar de feitelijke heerschappij van de huurder

nooit voldoet aan art. 1370, 3
o
Ger. W.

Maar kan de huurder ook de reõÈntegranda instellen tegen zijn verhuurder?

M.a.w., is de bezitsbescherming mogelijk tussen contractanten? In Frankrijk

bepaalt art. 2282 lid 2 B.W.: ,,La protection possessoire est pareillement

accordeÂe au deÂtenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits''.

Hieruit volgt dat men geen bezitsbescherming kan vordering tegen hem van

wie men zijn recht kreeg. Zo kan de huurder, naar Frans recht, geen bezits-

bescherming vorderen tegen zijn verhuurder(1268).

Naar Belgisch recht wordt de bezitsbescherming tussen contractanten alvast

niet uitdrukkelijk uitgesloten door de art. 1370-1371 Ger. W. Naar Belgisch

recht bestaat er dan ook geen enkele reden om de bezitsbescherming te

(1266) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 737-740, nr. 210.

(1267) Vred. Westerlo 4 september 1997, R.W. 1998-99, 55: dit wordt algemeen aanvaard,

oordeelt de Vrederechter.

(1268) Voor een overzicht van de verschillende standpunten terzake naar Frans, Belgisch en

Nederlands recht: H. VUYE, ,,Bezitsvorderingen als zakenrechtelijke of goederenrechtelijke

remedies voor contractuele wanprestaties? Over Belgische uitvindingen, Franse vergissingen

en Nederlandse innovaties'' in Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht (Ius

commune europaeum, nr. 34), Red. Prof. Dr. J. SMITS (Universiteit Maastricht) en Prof. Dr.

S. STIJNS (K.U.Leuven & K.U.Brussel), Groningen, Intersentia, 2000, 355-381.
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weigeren aan de huurder wanneer deze de reõÈntegranda instelt tegen zijn

verhuurder(1269). We verklaren ons nader.

Het niet uitvoeren van een verbintenis of het niet naleven van een overeen-

komst is op zich geen bezitsstoornis of een feitelijkheid(1270). 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. Wanneer de huurder enkel het herstel vordert

van zijn feitelijke heerschappij, dan is de reõÈntegranda wel mogelijk.

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 april 1976(1271). De Rechtbank wijst erop dat een pachter die,

wegens feitelijkheden of geweld, een bezitsvordering instelt tegen de ver-

pachter, 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 ge-

steund op de materieÈle 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 bezitsvor-

deringen, zowel wat de grondslag als wat het resultaat betreft. De grondslag

van een reõÈntegranda is de feitelijke heerschappij over het goed; de grond-

slag van de contractuele vordering is de hoedanigheid van huurder. Het

resultaat van een reõÈntegranda is een herstel in de feitelijke heerschappij;

het resultaat van een contractuele vordering is een herstel in de huurrechten.

Tijdens de besproken periode werd naar vermeld vonnis van de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Brugge uitdrukkelijk verwezen door de Vrederechter

van Ieper(1272). Ook hij oordeelt dat de reõÈntegranda een vordering is die

volledig losstaat van een eventueel pachtrecht, vermits diegene die de reõÈn-

tegranda instelt zijn rechten niet put uit de pachtovereenkomst maar wel uit

de materieÈle detentie die hij heeft over het onroerend goed. De verplichte

voorafgaande oproeping in verzoening voorzien door de pachtwetgeving

(1269) Zie: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 409, nr. 233A; N. VERHEYDEN-

JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'',

R.C.J.B. 2000, 116 e.v., nr. 46; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen

en onroerende rechten, Brugge, 1995, 810 e.v., nr. 797 e.v. (en de vele verwijzingen aldaar);

H. VUYE, ,,Kan de huurder de bezitsbescherming vorderen tegen zijn verhuurder?'', noot bij

Vred. Kortrijk 18 april 1989, T. Vred. 1994, 214-220; H. VUYE, ,,Le possessoire, le locataire et

son bailleur: un triangle diabolique?'', Waarvan Akte Ð La Basoche 1996, 90-93.

(1270) F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 406, nr. 229; H. VUYE, Bezit en bezits-

bescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 780, nr. 765.

(1271) Rb. Brugge 7 april 1976, T. Not. 1982, 179, besproken in een vorig overzicht van

rechtspraak, T.P.R. 1989, 1689, nr. 182. Dezelfde nauwkeurige motivering vindt men tevens

bij: Vred. Wervik 27 april 1993, R.W. 1993-94, 231.

(1272) Vred. Ieper 28 mei 1998, T. Agr. R. 1998, 275.
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vindt dan ook geen toepassing in een bezitsgeding. Ook de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Nijvel aanvaardt de reõÈntegranda tussen contractan-

ten(1273).

193. REõÈNTEGRANDA: MEN MOET BEWIJZEN DAT MEN DE GOEDEREN ONDER ZICH

HAD

Zoals gesteld in het vorig nummer vereist de reõÈntegranda geenszins een

bezit in de zin van art. 2228 e.v. B.W. Diegene die deze bezitsvordering

instelt dient wel te bewijzen dat hij een band heeft met het goed waarvoor hij

de bezitsbescherming vordert. Terecht oordeelt de Vrederechter van Tienen

dat men minimaal dient te bewijzen dat men de litigieuze goederen onder

zich heeft(1274). M.a.w., diegene die de bezitsvordering instelt moet zijn

feitelijke heerschappij bewijzen. In dezelfde zin oordeelt de Vrederechter

van Westerlo dat diegene die een reõÈntegranda instelt moet bewijzen dat hij

werkelijk de macht uitoefent over het kwestieuze onroerend goed (1275).

194. ONDERSCHEID TUSSEN 1370, 1
o
EN 1370, 3

o
GER. W.

Art. 1370, 1
o
Ger. W. stelt dat de bezitsvorderingen, zowel de complainte

als de reõÈntegranda, slechts ontvankelijk zijn mits het gaat om onroerende

goederen of onroerende rechten die kunnen verkregen worden door verja-

ring. Art. 1370, 3
o
Ger. W. bepaalt dat de complainte tevens een bezit

veronderstelt dat alle eigenschappen heeft vereist bij de artikelen 2228 tot

2235 van het Burgerlijk Wetboek. M.a.w., het bezit dient een ,,verjarings-

bezit'' te zijn. Aldus beschermt de complainte diegene die aan alle voor-

waarden voldoet gesteld voor de verkrijgende verjaring.

Het onderscheid tussen beide voorwaarden werd niet steeds goed begrepen.

Aansluitend bij de klassieke rechtsleer herinnert de Vrederechter van Tien-

en(1276) aan het onderscheid tussen beide voorwaarden: ,,Overwegende dat

de voorwaarde van artikel 1370, 1
o
van het Gerechtelijk Wetboek (onroe-

rende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen worden door

verjaring) duidelijk betrekking heeft op de natuur zelf van het onroerend

goed, namelijk het al dan niet vatbaar zijn voor verjaring (los van de

hoedanigheid van diegene die er de feitelijke macht over uitoefent), terwijl

artikel 1370, 3
o
van het Gerechtelijk Wetboek enkel de hoedanigheid betreft

waaraan dit bezit moet voldoen''(1277).

(1273) Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354, noot P. LECOCQ, ,,Protection possessoire

et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur''.

(1274) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.

(1275) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1276) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.

(1277) Over het onderscheid tussen 1370, 1 en 1370, 3 Ger.W., zie: H. VUYE, Bezit en

bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 289,

nr. 258.
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195. ART. 1370, 1
o
GER. W. IS WEL DEGELIJK VAN TOEPASSING OP DE REIÈNTE-

GRANDA

In een vonnis van 26 januari 1996 herinnert de Vrederechter van Westerlo

eraan dat art. 1370, 1
o
Ger. W. zowel op de complainte als op de reõÈnte-

granda van toepassing is(1278).

Eertijds bestond een strekking in de rechtspraak en de rechtsleer die oor-

deelde dat art. 1370, 1
o
Ger. W. niet van toepassing was op de reõÈntegranda.

Dit standpunt ging terug op een artikel van Hanotiau waarin deze auteur een

regelrechte oproep deed om art. 1370, 1
o
Ger. W. niet langer toe te passen op

de reõÈntegranda, daar deze wetsbepaling strijdig is met de ratio legis van de

reõÈntegranda(1279) (1280). Zoals men kon verwachten heeft het Hof van

Cassatie deze denkpiste verworpen(1281).

196. ONROERENDE RECHTEN VOOROPGESTELD IN ART. 1370, 1
o
GER. W.

In een vonnis van 26 januari 1996 somt de Vrederechter van Westerlo

voorbeelden op van wat kan beschouwd als een onroerend goed of een

onroerend recht dat door verjaring kan worden verkregen: het eigendoms-

recht, de mede-eigendom, het recht van gebruik, de voortdurende en zicht-

bare erfdienstbaarheden, (1282). Aan deze lijst kunnen nog heel wat voor-

beelden worden toegevoegd: erfpacht, opstal, vruchtgebruik(1283), blote

eigendom(1284).

197. DE REIÈNTEGRANDA EN DE NOODWEG: GEEN BEZITSBESCHERMING

In het vorige overzicht van rechtspraak werd nog uitvoerig ingegaan op de

problematiek of een reõÈntegranda kan worden ingesteld voor een wettelijke

erfdienstbaarheid van noodweg(1285). Deze problematiek gaf aanleiding tot

een verdeelde rechtsleer en tot uiteenlopende rechtspraak. Zelf hebben we

(1278) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1279) M. HANOTIAU, ,,La reÂintegrande, ou la maxime `spoliatus ante omnia restituendus''',

noot bij Cass. 18 december 1975, R.C.J.B. 1979, 73, nrs. 8 en 17.

(1280) Over dit standpunt van Hanotiau, zie: H. VUYE, ,,`Spoliatus ante omnia restituendus'?

Bezitsbescherming naar Nederlands en Belgisch recht'' inMeÂlanges Michel Hanotiau, Brussel,

Bruylant, 2000, 443-462.

(1281) Cass. 17 maart 1983, Pas. 1983, I, 785, Arr. Cass. 1982-83, 881, J.T. 1984, 316.

(1282) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1283) Zie, tijdens de besproken periode: Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354, noot

P. LECOCQ, ,,Protection possessoire et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur''.

(1284) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 300 e.v., nr. 268.

(1285) Zie: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 740 e.v., nr. 212 e.v. Zie tevens: N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B.

2000, 119 e.v., nr. 48.
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steeds verdedigd dat er geen sprake kan zijn van bezitsbescherming(1286).

Dit standpunt werd bijgetreden door het Hof van Cassatie in een belangrijk

arrest van 23 februari 1995(1287). De redenering is de eenvoud zelve. Art.

684, lid 2 B.W. leert dat men zich op geen verjaring kan beroepen, hoelang

de noodweg ook heeft bestaan. Dit houdt evenwel in dat de noodweg niet

voldoet aan de voorwaarde vermeld in art. 1370, 1
o
Ger.W.: de noodweg is

geen onroerend goed dat door verjaring kan worden verkregen.

198. DE REIÈNTEGRANDA EN DE CONVENTIONELE ERFDIENSTBAARHEID VAN DOOR-

GANG

Het in het vorige nummer besproken cassatiearrest van 23 februari 1995

heeft strikt genomen uitsluitend betrekking op de wettelijke erfdienstbaar-

heid van noodweg(1288). O.i. dient dezelfde redenering mutatis mutandis

toegepast op de conventionele erfdienstbaareid van doorgang. We verklaren

ons nader.

Krachtens art. 1370, 1
o
Ger. W. zijn de bezitsvorderingen slechts ontvanke-

lijk 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.

Deze erfdienstbaarheden voldoen aan art. 1370, 1
o
Ger. W. en genieten van

de bezitsbescherming.

Anders is de situatie van de niet voortdurende of niet 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
o
Ger. W. en genieten dus niet van de bezitsbescher-

ming(1289).

De recente rechtspraak treedt alvast dit standpunt bij en verklaart de bezits-

vordering onontvankelijk voor niet voortdurende en niet zichtbare erfdienst-

baarheden(1290). Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven

dat de bezitsbescherming uitgesloten is voor het recht van overgang dat niet

(1286) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 360 e.v., nr. 329 e.v.

(1287) Cass. 23 februari 1995, Pas. 1995, I, 203, Arr. Cass. 1995, 202, Rec. Cass. 1995, 213,

noot H. VUYE, ,,Een knoop doorgehakt: geen bezitsbescherming voor de noodweg. Het arrest

van het Hof van Cassatie van 23 februari 1995''.

(1288) Cass. 23 februari 1995, Pas. 1995, I, 203, Arr. Cass. 1995, 202, Rec. Cass. 1995, 213,

noot H. VUYE, ,,Een knoop doorgehakt: geen bezitsbescherming voor de noodweg. Het arrest

van het Hof van Cassatie van 23 februari 1995''.

(1289) Voor een uitgebreide bespreking van deze problematiek, met een overzicht van alle

standpunten ter zake, zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995, 311 e.v., nr. 274 e.v. Voor een beknopte samenvatting van

ons standpunt ter zake: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van recht-

spraak. Zakenrecht (1989-94)'', T.P.R. 1995, 742-743, nr. 213.

(1290) Zie: Rb. Brugge 20 juni 1997, T. Not. 2000, 82, noot, i.v.m. een erfdienstbaarheid non

aedificandi.
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door verjaring kan worden verkregen(1291). De Vrederechter van Westerlo

deelt dit standpunt(1292). Ook de Vrederechter van Halle stelt dat: ,,voor een

contractuele erfdienstbaarheid van doorgang is de bezitsvordering uitge-

sloten, daar anders artikel 1370, 1
o
Ger. W. geschonden zou worden''(1293).

199. DE REIÈNTEGRANDA EN DE ANDERE NIET VOORTDURENDE OF NIET ZICHTBARE

ERFDIENSTBAARHEDEN

De regel besproken in het vorige nummer dient vanzelfsprekend toegepast op

alle erfdienstbaarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen,

d.w.z. op alle erfdienstbaarheden die niet tegelijk voortdurend en zichtbaar

zijn.

Terecht oordeelde de Rechtbank van Brugge in een vonnis van 20 juni 1997

dat een reõÈntegranda onontvankelijk is wanneer zij wordt ingesteld voor een

erfdienstbaarheid non aedificandi, daar dit een erfdienstbaarheid is die niet

door verjaring kan worden verkregen(1294).

200. DE LOSWEG EN DE BEZITSBESCHERMING

Waar de conventionele erfdienstbaarheid van doorgang niet in aanmerking

komt voor de bezitsbescherming, is dit wel het geval voor de losweg(1295).

Een losweg is immers geen erfdienstbaarheid, maar wel een private weg die

in mede-eigendom(1296) toebehoort aan de aangelanden(1297). Dergelijk

mede-eigendomsrecht beantwoordt dan ook ten volle aan het vereiste vervat

in art. 1370, 1
o
Ger. W.: het kan door verjaring worden verkregen(1298).

Terecht oordeelt de Vrederechter van Westerlo dat partijen niet zomaar een

erfdienstbaarheid van doorgang kunnen laten doorgaan voor een losweg. Zij

moeten wel ter dege bewijzen dat er sprake is van een losweg(1299).

(1291) Rb. Leuven 22 april 1998, T.B.B.R. 2000, 109.

(1292) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1293) Vred. Halle 26 juni 1996, R.W. 1996-97, 1101.

(1294) Rb. Brugge 20 juni 1997, T. Not. 2000, 82, noot.

(1295) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.

(1296) Zie het basisarrest omtrent loswegen: Cass. 25 februari 1841, Pas. 1841, I, 131.

(1297) Over loswegen: H. VANDENBERGHE en S. SNAET,MedeeÈigendom, Antwerpen, 1997, 74

e.v., nr. 36; B. VANBRABANT, ,,Les chemins d'exploitation, ces meÂconnus'', Act. Droit 1999,

674-704.

(1298) H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten,

Brugge, 1995, 303 e.v., nr. 269.

(1299) Vred. Westerlo 26 januari 1996, R.W. 1998-99, 99 (met als datum 1997), T. Vred. 1998,

345, Turnhouts Rechtsl. 1997-98, 33.
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201. STOORNIS, FEITELIJKHEID EN GEWELD

Een bezitsstoornis is ,,un acte de contradiction de la possession''(1300),

d.w.z. een materieÈle daad (stoornis in feite) of een rechtshandeling (stoornis

in rechte), waaruit expliciet of impliciet blijkt dat het bezit in de zin van

art. 2228 B.W. betwist wordt(1301).

Het instellen van de complainte veronderstelt het bestaan van een dergelijke

bezitsstoornis. Handelingen die op geen enkele wijze het bezit betwisten in

de zin van art. 2228 B.W. kunnen niet worden beschouwd als bezitsstoor-

nissen. Er is aldus slechts sprake van een bezitsstoornis wanneer de dader

zelf bepaalde pretenties heeft ten opzichte van het onroerend goed of het

onroerend recht.

De reõÈntegranda kan worden ingesteld wanneer er sprake is van geweld of

feitelijkheden. Geweld vereist geen ,,wapengekletter'', of zoals het Franse

Hof van Cassatie het reeds formuleerde in enkele aloude arresten: ,,er moet

geen bloed vloeien''(1302). Wel moet het geweld van die aard zijn dat het op

een redelijk mens indruk maakt en hem kan doen vrezen dat hijzelf of zijn

vermogen aan een aanzienlijk en dadelijk kwaad worden blootgesteld.

Een feitelijkheid is een agressieve daad gericht op eigenrichting(1303). Van

Neste schrijft dat de reõÈntegranda ontvankelijk is zodra er agressieve daden

gepleegd zijn die een zeker zelfverweer zouden kunnen rechtvaardigen,

hetgeen de openbare rust in het gedrang kan brengen(1304). De Rechtbank

van Eerste Aanleg te Nijvel geeft volgende definitie: ,, que la voie de fait est

un acte agressif en ce sens que son auteur, au lieu d'avoir recours au juge ou

d'utiliser les moyens leÂgaux, se fait justice aÁ lui-meÃme. La voie de fait est un

acte positif et mateÂriel qui a pour effet d'entrainer une deÂpossession ou une

perte totale ou partielle de la jouissance d'un bien. On la deÂfinit aussi comme

un comportement s'eÂcartant ouvertement des reÁgles leÂgales qui justifient de

la part de celui qui en est victime le recours immeÂdiat aÁ une proceÂdure

d'urgence afin de faire cesser le trouble qui en reÂsulte. Enfin, la voie de fait

doit eÃtre distingueÂe de la violence. Elle suffit, aÁ elle seule, aÁ l'exclusion de

toute violence, aÁ justifier la reÂinteÂgrande''(1305).

(1300) Conclusie Procureur Generaal HAYOIT DE TERMICOURT bij Cass. 1 maart 1962, Pas.

1962, I, 737.

(1301) Cass. 19 februari 1863, Pas. 1863, I, 395; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van

onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 696 e.v., nr. 683 e.v.

(1302) Cass. Fr. 28 december 1826, in Dalloz, ReÂpertoire, v
o
Action possessoire, nr. 102, S.,

1827, 73; Cass. Fr. 4 december 1833, in Dalloz, ReÂpertoire, v
o
Action possessoire, nr. 117, S.,

1834, 335; Cass. Fr. 18 februari 1835, in Dalloz, ReÂpertoire, v
o
Action possessoire, nr. 114,

voetnoot 2, S., 1835, 886.

(1303) Zie: Conclusie Advocaat Generaal BOSCH bij Cass. 18 mei 1893, Pas. 1893, I, 231;

Conclusie Advocaat Generaal JANSSENS DE BISTHOVEN bij Cass. 24 september 1987, Pas. 1988,

I, 106.

(1304) F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 410, nr. 233B. Zie verder over het begrip

feitelijkheid: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 729 e.v., nr. 716 e.v.

(1305) Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354, noot P. LECOCQ, ,,Protection possessoire

et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur''.
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Gedurende de besproken periode vindt men volgende voorbeelden terug van

een feitelijkheid: het plaatsen van een afsluiting op dusdanige wijze dat men

een deel van een naburig erf inpalmt(1306); het dichtgooien van een gracht

of het ophopen van een terrein in strijd met een bouwvergunning(1307); het

afsluiten van een eigendom met palen en draad(1308); het afsluiten van een

doorgang via een binnenkoer die tevoren werd gebruikt voor het leveren van

allerlei goederen, bijvoorbeeld gasflessen(1309);

202. HET VERBOD OP HET SAMEN INSTELLEN VAN DE BEZITSVORDERING EN DE

EIGENDOMSVORDERING

Art. 1371 Ger.W. bevat verschillende regels die een verbod op het samen

instellen van de bezitsvordering en de eigendomsvordering moeten hard

maken(1310).

Zo bepaalt art. 1371, lid 2 Ger.W. dat de eiser in het eigendomsproces niet

meer toegelaten is een bezitsvordering in te stellen. Dit betekent dat diegene

die een eigendomsvordering heeft ingesteld niet langer in aanmerking komt

voor de bezitsbescherming. Het begrip ,,eigendomsvordering'' wordt ruim

opgevat en omvat alle vorderingen die slaan op de erkenning of de ontken-

ning van een zakelijk recht(1311). In het arrest van 23 februari 1995(1312)

oordeelt het Hof van Cassatie dat een vordering tot afpaling een eigen-

domsvordering is(1313). Een arrest van 20 oktober 2000(1314) leert dat

ook een vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid

van doorgang een eigendomsvordering is in de zin van art. 1371 Ger. W.

Op dit punt kan tevens worden verwezen naar het cassatiearrest van 3mei 1996

alwaar het Hof, weliswaar buiten de context van de bezitsvorderingen, vol-

gende definitie geeft van de eigendomsvordering: ,,Overwegende dat de

(1306) Vred. Tienen 6 juli 1998, T.B.B.R. 1999, 154.

(1307) Vred. Westerlo 4 september 1997, R.W. 1998-99, 55.

(1308) Vred. Ieper 28 mei 1998, T. Agr. R. 1998, 275.

(1309) Zie: Rb. Nijvel 24 maart 1995, J.L.M.B. 1997, 354, noot P. LECOCQ, ,,Protection

possessoire et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur''.

(1310) Zie, een merkwaardig vonnis waarbij een eigendomsvordering wordt ingesteld met als

rechtsgrond art. 1371 Ger.W. (sic): Vred. Wervik 22 september 1998, R.W. 1999-2000, 621.

Uit artikel 1371 Ger.W. wordt zelfs afgeleid dat men bij revindicatie eigenaar moet zijn van het

onroerend goed dat men terugvordert. Voorwaar een merkwaardige lectuur van dit wetsartikel.

(1311) H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten,

Brugge, 1995, 909, nr. 897.

(1312) Cass. 23 februari 1995, Pas. 1995, I, 203, Arr. Cass. 1995, 202, Rec. Cass. 1995, 213,

noot H. VUYE, ,,Een knoop doorgehakt: geen bezitsbescherming voor de noodweg. Het arrest

van het Hof van Cassatie van 23 februari 1995''. Zie tevens omtrent deze problematiek: Rb.

Verviers 20 januari 1993, J.L.M.B. 1994, 1228, noot P. LECOCQ, ,,Possessoire, peÂtitoire, reÂfeÂreÂ,

plainte, bornage et revendication Quand tout s'emmeÃle!''; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B.

2000, 124-125, nr. 49.

(1313) Tevoren reeds in deze zin: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende

goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 909, nr. 897.

(1314) Cass. 20 oktober 2000, A.R. C.97.0240.N
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eigendomsvordering een zakelijke rechtsvordering is tot erkenning of be-

scherming van het eigendomsrecht dat rechtstreeks betrekking heeft op een

roerend of een onroerend goed''(1315). Deze definitie is bijzonder beperkt en

handelt uitsluitend over de zakelijke vordering ter revindicatie van het

eigendomsrecht op een zaak. Ze mag dus niet zomaar worden toegepast op

art. 1371 Ger. W. Het begrip ,,eigendomsvordering'' in deze wetsbepaling is

veel ruimer (in het Frans staat er overigens het veel ruimere ,,action peÂti-

toire''). In de zin van art. 1371 Ger.W. dient als eigendomsvordering be-

schouwd elke vordering die slaat op de erkenning of de ontkenning van een

zakelijk recht.

In het besproken arrest van 23 februari 1995(1316) verklaart het Hof van

Cassatie tevens de ratio legis van dit verbod. Diegene die een eigendoms-

vordering heeft ingesteld, wordt geacht afstand te hebben gedaan van de

bezitsbescherming, d.w.z. van de mogelijkheid om een bezitsvordering in te

stellen. Dit wil evenwel niet zeggen dat betrokkene afstand gedaan heeft van

zijn bezit of dat hij het bezit van de tegenpartij heeft erkend(1317).

In een arrest van 20 oktober 2000(1318) oordeelt het Hof van Cassatie dat

art. 1371 lid 2 Ger. W. niet belet dat een bezitsvordering in hoofdorde wordt

ingesteld en een eigendomsvordering in ondergeschikte orde.

III. Bezit van roerende goederen (art. 2279-2280 B.W.)

203. DUBBELE BETEKENIS VAN ART. 2279 B.W.

Art. 2279, 1 B.W. is zowel een regel van materieel recht als een regel van

procesrecht(1319). Bezit van roerende goederen is niet alleen een wijze van

(1315) Cass. 3 mei 1996, Pas. 1996, I, 410, Arr. Cass. 1996, 388, R.W. 1996-97, 684.

(1316) Cass. 23 februari 1995, Pas. 1995, I, 203, Arr. Cass. 1995, 202, Rec. Cass. 1995, 213,

noot H. VUYE, ,,Een knoop doorgehakt: geen bezitsbescherming voor de noodweg. Het arrest

van het Hof van Cassatie van 23 februari 1995''. Zie tevens omtrent deze problematiek: Rb.

Verviers 20 januari 1993, J.L.M.B. 1994, 1228, noot P. LECOCQ, ,,Possessoire, peÂtitoire, reÂfeÂreÂ,

plainte, bornage et revendication Quand tout s'emmeÃle!''; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B.

2000, 124-125, nr. 49.

(1317) H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten,

Brugge, 1995, 913 e.v., nr. 900.

(1318) Cass. 20 oktober 2000, A.R. C.97.0240.N.

(1319) Omtrent art. 2279 B.W., zie: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 263 e.v.;

M. BURTON, ,,L'article 2279 du Code civil et l'action en distraction'', Ann. Dr. LieÁge 1987, 46

e.v.; B. CAPELLE, ,,Preuve dans le proceÁs civil relatif aÁ un meuble corporel et don manuel'',

T.B.B.R. 1991, 19 e.v. en 303 e.v.; J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, I, Brussel, 1996, nr. 221 e.v.

en nr. 643 e.v.; J. HERBOTS, ,,Bezit en bewijs'', R.W. 1973-74, 1033-1038; A. HEYVAERT, ,,Bezit

geeft verscheidene titels'', T.P.R. 1983, 169-195; C. RENARD, ,,L'article 2279 en question?'',

R.C.J.B. 1976, 274-278; C. RENARD en J. HANSENNE, v
o
,,Possession'' in ReÂp. Not.; I. SAMOY,

,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen revindicatievordering van een

financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij Kh. Hasselt 2 juli 1997 en

Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 233 e.v.; J. VANBELLE, ,,De revindicatie van

onroerende en roerende goederen'', Jura Falc. 1994-95, 31-62; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000,

130 e.v., nr. 53 e.v.
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eigendomsverkrijging, maar tevens schept het bezit een vermoeden van

eigendom(1320).

204. 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(1321). ,,En fait de meubles

corporels, possession de bonne foi vaut titre'', herschrijft de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Brussel dan ook het beruchte adagium(1322).

Art. 2279 B.W. is evenwel niet van toepassing op universaliteiten of op

immaterieÈle roerende goederen, zoals titels op naam(1323). Deze wetsbepa-

ling is echter wel van toepassing op titels aan toonder daar de schuldvorde-

ring aldaar geõÈncorporeerd is in de titel op voorwaarde dat de titels indivi-

dualiseerbaar zijn(1324).

205. BESLAG, REVINDICATIE EN ART. 2279 B.W.

Krachtens de regel neergelegd in art. 2279 B.W. mag de schuldeiser ervan

uitgaan dat de roerende lichamelijke goederen in het bezit van zijn debiteur

deze ook effectief toebehoren(1325).

Dit vermoeden kan evenwel ontkracht worden wanneer de ware eigenaar het

bewijs levert van zijn eigendomsrecht over de roerende goederen. 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 art. 2279

B.W. kan inroepen. Het Hof overweegt bovendien dat het geenszins abnor-

maal 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(1326).

In een gelijkaardige zaak werd beslag gelegd in de woonplaats van de ouders

van de daar inwonende beslagene(1327). Het Hof van Beroep te Gent

oordeelt dat de ouders hun eigendomsrecht mogen bewijzen met alle mid-

delen, vermoedens inbegrepen. De meeste van de in betwisting zijnde

goederen betreffen stofferende huisraad en meubelen. Al deze goederen

(1320) Zie: D. VAN GRUNDERBEECK, ,,Gift van hand tot hand en de bewijsfunctie van art. 2279,

eerste lid B.W.'', noot bij Gent 25 april 1995, R.W. 1996-97, 569 e.v.

(1321) Zie verder: H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, V, nr. 1037 e.v.; F. VAN NESTE,

Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 266.

(1322) Rb. Brussel 19 november 1992, A.J.T. 1997-98, 455.

(1323) Rb. Veurne 18 december 1997, V & F 1998, 149.

(1324) Bergen 17 juni 1994, J.T. 1995, 171.

(1325) Zie bijvoorbeeld: Gent 8 oktober 1991, Bull Contr. 1997, 1047; Rb. Namen 8 april

1993, J.L.M.B. 1993, 1457; Antwerpen 22 februari 1994 en 23 februari 1994, Not. Fisc. M.

1995, afl. 1, 25, noot K. BROECKX, ,,De beoordeling van de eigendomsbewijzen bij revindi-

catie''; Beslagr. Brussel 12 maart 1998, Bull. Contr. 1999, 1540.

(1326) Luik 25 juni 1992, J.L.M.B. 1993, 261.

(1327) Gent 17 september 1996, A.J.T. 1996-97, 497, noot S. SNAET.
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maken reeds lang deel uit van het ouderlijk gezin en op deze goederen heeft

de beslagene slechts een ,,mede-genot'' als inwonende zoon die aldaar van

kindsbeen af heeft verbleven. De ouders slagen dan ook in hun revindicatie.

In dezelfde zin aanvaardt de Beslagrechter van Turnhout het bewijs van

eigendom door familiale voorgaanden, namelijk het feit dat betrokkene de

huisraad heeft overgeeÈrfd van zijn moeder met wie hij, tot diens overlijden,

samenwoonde(1328).

Een enigszins bijzondere zaak werd beslecht door de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Luik in een vonnis van 18 oktober 1993(1329). Partijen waren door

onderlinge toestemming uit de echt gescheiden. Enige tijd later gaan ze terug

samenwonen en trekt eiseres in bij haar gewezen echtgenoot. Enkele weken

later wordt eiseres aan de deur gezet en verandert haar gewezen echtgenoot

de sloten van de woning. Eiseres revindiceert haar goederen en wordt aldus

verplicht haar eigendomsrecht te bewijzen. Zij zal hierin slagen door te

verwijzen naar de inventaris voorafgaand aan de echtscheiding en de ge-

sloten overeenkomst. Volgens de Rechtbank heeft eiseres aldus met vol-

doende waarschijnlijkheid haar eigendomsrecht bewezen(1330).

Het feit dat de revindicerende partij eigenaar is van een onroerend goed

waarin de in beslag genomen goederen zijn ondergebracht, schept, volgens

de Beslagrechter te Antwerpen, op zichzelf geen vermoeden dat de revindi-

cerende partij eigenaar is van de in beslag genomen goederen, alvast niet

indien het pand inmiddels aan een derde in huur werd afgestaan(1331).

206. SAMENWONEN EN BESLAG

In een arrest van 10 juni 1976 besliste het Hof van Cassatie dat wanneer

concubinerenden hun goederen vermengd hebben, de schuldeiser van eÂeÂn

van beiden niet verplicht is de goederen te onderscheiden. De schuldeiser kan

dus beslag leggen op de goederen die de concubinerenden gemengd bezitten,

tenzij wanneer diegene die geen schuldenaar is bewijst dat hij alleen eigenaar

is van het geheel of van een deel van de goederen(1332).

Zelf hebben we steeds als standpunt verdedigd dat men art. 1468 lid 2 B.W.

kan lezen als een specifieke verwoording, met het oog op de van goederen

gescheiden echtgenoten, van een regel van gemeen recht die dient toegepast

(1328) Beslagr. Turnhout 25 november 1992, T.B.B.R. 1994, 269.

(1329) Rb. Luik 18 oktober 1993, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 271.

(1330) Sommige rechtspraak is vrij streng en vereist een bewijs van het eigendomsrecht op de

dag van het beslag, zie: Beslagr. Charleroi 2 mei 1996, Bull. Contr. 1998, 2593: ,,Attendu deÁs

lors que, si la demanderesse est devenue proprieÂtaire par heÂritage (en 1984) et achat (en 1985)

du mobilier qu'elle revendique, elle n'eÂtablit pas qu'elle l'eÂtait encore au jour de la saisie ainsi

qu'il incombe aÁ une partie revendiquante ayant aÁ renverser la preÂsomption de l'article 2279 du

Code civil''.

(1331) Beslagr. Antwerpen 10 maart 1998, T. Not. 1998, 554.

(1332) Cass. 10 juni 1976, Pas. 1976, I, 1101, Arr. Cass. 1976, 1135, J.T. 1976, 653, Rec. GeÂn.

Enreg. 1977, 22148, Pas. 1976, I, 1101, R.W. 1976-77, 601. In dezelfde zin, gedurende de

besproken periode: Gent 25 januari 1994, Pas. 1993 (sic), II, 48; Beslagr. Antwerpen 23 no-

vember 1993, Bull. Contr. 1997, 1052.
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te worden in alle hypothesen waarbij men een gelijkaardige vermogens-

rechtelijke situatie ontmoet(1333). Dit is het geval bij buitenhuwelijkse

vormen van samenwonen. Intussen is het probleem reeds minder prangend

geworden, daar de wetgever in art. 1478 lid 2 B.W. een bepaling gelijkaardig

aan art. 1468 lid 2 B.W. heeft ingeschreven voor wettelijk samenwonenden.

Het probleem blijft evenwel bestaan voor alle vormen van niet wettelijk

geregelde samenwoning. O.i. zijn de art. 1468 lid 2 en 1478 lid 2 B.W.

vermoedens die de gemeenrechtelijke regel vervat in art. 2279 B.W. ver-

woorden. Wanneer men immers beslag legt op goederen die concubineren-

den vermengd hebben, dan bezit geen van beide concubinerenden als ,,ex-

clusief eigenaar'', maar wel bezitten beide concubinerenden als mede-eige-

naar. Het lijkt ons dan ook logisch om het cassatiearrest van 10 juni 1976 in

die zin te interpreteren dat de schuldeiser weliswaar beslag kan leggen op het

geheel van de gemengde goederen, maar niet voÂoÂr verdeling kan verko-

pen(1334).

207. HOE KAN MEN ART. 2279 B.W. ONTKRACHTEN?

,,Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel'' lijkt een

adagium, door de Napoleontische wetgever tot wetsartikel verheven, met

diabolische proporties. 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 mogelijkheden

om de werking van art. 2279 B.W. te ontkrachten.

Diegene 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. 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 werking 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;

(1333) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1980-88)'', T.P.R. 1989, 1818, nr. 176; : J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE,

,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-94)'', T.P.R. 1995, 726-727, nr. 194. In deze

zin: A. HEYVAERT, ,,Bezit geeft verscheidene titels'', T.P.R. 1983, 193, nrs. 33-36;

A. HEYVAERT, ,,Civielrechtelijke aspecten van gezinnen zonder huwelijk'', T.P.R. 1985, 61,

nr. 72; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 135, nr. 54.

(1334) N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 135, nr. 54.
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3. het bezit moet te goeder trouw zijn, m.a.w. men kan de kwade trouw van

de tegenpartij trachten te bewijzen.

208. IS HET BEZIT WERKELIJK?

Een werkelijk bezit veronderstelt dat men de materieÈle heerschappij over de

zaak uitoefent en dit voor zichzelf, ofwel als eigenaar, ofwel als titularis van

een ander zakelijk recht. 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

bijvoorbeeld de huurder, de lastnemer, de bruiklener en de bewaarnemer.

Tevens moet er nog sprake zijn van bezit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een

arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 7 oktober 1996(1335). Een

handelaar in tweede-handswagens koopt een gestolen wagen. Wanneer hij

een dagvaarding in kort geding ontvangt, overhandigt hij vrijwillig de wagen

aan de instrumenterende notaris. De handelaar heeft aldus zijn bezit afge-

staan en kan zich niet langer beroepen op art. 2279 B.W. In een ander arrest

overweegt hetzelfde Hof van Beroep dat diegene die vrijwillig het bezit van

een zaak heeft prijsgegeven zich niet meer kan beroepen op art. 2279

B.W.(1336).

209. IS HET BEZIT DEUGDELIJK?

Art. 2279 lid 1 B.W. vereist een deugdelijk bezit, d.w.z. een bezit vrij van

bezitsgebreken(1337). 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 volle

bewijslast(1338).

210. IS DE BEZITTER TE KWADER TROUW?

Enkel de bezitter te goeder trouw zal zich op art. 2279, 1 B.W. kunnen

beroepen(1339). De goede trouw wordt evenwel steeds vermoed(1340),

zodanig dat diegene die de kwade trouw inroept de volle bewijslast draagt

(1335) Antwerpen 7 oktober 1996, Limburgs Rechtsl. 1997, 220.

(1336) Antwerpen 4 november 1997, R.W. 1997-98, 718.

(1337) Bergen 12 mei 1992, Rev. Not. B. 1994, 281; Rb. Brussel 19 november 1992, A.J.T.

1997-98, 455; Gent 14 juni 1994, R.W. 1995-96, 542; Rb. Brugge 18 november 1994, T. Not.

1996, 467; Rb. Brussel 3 februari 1995, J.T. 1995, 343, Rev. Not. B. 1995, 300; Rb. Brussel

5 maart 1996, R.W. 1996-97, 785.

(1338) Cass. 16 februari 1998, R.W. 1998-99, 468, Not. Fisc. M. 1999, 68, noot P. HEURTERRE;

Cass. 9 maart 1992, Pas. 1992, I, 609, Arr. Cass. 1991-92, 646, R.W. 1991-92, 1466; 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 C. RENARD; 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.

(1339) Rb. Brussel 19 november 1992, A.J.T. 1997-98, 455; Kh. Brussel 14 november 1995,

J.T. 1996, 310; Rb. Brussel 5 maart 1996, R.W. 1996-97, 785.

(1340) Kh. Brussel 24 juni 1994, T.B.H. 1996, 253, J.T. 1995, 72; Brussel 23 juni 1997, Act.

Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.
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(art. 2268 B.W.). De goede trouw moet aanwezig zijn op het ogenblik dat

men het bezit verwerft(1341): Mala fides superveniens non nocet(1342).

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 eÂteÂ de nature aÁ eÂveiller leurs

soupcËons sur la leÂgitimiteÂ ...''(1343) of ,,Que tout doute ... est exclusif de la

bonne foi, de meÃme que tout indice ou toute information...''(1344). Een

vonnis van 14 november 1995 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

past volledig in deze lijn, alwaar de Rechtbank overweegt: ,,Si l'acqueÂreur a

des doutes, il doit se renseigner ou s'abstenir''(1345).

211. GOEDE TROUW: MOET MEN BIJ HET AANSCHAFFEN VAN EEN WAGEN DE

OORSPRONKELIJKE AANKOOPFACTUUR NAKIJKEN

Rekening houdend met de zopas besproken invulling van het begrip goede

trouw, zal de rechtspraak van een beroepsverkoper van wagens meestal eisen

dat hij de oorspronkelijke aankoopfactuur van een bij hem te koop aange-

boden wagen opvraagt, zoniet is hij niet te goeder trouw en kan hij zich niet

beroepen op 2279 B.W. (en evenmin op art. 2280 B.W., dat eveneens goede

trouw veronderstelt)(1346).

Gedurende de besproken periode werd deze rechtspraak bevestigd door de

Rechtbank van Koophandel te Hasselt(1347). De Rechtbank verduidelijkt

dat met ,,origineel'' niet wordt bedoeld de facturen van alle voorafgaande

transacties, maar wel de factuur waardoor de potentieÈle verkoper de eigen-

dom verwierf. In casuwerd de wagen in BelgieÈ te koop aangeboden door een

Zweeds niet-resident en deze wenste bovendien in contanten betaald te

worden. Dit alles is verdacht, oordeelt de Rechtbank van Koophandel. Is

dit besluit in casu niet te streng? Er blijkt namelijk dat de betrokken garage-

houder de Rijkswacht had verwittigd, dat de Rijkswacht het chassisnummer

(1341) Brussel 23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.

(1342) Kh. Brugge 24 juni 1997, Tijdschrift voor West Vlaamse Rechtspraak 1998, 73.

(1343) Cass. 12 november 1925, Pas. 1926, I, 57.

(1344) Cass. 3 juni 1915, Pas. 1915-16, I, 300, advies Advocaat Generaal PHOLIEN. Adde:

Cass. 3 maart 1882, Pas. 1882, I, 59; Cass. 8 september 1961, Pas. 1962, I, 41; F. VAN NESTE,

Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 185C, nr. 120 e.v.; A. VAN OEVELEN A., ,,De zgn. `sub-

jectieve' goede trouw in het Belgische materieÈle privaatrecht (in het bijzonder in materies die

het notariaat aanbelangen)'', T.P.R. 1990, 1093 e.v., in het bijzonder 1105-1107; I. SAMOY,

,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen revindicatievordering van een

financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij Kh. Hasselt 2 juli 1997 en

Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 244, nr. 14.

(1345) Kh. Brussel 14 november 1995, J.T. 1996, 310. In dezelfde zin: Kh. Brussel 24 juni

1994, T.B.H. 1996, 253, J.T. 1995, 72; Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193;

Brussel 23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.

(1346) Zie: I. SAMOY, ,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen

revindicatievordering van een financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij

Kh. Hasselt 2 juli 1997 en Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 244-245, nr. 14, die erop

wijst dat de rechtspraak verdeeld is.

(1347) Kh. Hasselt 2 juli 1997, T.B.B.R. 2000, 233, noot I. SAMOY.
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en het motornummer hadden nagekeken en dat, zelfs volgens de Rijkswacht,

alles in orde bleek te zijn.

Het Hof van Beroep te Luik oordeelt eveneens dat de garagehouder, als

professioneel opkoper, de verplichting heeft om de aankoopfactuur te con-

troleren(1348). Het Hof overweegt: ,,Qu'ils sont tous deux des professionnels

du commerce de veÂhicules d'occasion avec pour obligation, afin d'eÂliminer

le risque de nuire aux droits des tiers en acqueÂrant et revendant des veÂhicules

voleÂs ou faisant l'objet d'un privileÁge, de se faire exhiber la facture d'achat

par celui qui propose un tel veÂhicule''. Bovendien bleek het aangeboden

voertuig sporen van braak te vertonen, hetgeen toch moeilijk kan ontgaan aan

een ernstig garagehouder.

Eenzelfde redenering wordt gevolgd door de Rechtbank van Koophandel van

Brussel in een vonnis van 24 juni 1994(1349). Een leasingmaatschappij die

een tweedehandsvoertuig koopt bij een garagist zonder de eigendomstitel te

verifieÈren begaat een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm en kan bijgevolg

niet worden beschouwd als een bezitter te goeder trouw in de zin van

art. 2279 B.W.

In een arrest van 4 november 1997 beslist eveneens het Hof van Beroep te

Antwerpen dat de autohandelaar verplicht is de eigendomstitels van de

verkoper te onderzoeken, maar het Hof voegt eraan toe dat wanneer de

aankoop gebeurde bij een erkende autohandelaar in tweedehandsvoertuigen,

zelfs een handelaar er mag op vertrouwen dat het niet gaat om een gestolen

wagen(1350). Tevens oordeelt het Hof dat men van een koper van een wagen

niet mag verwachten dat hij de volledige keten van vroegere eigenaars

samenstelt en onderzoekingen instelt naar hun zakenrechtelijke positie.

Het doen opvragen van de oorspronkelijke aankoopfactuur heeft evident een

aantal nadelen. Het voor de autohandelaars belangrijkste nadeel is dat zij

aldus de winstmarge kennen van diegene die de wagen aan hen verkoopt!

Sommige rechtspraak laat deze informatieverplichting dan ook achterwege.

Zo beslist het Hof van Beroep te Gent dat een autohandelaar die een wagen

koopt van een garagist te goeder trouw is, wanneer blijkt dat een regelmatige

factuur werd opgesteld en dat de koopsom werd betaald(1351). Niets wijst

erop dat de autohandelaar moest vermoeden dat de garagist niet de eigenaar

was van de wagen, overweegt het Hof. Zelfs het feit dat de boorddocumenten

niet beschikbaar waren moest geen argwaan wekken, daar de garagist de

verzekering had gegeven dat de boorddocumenten zouden volgen, hetgeen

overigens op de factuur werd vermeld. Later beweerde de garagist dat de

documenten verloren waren gegaan, deed hij aangifte van het verlies bij de

Rijkswacht en konden vervolgens duplicata van de documenten worden

bekomen. In dezelfde zin beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel:

(1348) Luik 12 november 1996, J.L.M.B. 1997, 1654.

(1349) Kh. Brussel 24 juni 1994, T.B.H. 1996, 253, J.T. 1995, 72.

(1350) Antwerpen 4 november 1997, R.W. 1997-98, 718.

(1351) Gent 15 maart 1996, A.J.T. 1996-97, 270, noot D. COUNEYE.
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,,Que, bien que lui-meÃme commercËant speÂcialiseÂ, le demandeur pouvait,

s'adressant aÁ un ,,colleÁgue'', supposer qu'il ne courait aucun risque d'irreÂ-

gulariteÂ, et de beÂneÂficier de la bonne foi ,,qualifieÂe'' preÂsumeÂe par cette

disposition''(1352).

Bijzonder kritisch ten opzichte van de rechtspraak die aan de beroepsver-

koper de verplichting oplegt om de factuur op te vragen is de Rechtbank van

Koophandel te Brugge in een uitgebreid gemotiveerd vonnis van 24 juni

1997(1353). Het geschil is klassiek: een financieringsmaatschappij vordert

een wagen terug die, na bij haar contractant te zijn gestolen, in de handel is

geraakt. De financieringsmaatschappij voert een reeks argumenten aan die

moeten aantonen dat de koper van de wagen niet te goeder trouw was op het

ogenblik van de aankoop. Vooreerst had de koper zich de oorspronkelijke

aankoopfactuur moeten doen overleggen. Hieruit zou gebleken zijn dat de

verkoper een ongebruikelijke winstmarge nam van meer dan 40% en dat deze

verkoper eertijds de wagen aan een abnormaal lage prijs had aangekocht. Ten

tweede wordt aan de koper verweten dat hij zich het inschrijvingsbewijs niet

heeft doen voorleggen. Op dit argument wordt niet verder ingegaan, daar in

de loop van het geding blijkt dat het inschrijvingsbewijs wel degelijk de

naam van de verkoper droeg. Ten derde wordt geargumenteerd dat de koper

zich met het chassisnummer had moeten wenden tot de invoerder van de

voertuigen daar deze firma een repertorium van gestolen voertuigen heeft

aangelegd.

Geen van deze argumenten kan de Rechtbank van Koophandel te Brugge

overtuigen. De Rechtbank stelt vast dat de bestelwagen werd aangekocht bij

een garagist, d.w.z. een ,,koopman die dergelijke zaken verkoopt''. Men mag

van de koper van een roerend goed niet verwachten dat hij de regelmatigheid

nagaat vanaf de eerste producent, vervolgens een onderzoek instelt op de

griffies van de Rechtbanken van Koophandel op zoek naar allerlei voor-

rechten en, ten slotte, nog eens de griffies van de Rechtbanken van Eerste

Aanleg afloopt op zoek naar allerlei beslagmaatregelen. Dit zou, overweegt

de Rechtbank, stoten op allerlei praktische moeilijkheden, tijdverlies ver-

oorzaken en aldus zou de handel in tweedehandse voertuigen zeer ernstig

worden bemoelijkt. Bovendien kan men moeilijk van een beroepsverkoper

vragen dat hij van zijn rechtsvoorganger, eveneens beroepsverkoper, de

voorlegging eist van de aankoopfactuur. Daarbij zou de tweede beroeps-

verkoper immers kennis nemen van de winstmarge van de eerste beroeps-

verkoper. Men kan al evenmin vragen aan de beroepsverkoper dat hij contact

opneemt met de persoon vermeld op het inschrijvingsbewijs, want ook dit

vereist een zware procedure. Een louter telefoontje is immers onvoldoende

daar dit, in geval van problemen, geen tastbaar bewijs oplevert. Tenslotte kan

men van de koper al evenmin vragen dat hij zich zou wenden tot de louter

private gegevensbank van de invoerder van dergelijke wagens.

(1352) Rb. Nijvel 25 november 1994, T.B.B.R. 1995, 402.

(1353) Kh. Brugge 24 juni 1997, Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak 1998, 73.
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En de Rechtbank van Koophandel te Brugge eindigt met een ware beleids-

verklaring ,,Het komt de rechtbank niet opportuun voor om in strijd met de

wettelijke bepaling die in art. 2279 en art. 2280 B.W. voorzien is, op basis

van art. 1382 B.W. bijkomende verplichtingen aan professionele kopers en

verkopers van voertuigen op te leggen, die particuliere verkopers niet zouden

hebben''. Inderdaad, poneert de Rechtbank, bij logische uitbreiding zou deze

verplichting moeten gelden voor eenieder die met de problematiek vertrouwd

is of zou moeten zijn, zo bijvoorbeeld leest men in het vonnis de juristen uit

hoofde van hun studies en de lezing van overzichten van rechtspraak Een

gewaarschuwd lezer is er twee waard.

Het besproken vonnis van de Rechtbank van Koophandel is gebaseerd op een

sterk onderbouwde argumentatie in feite. Op eÂeÂn punt zijn we het evenwel

niet eens met de Rechtbank. De rechtspraak die vereist dat de beroeps-

verkoper de aankoopfactuur controleert legt geen ,,bijkomende verplichtin-

gen'' op die in strijd zijn met de art. 2279-2280 B.W. Enkel diegene die te

goeder trouw is kan zich op beide wetsbepalingen beroepen en het opleggen

van een informatieverplichting is niets anders dan het invullen van het goede

trouwvereiste dat vervat zit in de art. 2279-2280 B.W. Of men deze goede

trouw vereiste als dusdanig dient in te vullen, dan wel op de wijze voorge-

staan door de Rechtbank van Koophandel te Brugge, is een andere zaak.

Uiteindelijk mag men o.i. niet uit het oog verliezen dat goede en kwade

trouw feitelijke gegevens zijn. De rechter moet deze concepten invullen aan

de hand van alle gegevens van de zaak. Een informatieverplichting die rust

op vakmensen zal hierbij een dermate belangrijk element zijn dat vaak, maar

niet altijd, doorslaggevend zal zijn.

212. GEVOLGEN VAN EEN WEERLEGD VERMOEDEN: INROEPEN VAN EEN RECHT-

MATIGE TITEL DOOR VERWEERDER

Eens het vermoeden van art. 2279 B.W. is weerlegd, beschikt diegene die de

feitelijke heerschappij heeft over de zaak nog over een aantal verweermid-

delen. Het vermoeden van art. 2279 B.W. is slechts een eerste verweermid-

del.

De bezitter kan nog aantonen dat zijn, weliswaar gebrekkig bezit, steunt op

een rechtmatige titel, bijvoorbeeld een handgift(1354)(1355), een schenking

e.d.

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.

(1354) Zie bijvoorbeeld: Gent 14 juni 1994, R.W. 1995-96, 542; Bergen 17 juni 1994, J.T.

1995, 171; Rb. Brussel 3 februari 1995, J.T. 1995, 343, Rev. Not. B. 1995, 300; Gent 25 april

1995, R.W. 1996-97, 569, noot D. VAN GRUNDERBEECK, ,,Gift van hand tot hand en de

bewijsfunctie van art. 2279, eerste lid B.W.''.

(1355) B. CAPELLE, ,,Preuve dans le proceÁs civil relatif aÁ un meuble corporel et don manuel'',

T.B.B.R. 1991, 19 e.v. en 303 e.v.
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De titel die meestal door de bezitter van roerende goederen wordt ingeroepen

is de handgift. De handgift veronderstelt een animus donandi en een traditio.

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? Sommige rechtspraak beantwoordt

deze vraag positief(1356). Men beschouwt de overschrijving als een traditio

longa manu. Andere rechtspraak weigert, wegens gebrek aan traditio, de

handgift als voltrokken te erkennen(1357). Gedurende de besproken periode

sloot de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel zich aan bij eerstvernoemde

stelling(1358). Volgens de Rechtbank kan de buitenbezitstelling bij een

handgift longa manu gebeuren, zo bijvoorbeeld door het feit dat kasbons,

in bewaring gegeven op een portefeuillerekening bij een bankinstelling,

worden overgeplaatst op een andere portefeuillerekening hiertoe geopend

op naam van een andere persoon bij dezelfde bankinstelling.

213. BEWIJS VAN DE EIGENDOMSTITEL DOOR EISER

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, oordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren in een

vonnis van 17 december 1993(1359). Deze regel werd reeds herhaaldelijk

benadrukt door het Hof van Cassatie(1360). In beginsel zal het evenwel

volstaan dat de eiser zijn bezit voorafgaand aan dat van de tegenpartij

bewijst(1361).

(1356) Zie bijvoorbeeld: Rb. Namen 29 juni 1936, Pas. 1936, III, 128; Bergen 29 oktober

1979, Rec. GeÂn. Enr. Not 1981, 217; Bergen 20 november 1979, Pas. 1980, II, 12, Rec. GeÂn.

Enr. Not 1981, 241, R.C.J.B. 1984, 192, noot DELNOY, P.; Bergen 26 november 1980, Pas.

1981, II, 19, noot, Rec. GeÂn. Enr. Not 1983, 12, noot A.C., Rev. Not. B. 1983, 288, noot J. SACE;

Bergen 16 juni 1982, Pas. 1983, II, 5, noot, Rec. GeÂn. Enr. Not 1983, 408, noot A.C.; Rb.

Antwerpen 30 juni 1988, T. Not. 1989, 263, noot H. DU FAUX, Rec. GeÂn. 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. GeÂn. Enr. Not. 1970, 260, noot.

(1357) Zie bijvoorbeeld: Brussel 12 december 1962, Rec. GeÂn. 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. GeÂn. Enr. Not. 1988, 232, J.L.M.B. 1987, 1026;

Luik 4 december 1988, Rec. GeÂn. Enr. Not. 1990, 270, noot en als 14 december 1988 in Rev.

Not. B. 1990, 88; Brussel 25 november 1991, Pas. 1991, II, 209.

(1358) Rb. Brussel 5 maart 1996, R.W. 1996-97, 785.

(1359) Rb. Tongeren 17 december 1993, T.B.B.R. 1994, 152.

(1360) 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 C. RENARD, T. Not. 1976, 6; Cass. 25 oktober 1991, Pas. 1992, I, 155, Arr. Cass. 1991-92,

189, R.W. 1991-92, 1363.

(1361) Zie: Cass. 9 maart 1992, Pas. 1992, I, 609, Arr. Cass. 1991-92, 646, R.W. 1991-92,

1466.
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214. ART. 2279 B.W. EN EEN KETEN VAN KOPERS

De toepassing van art. 2279 B.W. wordt wel eens bemoeilijkt doordat men

wordt geconfronteerd met een keten aan verkopers. Een mooie illustratie

biedt een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en het arrest in

hoger beroep gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen(1362). Een

Zweedse financieringsmaatschappij had een overeenkomst van huurkoop

afgesloten met de vennootschap Badrumspecialisten omtrent een wagen.

Voor het einde van de overeenkomst verkoopt de vennootschap de wagen

aan een zekere Burman. Deze verkoopt de wagen op zijn beurt aan Sjoberg,

vervolgens verkoopt Sjoberg de wagen terug aan Burman, verkoopt Burman

de wagen aan Caringi en zal, tenslotte, Caringi de wagen verkopen aan de

N.V. Autocenter Kiewit ... Dit alles leidt tot een rechtsgeding waarbij de

Zweedse financieringsmaatschappij een rechtsgeding inspant tegen de N.V.

Autocenter Kiewit en vordert te horen zeggen voor recht dat zij eigenares is

van de wagen.

De revindicatievordering wordt ingewilligd door de eerste rechter. De Recht-

bank van Koophandel oordeelt immers dat de N.V. Autocenter Kiewit niet te

goeder trouw is en zich dus niet kan beroepen op art. 2279 B.W. De N.V.

Autocenter Kiewit wordt verweten niet de oorspronkelijke aankoopfactuur te

hebben nagekeken. Het Hof van Beroep te Antwerpen hervormt het vonnis.

Volgens het Hof is de financieringsmaatschappij buiten het bezit geraakt van

de wagen op een andere wijze dan de gronden vermeld in art. 2279, lid 2

B.W., namelijk diefstal en verlies. Dit houdt dan in dat de financierings-

maatschappij niet beschikt over een revindicatievordering.

In een mooie noot bij beide vonnissen stelt Samoy terecht dat het Hof van

Beroep tot de juiste conclusie komt, maar te weinig aandacht besteedt aan het

eerste lid van art. 2279 B.W.(1363). Inderdaad, het Hof en de Rechtbank

houden al te weinig rekening met de lange ketting aan kopers-verkopers die

zich bevindt tussen de financieringsmaatschappij en de N.V. Autocenter

Kiewit. Kan de Zweedse financieringsmaatschappij nog revindiceren? Alles

hangt ervan af of eÂeÂn van de kopers-verkopers zich kon beroepen op de

eigendomsverkrijgende functie van art. 2279 B.W. D.w.z. dat wanneer eÂeÂn

van de kopers getuigt van een bezit te goeder trouw en zonder gebreken, dan

is deze koper volwaardig eigenaar geworden overeenkomstig de eigendoms-

verkrijgende functie van art. 2279 B.W. Dit heeft evenwel tot gevolg dat het

eigendomsrecht van de Zweedse financieringsmaatschappij is verdwenen,

(1362) Kh. Hasselt 2 juli 1997 en Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 233, noot

I. SAMOY, ,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen revindicatievordering

van een financieringsmaatschappij bij een keten van kopers''. Voor een andere toepassing, zie:

Gent 15 maart 1996, A.J.T. 1996-97, 270, noot D. COUNEYE, ,,De bewijsfunctie en de eigen-

domsverlenende functie van bezit''.

(1363) I. SAMOY, ,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen revindica-

tievordering van een financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij Kh. Hasselt

2 juli 1997 en Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 233 e.v.
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evenals de bijhorende revindicatievordering. Dit aspect van de problematiek

wordt terecht benadrukt door Samoy.

215. PERSOONLIJKE VORDERING TOT TERUGGAVE

Art. 2279 B.W. verhindert 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 persoon-

lijke vorderingsrechten tot teruggave blijven evenwel bestaan(1364). Die-

gene die de beweerde geschonken goederen terugvordert op grond van een

beweerde overeenkomst tot lastgeving, moet wel de persoonlijke vordering

tot teruggave bewijzen(1365).

216. PANDHOUDENDE SCHULDEISER

In een arrest van het Hof te Luik leest men dat de pandhoudende schuldeiser

zich op art. 2279 B.W. kan beroepen(1366). Deze rechtspraak sluit aan bij de

rechtspraak van ons Hof van Cassatie: ook de pandhoudende schuldeiser kan,

om zich te verzetten tegen de revindicatie door de derde eigenaar van de

roerende titels en roerende waarden die hem in pand zijn gegeven, zich op

art. 2279 B.W. beroepen overeenkomstig de rechten op die titels en waar-

den(1367). De pandhouder wordt ten opzichte van derden beschouwd als een

bezitter animo pignoris.

217. ART. 2279 LID 2 B.W.: DIEFSTAL EN VERLIES

Art. 2279 lid 2 B.W. kent een revindicatierecht toe, gedurende drie jaar, aan

diegene aan wie de zaak werd ontstolen en aan diegene die de zaak verloor.

Beide gronden die de revindicatie mogelijk maken Ð diefstal of verlies Ð

worden beperkt geõÈnterpreteerd(1368). De toepassing van art. 2279 lid 2

B.W. mag niet worden uitgebreid tot andere gevallen van bezitsverlies.

Zo zal een financieringsmaatschappij die een huurkoopovereenkomst sluit

met een clieÈnt en hem de wagen overhandigt, niet onder het toepassings-

gebied vallen van art. 2279 lid 2 B.W. De huurkoop is immers een wijze van

vrijwillige buitenbezitstelling, terwijl art. 2279 lid 2 B.W. enkel vormen van

onvrijwillige butenbezitstelling vermeldt(1369).

(1364) F. VAN NESTE, F., Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 300C.

(1365) Antwerpen 20 april 1998, A.J.T. 1998-99, 407.

(1366) Luik 24 december 1992, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 201.

(1367) Cass. 17 oktober 1984, Pas. 1985, I, 244, Arr. Cass. 1984-85, 280.

(1368) Zie: Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 233 en de noot van I. SAMOY, ,,Finan-

cieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen revindicatievordering van een

financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij Kh. Hasselt 2 juli 1997 en

Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 239 e.v., nr. 5 e.v.

(1369) Zie: I. SAMOY, ,,Financieren op eigen risico? Art. 2279 B.W. en de afgewezen

revindicatievordering van een financieringsmaatschappij bij een keten van kopers'', noot bij

Kh. Hasselt 2 juli 1997 en Antwerpen 22 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 233 e.v., in het bijzonder

241, nr. 8.

TPR 2001 1183

/secure/DocumentView.aspx?id=rn101474&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn6809&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100005993&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100005993&amp;origin=TPR


218. ART. 2279 LID 2 B.W.: DE REVINDICATIEVORDERING

Zoals gesteld laat art. 2279 lid 2 diegene die een zaak verloren heeft of aan

wie een zaak ontstolen is toe om deze, gedurende een termijn van drie jaar,

terug te vorderen van diegene in wiens handen hij ze vindt. Wat kan de

eigenaar die aldus wordt uitgewonnen hiertegen inbrengen? In beginsel vrij

weinig. De op grond van art. 2279 lid 2 B.W. revindicerende eigenaar kan

zelfs de zaak terugvorderen van de bezitter te goeder trouw(1370). Eventueel

zal de uitgewonnen eigenaar een beroep kunnen doen op art. 2280 B.W. (cf.

infra), maar daarvoor dienen strikte voorwaarden vervuld. In ieder geval

heeft de uitgewonnen eigenaar een vordering tegen diegene van wie hij de

zaak heeft bekomen (art. 2279 lid 2 in fine B.W.).

In een geding beslecht door het Hof van Beroep te Brussel was er sprake van

een gestolen wagen die door zijn eigenaar werd teruggevorderd(1371). Bleek

evenwel dat op het moment van de diefstal de wagen niet op slot was. Heeft

dit enige invloed op de toepassing van art. 2279 lid 2 B.W.? Het antwoord

van het Hof van Beroep te Brussel is negatief: ,,Attendu que l'article 2279,

alineÂa 2, du Code civil ne fait aucune distinction entre le proprieÂtaire

diligent et celui qui ne le serait pas; que son application n'est pas sub-

ordonneÂe aÁ la preuve que le proprieÂtaire a pris toutes les preÂcautions

normales pour eÂviter la perte ou le vol de son bien''. Mogelijks zou een

vordering kunnen ingesteld worden tegen de revindicerende eigenaar op

grond van art. 1382 e.v. B.W. In casu wordt deze vordering evenwel

afgewezen wegens de lichtzinnigheid waarmee de wagen door de uitgewon-

nen wagenbezitter werd aangekocht. Deze eigen fout van het slachtoffer

doorbreekt het oorzakelijk verband en er is geen aanleiding tot gedeelde

aansprakelijkheid.

In hetzelfde arrest oordeelt het Hof van Beroep dat bij een revindicatievorde-

ring de uitgewonnen bezitter te goeder trouw op grond van de leer van de

verrijking zonder oorzaak de terugbetaling kan vorderen van de kosten

gemaakt ter bewaring of ter verbetering van de teruggevorderde zaak. In

casu wordt de leer van de verrijking zonder oorzaak niet toegepast, daar

blijkt dat de kosten werden gemaakt nadat de revindicatievordering reeds

werd ingesteld.

219. ART. 2280 B.W.

Art. 2280 B.W., oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen, beperkt zich tot

het bepalen van een last die, in sommige gevallen, het voordeel van art. 2279

lid 2 zal bezwaren(1372). Inderdaad, in beginsel zal de revindicerende

eigenaar geen enkele vergoeding dienen te betalen aan de uitgewonnen

(1370) Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193.

(1371) Brussel 9 juni 1998, J.T. 1999, 137.

(1372) Antwerpen 7 oktober 1996, Limburgs Rechtsl. 1997, 220.
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bezitter(1373). Het is pas wanneer aan de voorwaarden vervat in art. 2280

B.W. is voldaan, dat de revindicerende eigenaar tot vergoeding verplicht

wordt. De revindicerende eigenaar zal verplicht zijn aan de bezitter de prijs te

betalen die de zaak aan deze laatste gekost heeft, wanneer de uitgewonnen

bezitter de gestolen of verloren zaak gekocht heeft op een jaarmarkt of op een

andere markt, of op een openbare verkoping, of van een koopman die

gewoonlijk dergelijke zaken verkoopt. De ratio legis van deze wetsbepaling

is overduidelijk: het vertrouwen in de handel verhogen(1374).

Diegene die een wagen koopt van een ,,onbekende'' voldoet niet aan de

vereisten gesteld door art. 2280 B.W. (1375). Koopt men een wagen bij een

garagist, dan is er sprake van een ,,koopman die gewoonlijk dergelijke zaken

verkoopt''(1376).

De toepassing van art. 2280 B.W. vereist evenwel dat diegene die beroep

doet op de wetsbepaling te goeder trouw is(1377). Het begrip goede trouw

kwam hoger reeds uitvoerig aan bod, met inbegrip van de problematiek of de

beroepskoper van tweedehands wagens al dan niet de verplichting heeft om

de aankoopfactuur te controleren.

220. ART. 2280 B.W. EN HET BEGRIP ,,TEGENWOORDIGE BEZITTER'': BESTAAT

ER EEN NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN HET RECHT OP TERUGBETALING EN HET

RETENTIERECHT?

Art. 2280 bepaalt dat de tegenwoordige bezitter van de gestolen of de

verloren zaak in de opgesomde gevallen recht heeft op de terugbetaling

van de prijs die ze hem gekost heeft. Uit de tekst van het artikel kan tevens

een soort van retentierecht worden afgeleid dat aan de tegenwoordige

bezitter wordt toegekend. De wetsbepaling stelt immers: ,, kan de oorspron-

kelijke eigenaar zich de zaak niet doen teruggeven dan mits hij de prijs die zij

hem gekost heeft, aan de bezitter terugbetaalt''. Tijdens de besproken periode

werd op verschillende manieren gepoogd om aan art. 2280 B.W. een beper-

kende interpretatie te geven.

In een geschil beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwer-

pen(1378) en bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen(1379) vordert

de koper van een gestolen wagen terugbetaling van de prijs die hij betaald

heeft bij aankoop van de personenwagen. De gerechtelijke instanties hadden

(1373) Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193.

(1374) Zie: Rb. Nijvel 25 november 1994, T.B.B.R. 1995, 402; Brussel 23 juni 1997, Act.

Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.

(1375) Brussel 9 juni 1998, J.T. 1999, 137.

(1376) Rb. Nijvel 25 november 1994, T.B.B.R. 1995, 402.

(1377) Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193; Kh. Brussel 24 juni 1994, T.B.H.

1996, 253, J.T. 1995, 72; Rb. Antwerpen 28 oktober 1994, R.W. 1994-95, 994; Rb. Nijvel

25 november 1994, T.B.B.R. 1995, 402; Luik 12 november 1996, J.L.M.B. 1997, 1654; Brussel

23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.

(1378) Rb. Antwerpen 28 oktober 1994, R.W. 1994-95, 994.

(1379) Antwerpen 4 november 1997, R.W. 1997-98, 718.
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de wagen evenwel in beslag genomen en bij beslissing van de onderzoeks-

rechter was de oorspronkelijke eigenaar terug in het bezit gesteld van zijn

eertijds gestolen wagen. De oorspronkelijke eigenaar weigert evenwel om de

koopprijs te betalen aan de uitgewonnen bezitter en argumenteert dat de

uitgewonnen bezitter geen ,,tegenwoordige bezitter'' meer is in de zin van

art. 2280 B.W. omwille van het feit dat hij door de inbeslagname net zijn

bezit is verloren. De Rechtbank van Eerste Aanleg antwoordt evenwel dat het

woord ,,tegenwoordige'' verwijst naar het ogenblik waarop de oorspronke-

lijke eigenaar zich de gestolen zaak wil doen teruggeven, zodat het voordeel

van art. 2280 B.W. eens en voorgoed toekomt aan diegene die op dat

ogenblik ,, tegenwoordige '' bezitter is. Het Hof van Beroep bevestigt deze

beslissing en oordeelt dat een beslag in strafzaken niet tot gevolg heeft dat

men het voordeel van art. 2280 B.W. verliest. Het strafrechtelijk beslag

wijzigt immers niet de zakenrechtelijke positie van partijen.

De strikte interpretatie van het begrip ,,tegenwoordige bezitter'' die door de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen en het Hof van Beroep te

Antwerpen werd verworpen gaat terug op een arrest van het Franse Hof

van Cassatie van 22 februari 1956(1380). Het Franse Hof van Cassatie legt

als het ware een brug tussen het retentierecht vervat in art. 2280 B.W. en het

recht op terugbetaling vervat in hetzelfde wetsartikel. Vervalt het retentie-

recht, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke eigenaar terug in het bezit is

van de zaak, dan zou tevens het recht op terugbetaling vervallen(1381). Dit

standpunt verdient geen navolging(1382) en het wordt verworpen door de

Belgische rechtspraak(1383). Terecht merkt het Hof van Beroep te Bergen

op dat weliswaar het retentierecht teniet gaat van zodra de kostprijs werd

betaald, maar dat er geen reden bestaat om aan te nemen dat het recht op

terugbetaling van de kostprijs zou teniet gaan van zodra het retentierecht is

teniet gegaan(1384). Hetzelfde argument leest men in een arrest van het Hof

van Beroep te Brussel van 23 juni 1997(1385).

(1380) Cass. fr. 22 februari 1956, D. 1956, 2, 286.

(1381) In deze zin, naar Belgisch recht: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 479,

nr. 280-E.

(1382) In deze zin: J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, I, Luik, 1996, 260, nr. 251: C. RENARD en

J. HANSENNE, v
o
,,Possession'' in ReÂp. Not., nr. 152; M. SOMMECAL, ,,A propos de l'article 2280

du Code civil. Droit de reÂtention et droit au remboursement sont-ils indissociables?'', noot bij

Brussel 23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113 e.v., in het bijzonder124; N. VERHEYDEN-JEANMART,

P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000,

160, nr. 64.

(1383) Zie: Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193; Rb. Antwerpen 28 oktober

1994, R.W. 1994-95, 994; Brussel 23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL;

Antwerpen 4 november 1997, R.W. 1997-98, 718.

(1384) Bergen 22 november 1993, Rev. ReÂg. Dr. 1994, 193.

(1385) Brussel 23 juni 1997, Act. Droit 1999, 113, noot M. SOMMACAL.
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IV. Buitenbezitstelling titels aan toonder (wet van 24 juli 1921)

221. HET BEGRIP ,,ONGEWILDE BUITENBEZITSTELLING''

De wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan

toonder(1386) bevat in art. 16 een belangrijke precisering van het toepas-

singsveld van de art. 2279-2280 B.W. De wet organiseert namelijk een

verzetsprocedure in geval van onvrijwillige buitenbezitstelling van titels

aan toonder. Dergelijk verzet wordt gepubliceerd in het ,,Bulletijn der met

verzet aangetekende waarden''.

Het begrip ,,ongewilde buitenbezitstelling'' wordt ruim geõÈnterpre-

teerd(1387). In de parlementaire voorbereiding leest men volgende omschrij-

ving: ,, toute deÂpossession involontaire, quel que soit l'eÂveÂnement qui aurait

pu en eÃtre la cause''(1388). De buitenbezitstelling veronderstelt dus niet

noodzakelijk de tussenkomst van een derde. Terecht besliste het Hof van

Beroep te Brussel dan ook dat er sprake is van ongewilde buitenbezitstelling

in de zin van de wet van 24 juli 1921 wanneer iemand die titels aan toonder in

een lamp verborgen heeft, deze bergplaats vergeet en vervolgens de lampen

bij wijze van handgift schenkt aan zijn zus(1389). Het was immers geenzins

de bedoeling om tevens de titels te schenken.

222. ART. 16 WET ONGEWILDE BUITENBEZITSTELLING TITELS AAN TOONDER

Art. 16 van deze wet bepaalt dat elke daad van beschikking uitgebracht na de

dag der bekendmaking van het verzet in het bulletijn, niet tegenstelbaar is ten

opzichte van diegene die verzet heeft aangetekend. Art. 16 houdt impliciet in

(1386) Beknopte bibliografie omtrent de wet van 24 juli 1921: A. DEÂOME en O. POELMANS, ,,La

deÂpossession involontaire des titres au porteur. La loi du 24 juillet 1921 comme modifieÂe par la

loi du 22 juillet 1991'', Bank Fin. 1992, 257 e.v.; L. FREÂDEÂRICQ en S. FREÂDEÂRICQ,Handboek van

Belgisch handelsrecht, I, Brussel, 1976, nr. 345 e.v.; J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, I, Luik,

1996, nr. 255 e.v.; M. LAMBRECHTS, ,,Bewijsvoering bij revindicatie van roerende goederen'',

noot bij Gent 22 oktober 1982, R.W. 1982-83, 2071 e.v.; P. LEFEBVRE, ,,La loi du 22 juillet 1991

modifiant la loi du 24 juillet 1921 sur la deÂpossession involontaire des titres au porteur: une

simplification et une deÂjudiciarisation de la proceÂdure d'opposition'', noot bij Bergen 3 februari

1992, T.B.H. 373 e.v.; C. RENARD en J. HANSENNE, J., ,,Possession'', ReÂp. Not. (losbladig);

R.P.D.B., v
o
,,Titres au porteur'', nr. 181 e.v.; J.-M. VAN HILLE en N. FRANCËOIS, Aandelen en

obligaties in het Belgisch recht, Brussel, 1977, nr. 1020 e.v.; F. VAN NESTE, Zakenrecht, I,

Brussel, 1990, nr. 281 e.v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, J., Principes de droit commercial, III,

Brussel, 1981, nr. 215 e.v.; H. VUYE, ,,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, 969-984;

H. VUYE, ,,Enkele overwegingen omtrent art. 16 van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde

buitenbezitstelling van titels aan toonder als een aanvulling op de artt. 2279-2280 B.W.'', noot

bij Rb. Leuven 27 september 1993, R.W. 1994-95, 577 e.v.; M. WYCKAERT, ,,De problematiek

van de buitenbezitstelling in het kader van de wet van 24 juli 1921'', T.B.H. 1990, 42 e.v.;

M. WYCKAERT, ,,De wet van 24 juli 1921 in een nieuw kleedje: een overzicht'', T.R.V. 1992,

333-339; M. WYCKAERT, ,,Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de

titels aan toonder'' in Commentaar Handels-, economisch en financieel recht, losbladig.

(1387) Zie: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, nr. 284; H. VUYE, ,,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, 974 en de verwijzingen aldaar.

(1388) Verslag-WAUWERMANS, Pasin. 1921, 438.

(1389) Brussel 12 juni 1996, T.R.V. 1997, 409, noot P. VANDEPITTE.
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dat de titels nog terugvorderbaar moeten zijn. Het is het niet ondenkbaar dat

de rechtsvoorganger van de derde-verkrijger de titels verkregen heeft in een

periode waarin de eigendomsverkrijgende werking van de art. 2279-2280

B.W. voor gevolg heeft dat er tegen deze rechtsvoorganger geen revindicatie

meer kon worden ingesteld. In dit geval kan er ook tegen de derde-verkrijger

geen revindicatie meer worden ingesteld. Het verzet kan immers aan de

opposant geen revindicatierecht teruggeven die hij tevoren reeds verloren

was(1390).

De art. 2279-2280 B.W. blijven van toepassing op de daden van beschikking

verricht voor de bekendmaking van het verzet(1391).

223. ENKELE ASPECTEN VAN I.P.R.

Het Hof van Beroep te Brussel beslist in een arrest van 12 juni 1996(1392)

dat de zakenrechtelijke problemen omtrent titels aan toonder beheerst wor-

den door de lex rei sitae, terwijl de verhouding tussen de uitgevende instel-

ling en de houder van de titel wordt beheerst door de lex causae. In een

interessante noot bij dit arrest overloopt Vandepitte de verschillende pro-

blemen van internationaal privaatrecht die zich kunnen stellen omtrent titels

aan toonder. Het belang van deze bijdrage zal niemand ontgaan, daar

gestolen titels vaak in het buitenland terug opduiken en aldaar worden

verhandeld om vervolgens terug in BelgieÈ te worden geõÈntroduceerd.

V. Goederen buiten particuliere eigendommen gevonden

(wet van 30 december 1975)

224. EEN TUSSENKOMST VAN DE WETGEVER I.V.M. UITHUISZETTING

In vorige vorige overzicht zijn we reeds nader ingegaan op de wet van

30 december 1975 betreffende goederen buiten particuliere eigendommen

gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot

uitzetting(1393). Deze wet bevat in art. 4 immers een belangrijke afwijking

van art. 2279 B.W. Over de toepassing van de wet van 30 december 1975

bestaat evenwel bijzonder weinig rechtspraak.

(1390) Zie: H. VUYE, ,,Enkele overwegingen omtrent art. 16 van de wet van 24 juli 1921 op de

ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder als een aanvulling op de artt. 2279-2280

B.W.'', noot bij Rb. Leuven 27 september 1993, R.W. 1994-95, 577 e.v. en de verwijzingen

aldaar.

(1391) Zie: Antwerpen 7 oktober 1996, A.J.T. 1997-98, 82, noot S. SNAET, ,,De eigendoms-

vordering bij onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder''; Brussel 29 oktober 1997,

R.W. 1999-2000, 200 (bevestiging van Rb. Leuven 27 september 1993, R.W. 1994-95, 577,

noot H. VUYE, vonnis dat werd besproken in het vorig overzicht van rechtspraak; Gent

29 oktober 1997, T.B.H. 1998, 127, bespreking door J.-F. TOSSENS.

(1392) Brussel 12 juni 1996, T.R.V. 1997, 409, noot P. VANDEPITTE, ,,Ongewildebuitenbezit-

stelling van titels aan toonder: proeve tot begripsomschrijving. Enkele vraagstukken van

internationaal privaatrecht''.

(1393) Zie: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht (1980-88), T.P.R. 1989,

1689, nr. 222 en Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 769 e.v., nr. 254.
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Gedurende de besproken periode valt uitsluitend een tussenkomst van de

wetgever te melden, namelijk de wet van 30 november 1998(1394) op de

uithuiszetting. Belangrijk lijkt ons de wijziging van art. 5 van de wet van

30 december 1975, daar dit artikel tevoren aanleiding gaf tot interpretatie-

moeilijkheden. Krachtens art. 5 mogen de gemeentebesturen de teruggave

van de goederen afhankelijk stellen van de betaling van de kosten die zij

gemaakt hebben voor het weghalen en het bewaren ervan. In een arrest van

1 december 1988 had het Hof van Beroep te Brussel(1395) beslist dat de

gemeente geen retentierecht mocht uitoefenen op persoonsgebonden goede-

ren: kledij, lakens, een chequeboekje, een som geld, haar identiteitskaart, een

adressenboekje, een kaft met documenten van een mutualiteit en een ver-

zekeringsmaatschappij, een gaskachel, een medicijnenkistje en toiletgerief.

De wetgever heeft deze interpretatie uitdrukkelijk in de wet ingeschreven. De

gemeente mag de teruggave van niet voor beslag vatbare goederen (art. 1408,

§1 Ger. W.) niet afhankelijk stellen van de voorafgaande betaling van de

kosten.

VI. Achtergelaten voorwerpen (wet van 21 februari 1983)

225. HET VERSTUREN VAN EEN AANGETEKEND SCHRIJVEN DOOR DE BEWAAR-

NEMER AAN DE EIGENAAR

De wet van 21 februari 1983 is van toepassing op lichamelijke roerende

zaken die worden toevertrouwd aan een ondernemer, een ambachtsman of

een handelaar om te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd en op

zaken die notarissen of gerechtsdeurwaarders onder zich hebben, hetzij voor

een openbare verkoping die niet is doorgegaan, hetzij na hun toewijzing

(art. 1). Zijn de zaken toevertrouwd aan de bewaarnemer niet teruggenomen

binnen een termijn van eÂeÂn jaar, of zes maand wanneer het een motorvoertuig

betreft, te rekenen vanaf de dag waarop de bewaarnemer de eigenaar daarom

bij aangetekende brief heeft verzocht, dan kan de bewaarnemer overgaan tot

gedwongen verkoop (art. 2). Deze procedure gebeurt voor de Vrederechter

(art. 3 lid1).

De Vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek oordeelt in een vonnis van 14 juni

1994(1396) dat de vermelde wet afwijkt van de fundamentele regels betref-

fende het eigendomsrecht in die zin dat iemand tegen zijn wil van zijn

eigendomsrecht kan beroofd worden. Hij stelt dan ook dat de wet strikt dient

geõÈnterpreteerd. In casu had de bewaarnemer de aangetekende brief niet

verstuurd vermeld in art. 2 van de wet. In het systeem van de wet van

21 februari 1983 heeft het versturen van deze aangetekende brief evenwel

een dubbele functie: vooreerst een informatiefunctie aan de eigenaar van het

(1394) B.S. 1 januari 1999.

(1395) Brussel 1 december 1988, J.L.M.B. 1989, 151, J.T. 1989, 76, besproken door

J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-

94)'', T.P.R. 1995, 770-771, nr. 255.

(1396) Vred. Sint-Jans-Molenbeek 14 juni 1994, T. Vred. 1997, 266.
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goed en, ten tweede, beginnen de termijnen te lopen vanaf het aangetekend

schrijven. Deze brief dient verstuurd aan de woonplaats en, volgens de

Vrederechter, dient men aan dit begrip de betekenis te geven vervat in

art. 36 Ger. W. Gelet op de vaststelling dat het vereiste van het aangetekend

schrijven niet was nageleefd, wijst de Vrederechter de vordering af.

DEEL X

VERKRIJGENDE VERJARING

I. Algemene beginselen

226. MENMAG ZICHOP DE VERJARING BEROEPEN IN ELKE STANDVANHET GEDING

Krachtens art. 2224 B.W. kan men zich op de verjaring beroepen in elke staat

van het geding, zelfs voor het Hof van Beroep. In een arrest van 3 februari

1997 stelt het Hof van Cassatie dat de verjaring evenwel niet voor het eerst

voor het Hof van Cassatie kan worden ingeroepen(1397). Hiermee herbe-

vestigt het Hof een reeds vaste rechtspraak(1398).

Wel dient herinnerd aan de regel vervat in art. 2223 B.W.: de rechter mag het

middel van de verjaring niet ambtshalve toepassen.

227. DERTIGJARIGE VERKRIJGENDE VERJARING

Art. 2262 B.W. bepaalt dat alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door

verloop van dertig jaar. Eigendomsverkrijging door verjaring veronderstelt

gedurende dertig jaar een bezit dat vrij is van bezitsgebreken. Het bezit moet

voortdurend, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig zijn(1399).

Door dertigjarige verkrijgende(1400) verjaring is het mogelijk het recht te

verwerven om beplantingen te hebben op een kortere afstand dan toegestaan

door het Veldwetboek. Een toepassing van deze regel vindt men in een

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi van 17 september

1996(1401). In casu was evenwel niet voldaan aan het vereiste van de

(1397) Cass. 3 februari 1997, Pas. 1997, I, 158, Arr. Cass. 1997, 152.

(1398) Cass. 20 november 1989, Pas. 1990, I, 339, Arr. Cass. 1989-90, 381, R.W. 1989-90,

787; Cass. 8 januari 1872, Pas. I, 1872, 332. Zie: S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WEÂRY,

,,Chronique de jurisprudence. Les obligations: le reÂgime geÂneÂral de l'obligation (1985-1995)'',

J.T. 1999, 850, nr. 84.

(1399) Over de dertigjarige verjaring, zie: H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VII, nr. 1447

e.v.; J. Hansenne, v ,,La prescription acquisitive'' in ReÂp. Not.; J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis,

I, Luik, 1996, 335 e.v., nr. 367 e.v.; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht

van rechtspraak. Zakenrecht (1989-94)'', T.P.R. 1995, 772 e.v.; F. VAN NESTE, Zakenrecht,

Brussel, 1990, nr. 184 e.v.

(1400) Dat het hier gaat om een verkrijgende en niet om een bevrijdende verjaring lijkt de

gangbare opinie te zijn, zie: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, IB,

Antwerpen 1974, 605, nr. 330.

(1401) Rb. Charleroi 17 september 1996, J.L.M.B. 1997, 668, noot V. MOORS, ,,AupreÁs de mon

arbre, je vivais heureux. Qu'il disait''.
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dertigjarige termijn. Zijdelings komt in dit vonnis ook de draagwijdte van de

verjaring ter sprake: wat heeft men door verjaring verworven? Soms wordt

gesteld dat men uitsluitend het recht heeft verworven om de boom die op

onwettige wijze werd geplant te behouden, d.w.z. zonder hem te kunnen

vervangen(1402). Anderen houden dan weer voor dat de bomen wel mogen

worden vervangen(1403). O.i. verdient de eerste opvatting de voorkeur. Het

bezit, dat aan de basis ligt van de verjaring, strekt zich immers slechts even

ver uit als de feitelijke heerschappij reikt (Tantum praescriptum quantum

possessum). Soms reikt het bezit evenwel verder dan het louter behouden van

een boom. Men kan hierbij denken aan bomen die in een haag werden

geplant. Indien er een of enkele bomen afsterven, dan mogen deze wel

vervangen worden daar men door verjaring het recht heeft verkregen op

een haag.

228. VERJARING EN BUURTWEGEN

Deze problematiek kwam aan bod in het deel II handelend over de domein-

goederen.

229. ZAKELIJKE RECHTEN EN BEVRIJDENDE VERJARING

Zakelijke rechten kunnen tenietgaan door bevrijdende verjaring die het ge-

volg is van een non usus(1404). Een uitzondering hierop vormt evenwel het

eigendomsrecht. Dit zakelijk recht gaat niet teniet door non usus.

230. OMZETTING VAN TITEL: ART. 2231 & 2238 B.W.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent beslechtte volgend geschil in een

vonnis van 11 mei 1999(1405). Bij het beeÈindigen van een recht van opstal in

1945 waren de (gewezen) opstalhouders in het bezit gebleven van de

opstallen en deze verder blijven gebruiken. De Rechtbank stelt uitdrukkelijk

vast dat dit verder gebruik niet het gevolg is van een hernieuwd opstalrecht.

De Rechtbank komt tot het besluit dat de verjaring is ingetreden en leidt dit

o.a. af uit volgende elementen: voor het betrokken perceel werd nooit

pachtgeld betaald; na het beeÈindigen van het recht van opstal werd het

betrokken perceel door de gewezen opstalhouders verhuurd en ontvingen

zij de huurgelden; de gewezen opstalhouders betaalden de onroerende voor-

heffing en zij hebben als volwaardige eigenaars deelgenomen aan de ruil-

verkavelingsoperaties.

(1402) J. HANSENNE, Les biens. PreÂcis, II, Luik, 1996, 1183, nr. 1169; V. MOORS, ,,AupreÁs de

mon arbre, je vivais heureux. Qu'il disait'', noot bij Rb. Charleroi 17 september 1996, J.L.M.B.

1997, 680. Zie: Cass. 6 maart 1947, Pas. 1947, I, 102, Arr. Cass. 1947, 74; Cass. 18 juni 1846,

Pas. 1847, I, 107.

(1403) H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VI, 450 e.v., nr. 557; R. DERINE, F. VAN NESTE en

H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, IB, Antwerpen, 1974, 605-606, nr. 330.

(1404) Zie, tijdens de besproken periode: Vred. Wervik 30 juni 1998, T. Vred. 1999, 251.

(1405) Rb. Gent 11 mei 1999, T. Agr. R. 1999, 158.
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Men kan evenwel de vraag stellen of de rechtbank niet uitdrukkelijk had

moeten ingaan op art. 2231 B.W. Deze wetsbepaling stelt immers dat

wanneer men heeft aangevangen te bezitten voor een ander hetgeen het

geval is bij opstal, men steeds wordt vermoed het bezit onder dezelfde titel

voort te zetten(1406). Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar op de wijze

bepaald bij art. 2238 B.W., d.w.z. men moet aantonen dat er een titelomzet-

ting heeft plaatsgevonden. Dergelijke titelomzetting gebeurt hetzij door een

oorzaak die van een derde voortkomt (hetgeen in casu niet het geval is);

hetzij door de tegenspraak van het recht van de eigenaar. Het tegenspreken

van de rechten van de eigenaar wordt niet makkelijk aanvaard door de

rechtspraak(1407). De tegenspraak moet ondubbelzinnig zijn en een duide-

lijke ontkenning inhouden van de rechten van de eigenaar. Gelet op de

feitelijke gegevens die nauwkeurig werden vastgesteld door de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Gent lijkt het ons aanvaardbaar te stellen dat de

Rechtbank, impliciet maar zeker, heeft geoordeeld dat dergelijke titelomzet-

ting heeft plaatsgevonden.

231. BEZITSVOEGING: ART. 2235 B.W.

Art. 2235 B.W. bepaalt dat men, om de tot verjaring vereiste tijd te bereiken,

bij zijn eigen bezit het bezit kan voegen van zijn rechtsvoorganger(1408).

Deze wetsbepaling is eigenlijk te ruim geformuleerd. In werkelijkheid heeft

ze enkel betrekking op de rechtsopvolging ten bijzonderen titel. De rechts-

opvolger ten algemenen titel zet altijd het bezit voort van zijn rechtsvoor-

ganger. In deze hypothese is het bezit van de opvolger geen ,,nieuw bezit'',

maar wel het voortzetten van een bezit, wat impliceert dat er geen sprake is

van bezitsvoeging(1409).

Enkel wanneer de rechtsopvolger een nieuw bezit begint, namelijk bij

rechtsopvolging ten bijzonderen titel, kan er sprake zijn van echte bezits-

voeging. Deze elementaire regels worden tijdens de besproken periode in

herinnering gebracht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle-

roi(1410).

In hetzelfde vonnis wordt terecht benadrukt dat bezitsvoeging niet alleen het

bestaan veronderstelt van een rechtsopvolger en van een rechtsvoorganger,

maar tevens het bestaan van een rechtsband tussen de rechtsopvolger en de

(1406) Zie: Gent 15 maart 1996, A.J.T. 1996-97, 270, noot D. COUNEYE, ,,De bewijsfunctie en

de eigendomsverlenende functie van bezit''.

(1407) Zie de uitvoerige bespreking bij: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende

goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 55 e.v., nr. 48.

(1408) Zie: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende

rechten, Brugge, 1995, 605 e.v., nr. 608 e.v.

(1409) Zie: F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 327, nr. 172.

(1410) Rb. Charleroi 19 oktober 1995, J.T. 1996, 265, Rec. GeÂn. Enr. Not. 1997, 242.
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rechtsvoorganger(1411). En al evenzeer terecht stelt de Rechtbank dat de

titel betrekking moet hebben op het kwestieuze goed(1412), hetgeen in casu

niet het geval was. De feiten waren als volgt. Eiser is eigenaar van een

perceel gelegen te Courcelles met kadasternummer C417K. Verweerder is

eigenaar van een aanpalend perceel met kadasternummer C416p, verworven

bij authentieke akte van 29 juni 1977. Tevens blijkt dat verweerder 670 m
2

van het nabijgelegen terrein (C417K) bezit. Verweerder beroept zich op de

dertigjarige verkrijgende verjaring en wenst het bezit van de vorige eigenaars

bij het zijne te voegen om alzo te voldoen aan het termijnvereiste. Ver-

weerder moet dan ook de rechtsband bewijzen met de rechtsvoorgangers en

hiervoor verwijst verweerder naar de koopovereenkomst. Blijkt evenwel dat

deze koopovereenkomst slaat op het perceel met kadasternummer C416p. De

Rechtbank besluit dan ook dat er geen sprake kan zijn van bezitsvoeging,

daar het koopcontract geen betrekking heeft op het goed C417K.

232. VERKRIJGING IN VOLLE EIGENDOMVAN EENGOED DOOR EENMEDE-EIGENAAR

De cassatiearresten van 8 december 1988(1413) en 14 oktober 1926(1414)

leren dat een mede-eigenaar, die gedurende dertig jaar een goed in bezit had

als eigenaar, dit goed door verjaring in volle eigendom heeft verkregen. Dit

veronderstelt natuurlijk dat de mede-eigenaar gedurende dertig jaar een

exclusief en niet gebrekkig bezit heeft als eigenaar (art. 2228 e.v. B.W.).

Tijdens de besproken periode werden deze beginselen bevestigd door de

Vrederechter van ViseÂ en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik(1415).

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 in die zin dat het het beeld opwerpt van meerdere

rechten, namelijk exclusief eigendom en mede-eigendom(1416).

233. VERKRIJGENDE VERJARING EN EVENTUELE RECHTEN

In een arrest van 15 september 1992 overweegt het Hof van Beroep te

Bergen: ,,Attendu qu'il y a au surplus lieu de rejeter toute possibiliteÂ de

prescription acquisitive aÁ l'encontre de celui qui n'a encore qu'une simple

(1411) Cass. 2 juni 1989, Pas. 1989, I, 1051, Arr. Cass. 1988-89, 1166, R.W. 1989-90, 227;

H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VII, 1137-1138, nr. 1267; J. HANSENNE, ,,Prescription. La

prescription acquisitive'', ReÂp. Not. XV-MatieÁres diverses-XXIII, nr. 46; H. VUYE, Bezit en

bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, 1995, 606 e.v.,

nr. 609.

(1412) Zie: J. HANSENNE, ,,Prescription. La prescription acquisitive'', ReÂp. Not. XV-MatieÁres

diverses-XXIII, nr. 49; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de

jurisprudence. Les biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 172, nr. 72.

(1413) 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.

(1414) Cass. 14 oktober 1926, Pas. 1927, I, 67.

(1415) Vred. ViseÂ 1 februari 1993 en Rb. Luik 21 februari 1994, T. Vred. 1995, 190, noot

H. VUYE, ,,Dubbelzinnigheid als bezitsgebrek en het bezit van de medeeÈigenaar''.

(1416) Zie hierover: H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en

onroerende rechten, Brugge, 1995, 688 e.v., nr. 677 e.v.
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virtualiteÂ de droit relativement aÁ la chose''(1417). Het Hof van Beroep volgt

hiermee het standpunt van De Page en Dekkers (1418).

Eventuele of gebeurlijke rechten zijn rechten die afhankelijk zijn van een

toekomstige gebeurtenis(1419). Bij de verwezenlijking van de gebeurtenis

komen deze rechten, anders dan bij de opschortende voorwaarde, zonder

terugwerkende kracht tot stand(1420). Een deel van de rechtsleer gevolgd

door het Hof te Bergen argumenteert dat de verkrijgende verjaring ten

voordele van de bezitter loopt vanaf het ogenblik dat het terugvorderings-

recht ontstaat in hoofde van diegene tegen wie men aan het verjaren is(1421).

O.i. ten onrechte, de verkrijgende verjaring is immers een ,,oorspronkelijke

wijze van eigendomsverkrijging'', d.w.z. dat het recht in hoofde van de

verkrijger zelf ontstaat(1422). De verkrijgende verjaring kan dus niet bena-

derd worden als verbonden aan de uitdoving van een terugvorderingsrecht.

Dit is nochtans de onderliggende gedachte van de auteurs die stellen dat de

verkrijgende verjaring begint te lopen vanaf het ogenblik dat het terugvorde-

ringsrecht onstaat. De verkrijgende verjaring, als oorspronkelijke wijze van

eigendomsverkrijging, begint dus ook in dit geval te lopen vanaf de inbe-

zitneming(1423).

234. KADASTRALE GEGEVENS EN VERJARING

Terecht oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant in een vonnis

van 7 februari 1996 dat kadastrale vermeldingen geen bewijs van eigendom

zijn wanneer ze worden tegengesproken door de verkrijgende verja-

ring(1424). Kadastrale gegevens verschaffen immers geen eigendomstitel,

maar maximaal een vermoeden(1425). Men mag bovendien nooit uit het

oog verliezen dat het kadaster werd opgesteld om fiscale doeleinden. Het

gebruik van deze gegevens om er zakenrechtelijke gevolgen uit af te leiden,

weze het vermoedens, dient dan ook steeds met de meeste omzichtigheid te

gebeuren.

(1417) Bergen 15 september 1992, Rev. Not. B. 1995, 22 (citaat p. 41).

(1418) H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VII, 1053, nr. 1158 en voetnoot 3.

(1419) Klassieke voorbeelden van eventuele rechten zijn: de rechten voortspruitend uit een

huwelijkscontract in afwachting van het huwelijk, het recht van de erfgenamen om inkorting of

teruggave te vorderen tegen derden, de rechten voortspruitend uit een bindend aanbod in

afwachting dat het aanbod wordt aanvaard, ...

(1420) Zie: W. VAN GERVEN, Algemeen deel, Antwerpen, 1973, 105, nr. 37; H. DE PAGE en

R. DEKKERS, TraiteÂ, I, 219-220, nr. 171.

(1421) H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VII, 1053, nr. 1158; F. LAURENT, Principes de droit

civil, XXXII, 47 e.v., nr. 34 e.v.

(1422) Dit in tegenstelling tot de afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging waarbij het recht

aan de verkrijger wordt overgedragen door een ander persoon.

(1423) In deze zin: J. HANSENNE, Droit des biens. PreÂcis, I, Luik, 1996, 342-343, nr. 375;

J. HANSENNE J., ,,Prescription. La prescription acquisitive'', ReÂp. Not. XV-MatieÁres diverses-

XXIII, nr. 43.

(1424) Rb. Dinant 7 februari 1996, T. Vred. 2000, 291.

(1425) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1980-88)'', T.P.R. 1989, 1857, nr. 251.
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II. Verkorte verkrijgende verjaring

235. HET VEREISTE VAN EEN WETTIGE TITEL

Hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een onroerend goed

verkrijgt, verkrijgt daarvan de eigendom door verkorte verkrijgende verja-

ring (art. 2265 B.W.). Deze verkorte verkrijgende verjaring veronderstelt het

bestaan van een wettige titel. Het Hof van Beroep te Gent herinnert aan deze

vereiste alwaar het oordeelt dat wanneer een parkeerplaats tegen de steden-

bouwkundige voorschriften in afzonderlijk d.w.z. los van een perceel wordt

verkocht, men zich niet kan beroepen op art. 2265 B.W(1426). De titel is

immers absoluut nietig en een dergelijke titel kan niet aan de basis liggen van

een verkorte verkrijgende verjaring(1427).

236. VERKORTE VERKRIJGENDE VERJARING EN VORDERING TOT NIETIGVERKLA-

RING VAN EEN SCHENKING

In een arrest van 31 maart 1993 oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat

art. 2265 B.W. enkel tot voorwerp heeft om de rechten veilig te stellen van

een persoon die te goeder trouw een onroerend goed verkregen heeft van-

wege diegene die niet de werkelijke eigenaar is van het overgedragen

goed(1428). Volgens het Hof houdt dit o.a. in dat de verkorte verkrijgende

verjaring niet kan worden ingeroepen door de begiftigde van een onroerend

goed tegen de vordering tot nietigverklaring van de schenking, ingesteld door

de erfopvolgers van de overleden echtgenoot van de schenking. Sommige

auteurs bekritiseren dit arrest en stellen dat het vertrekt van een veel te enge

visie op art. 2265 B.W.(1429).

III. Stuiting en schorsing

237. GEVOLGEN VAN STUITING EN SCHORSING

Waar de schorsing enkel tot gevolg heeft dat de verjaring verlengd wordt met

de duur van de schorsing, begint na de stuiting een nieuwe verjaringster-

(1426) Gent 29 september 1995, T. Not. 1996, 635. Zie tevens, over dit arrest: N. VERHEYDEN-

JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les biens (1989-1998)'',

R.C.J.B. 2000, 171, nr. 70

(1427) Zie: J. HANSENNE,Droit des biens. PreÂcis, I, Luik, 1996, 359 e.v., nr. 399; J. HANSENNE,

,,Prescription. La prescription acquisitive'', ReÂp. Not. XV-MatieÁres diverses-XXIII, nr. 67;

F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 342-343, nr. 186.

(1428) Luik 31 maart 1993, Pas. 1992, II, 171, Rec. GeÂn. Enr. Not. 1995, 255.

(1429) N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, ,,Examen de jurisprudence. Les

biens (1989-1998)'', R.C.J.B. 2000, 168 e.v., nr. 70.

TPR 2001 1195

/secure/DocumentView.aspx?id=rn85109&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn14654&amp;origin=TPR


mijn(1430) te lopen. M.a.w. in geval van stuiting verliest men het voordeel

van de reeds verstreken termijn voordat de stuiting intrad(1431).

238. NATUURLIJKE EN BURGERLIJKE STUITING

Art. 2242 B.W. bepaalt dat de stuiting van de verjaring natuurlijk of burger-

lijk 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.).

239. HET BEGRIP DAGVAARDING IN ART. 2244 B.W.

In het arrest van 9 december 1996 herhaalt het Hof van Cassatie dat onder

,,dagvaarding voor het gerecht'' in art. 2244 B.W. dient verstaan een akte van

rechtsingang die de zaak aanhangig maakt voor het gerecht(1432). Zo

bijvoorbeeld wordt de verjaring gestuit wanneer de vordering wordt aan-

hangig gemaakt bij conclusie, bij verzoekschrift, ...(1433). Men kan stellen

dat elke akte waardoor een persoon voor het gerecht verschijnt om uitspraak

te doen over een tegen hem gerichte vordering de verjaring stuit(1434).

Een oproeping in verzoening zal in beginsel de verjaring niet stuiten, noch

schorsen(1435). De oproeping in verzoening maakt de zaak immers niet

aanhangig voor de rechter. Wanneer de wet evenwel de oproeping in verzoe-

ning verplicht maakt voorafgaandelijk aan het instellen van de vordering, dan

zal de oproeping in verzoening de verjaring wel stuiten(1436).

(1430) Zie: Cass. 27 mei 1999, J.T. 1999, 697.

(1431) Over schorsing en stuiting: H. DE PAGE en R. DEKKERS, R., TraiteÂ, VII, nr. 1161 e.v.

(stuiting) en nr. 1215 e.v. (schorsing); J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, Overzicht

(1980-88), T.P.R. 1989, 1689, nr. 232 e.v. en Overzicht (1989-94), T.P.R. 1995, 785 e.v.,

nr. 280 e.v.; R.P.D.B., v
o
,,Prescription en matieÁre civile'', nr. 195 e.v.; A. VAN OEVELEN,

,,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch

privaatrecht'', T.P.R. 1987, 1806 e.v.; F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, Brussel, 1990, 328 e.v.,

nr. 174 e.v.

(1432) Cass. 9 december 1996, Pas. 1996, I, 1251, Arr. Cass. 1996, 1181, J.T. 1997, 780, R.W.

1996-97, 1296, noot S. GEEROMS.

(1433) Zie de voorbeelden geciteerd door: N. PEETERS en B. CLAESSENS, ,,Verjaring'' in

Bestendig handboek verbintenissenrecht, losbl., nr. 4543; A. VAN OEVELEN, ,,Algemeen over-

zicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht'', T.P.R.

1987, 1806 e.v., nr. 48; W. WILMS, Dagvaarding en verjaring (artikelen 2244 e.v. B.W.),

Antwerpen, 1990, nr. 2 e.v.

(1434) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 792-793, nr. 292.

(1435) Zie: Cass. 22 december 1961, Pas. 1962, I, 501, J.T. 1962, 257, R.C.J.B. 1962,

conclusie HAYOIT DE TERMICOURT, noot L. REMOUCHAMPS; A. VAN OEVELEN, ,,Algemeen

overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht'',

T.P.R. 1987, 1809, nr. 48.

(1436) Zie b.v.: Rb. Charleroi 24 juni 1998, J.T. 1999, 113, J.L.M.B. 1999, 870.
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240. DUUR VAN DE STUITENDE WERKING VAN DE DAGVAARDING

In een arrest van 30 juni 1997(1437) herhaalt het Hof van Cassatie dat in

burgerlijke zaken de stuitende werking van de dagvaarding, behoudens

andersluidende wettelijke bepaling, duurt tot op de dag van de uitspraak

van het vonnis of het arrest dat een einde maakt aan het geding(1438). Aldus

sluit het Hof restloos aan bij een reeds lange lijn van cassatiearresten(1439).

241. DE ERKENNING ALS STUITINGSGROND

In verschillende arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat na de

stuiting van de verjaring wegens erkenning vanwege de schuldenaar van het

recht van de schuldeiser (art. 2248 B.W.), in beginsel, de nieuwe verjarings-

termijn begint te lopen de dag na de erkenning(1440).

Tevens oordeelde het Hof van Cassatie dat de schuldenaar die het recht

erkent van hem tegen wie de verjaring loopt, en aldus de verjaring stuit, doet

blijken dat hij geen aanspraak zal maken op de verlopen termijn. Deze

wilsuiting kan stilzwijgend gebeuren en volgen uit een handeling waaruit

blijkt dat de schuldenaar afstand doet van de voordelen van de verjaring,

maar de wilsuiting moet zeker zijn(1441).

242. HET BEVEL TOT BETALING ALS STUITINGSGROND

Alhoewel het bevel tot betaling weinig zal toegepast worden op de verkrij-

gende verjaring, blijft deze stuitingsgrond in beginsel van toepassing. Zo kan

een bevel tot verlaten, dat vervat zit in een uitvoerbare titel, en door de

eigenaar aan de bezitter betekend wordt de verjaring stuiten(1442).

Gedurende de besproken periode oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer

een bevel tot betaling de verjaring stuit, de gevolgen van de stuiting blijven

voortduren tijdens het gehele geding dat volgt op een verzet dat tegen het

bevel is ingesteld(1443).

(1437) Cass. 30 juni 1997, Pas. 1997, 772, Arr. Cass. 1997, 732, J.T.T. 1997, 437.

(1438) Zie tevens: Cass. 8 april 1999, Rev. Not. B. 1999, 517.

(1439) 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; 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. Zie: S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WEÂRY, ,,Chronique de jurispru-

dence. Les obligations: le reÂgime geÂneÂral de l'obligation (1985-1995)'', J.T. 1999, 850, nr. 86.

(1440) Cass. 20 maart 1995, Pas. 1995, 335, Arr. Cass. 1995, 325; Cass. 18 november 1996,

Pas. 1996, I, 1121, Arr. Cass. 1996, 1051, J.T. 1997, 173, R.W. 1997-98, 604; Cass. 25 mei

1998, T.B.B.R. 416, Pas. 1998, I, 634, J.L.M.B. 1998, 1450, J.T.T. 1998, 425.

(1441) Cass. 18 november 1996, Pas. 1996, I, 1131, Arr. Cass. 1996, 1060.

(1442) Zie: H. DE PAGE en R. DEKKERS, TraiteÂ, VII, nr. 1185; J. HANSENNE, v
o
,,Prescription

acquisitive'', ReÂp. Not. Tome XV Ð MatieÁres Diverses Ð Livre XIII, nr. 100.

(1443) Cass. 7 december 1995, Pas. 1995, I, 1131, Arr. Cass. 1995, 1096, R.W. 1995-96, 1416.
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243. DAGVAARDING EN HET BELGISCH-DUITS VERDRAG VAN 1959

Het Belgisch-Duits verdrag van 25 april 1959, tot het vergemakkelijken van

de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's

Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtvordering,

geeft regelmatig aanleiding tot interpretatiemoeilijkheden; hetgeen reeds

werd gesignaleerd in een vorig overzicht(1444).

In het cassatiearrest van 9 december 1996 beslist het Hof van Cassatie dat de

stuiting van de verjaring door een dagvaarding voor het gerecht die over-

eenkomstig de Belgisch-Duitse overeenkomst van 25 april 1959 betekend

wordt, plaats vindt op de datum van de ontvangst van het exploot van

dagvaarding door de voorzitter van het Landsgericht of het Amtsge-

richt(1445).

244. SCHORSING KRACHTENS EEN UIT DE WET VOORTVLOEIEND BELETSEL

Volgens het Hof van Cassatie beoogt art. 2251 B.W.(1446) enkel de oor-

zaken van schorsing die gegrond zijn op de persoon tegen wie de verjaring

loopt. Andere schorsingsgronden worden aldus geenszins door art. 2251

B.W. uitgesloten(1447). Zo bijvoorbeeld wordt de verjaring geschorst wan-

neer men zich in de onmogelijkheid bevindt om een rechtsvordering in te

stellen tengevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel(1448).

De onoverkomelijke dwaling leidt niet tot de wettelijke onmogelijkheid om

de vordering uit te oefenen en schorst bijgevolg de verjaring niet(1449).

245. SCHORSING EN MINDERJARIGEN

Art. 2252 B.W. bepaalt dat de verjaring niet loopt tegen minderjarigen en

onbekwaamverklaarden, behoudens hetgeen in art. 2278 B.W. is bepaald en

(1444) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, ,,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht

(1989-94)'', T.P.R. 1995, 793-794, nr. 295.

(1445) Cass. 9 december 1996, Pas. 1996, I, 1251, Arr. Cass. 1996, 1181, J.T. 1997, 780, R.W.

1996-97, 1296, noot S. GEEROMS, ,,Het tijdstip van de stuiting van de verjaring in geval van

betekening van de dagvaarding in Duitsland''; zie: S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WEÂRY,

,,Chronique de jurisprudence. Les obligations: le reÂgime geÂneÂral de l'obligation (1985-1995)'',

J.T. 1999, 850-851, nr. 86.

(1446) Zie tevens, in de besproken periode: Cass. 13 november 1997, Pas. 1997, I, 1178, Arr.

Cass. 1997, 1125, T.B.H. 1998, 103, R.W. 1997-98, 1287. Het Hof beslist dat, volgens art. 2251

B.W., de verjaring niet loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt en dat door die

bepaling wordt voorkomen dat de verjaring zou ingetreden zijn terwijl een wettelijke regeling

de schuldeiser verhindert betaling te krijgen van zijn vordering.

(1447) J. DABIN, ,,Sur l'adage `contra non valentem agere non currit praescriptio'', noot bij

Cass. 2 januari 1969, R.C.J.B. 1969, 93 e.v.; N. PEETERS en B. CLAESSENS, ,,Verjaring'' in

Bestendig handboek verbintenissenrecht, losbl., nr. 4561; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en

P. WEÂRY, ,,Chronique de jurisprudence. Les obligations: le reÂgime geÂneÂral de l'obligation

(1985-1995)'', J.T. 1999, 851, nr. 89.

(1448) Zie: Cass. 2 januari 1969, Pas. 1969, I, 386, conclusie Advocaat Generaal COLARD, Arr.

Cass. 1969, 409, R.W. 1968-69, 1375, J.T. 1969, 480, R.C.J.B. 1969, 91, noot J. DABIN; Cass.

16 juni 1972, Pas. 1972, I, 951, Arr. Cass. 1972, 969, J.T. 1973, 40, Rev. Not. B. 1974, 219.

(1449) Cass. 20 maart 1995, Pas. 1995, 335, Arr. Cass. 1995, 325; Cass. 18 november 1996,

Pas. 1996, I, 1121, Arr. Cass. 1996, 1051, J.T. 1997, 173, R.W. 1997-98, 604.
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met uitzondering van de andere bij de wet bepaalde gevallen. In een cassa-

tiearrest van 1 juni 1995 beslist het Hof van Cassatie dat de ,,andere bij de

wet bepaalde gevallen'' waarnaar art. 2252 B.W. verwijst, niet alleen de

gevallen zijn die bij een uitdrukkelijke wettelijke bepaling werden vastge-

steld. Het is voldoende dat de wil van de wetgever om af te wijken van de

regel van de schorsing van de verjaring volgt uit het voorwerp of het oog-

merk van de wet die een bijzondere verjaring instelt(1450).

DEEL XI

RECHTSMISBRUIK

246. RECHTSMISBRUIK IN HET ZAKENRECHT

Dat de leer van het rechtsmisbruik in het zakenrecht veelvuldig wordt

toegepast is bekend. Toen de overzichten van rechtspraak nog werden

verzorgd door R. Derine en P. Hamelink werd nog steevast een afzonderlijk

hoofdstuk besteed aan de rechtsfiguur rechtsmisbruik. Sedert het overzicht

van rechtspraak betreffende de periode 1980-88 werd deze aanpak verlaten.

Voortaan werden de toepassingen van rechtsmisbruik besproken per hoofd-

stuk en niet langer afzonderlijk. Deze aanpak biedt een aantal methodolo-

gische voordelen, maar heeft het nadeel dat een globale visie op de toepas-

sing van de leer van het rechtsmisbruik enigszins naar de achtergrond wordt

verdreven.

Om dit euvel te vermijden wordt verwezen naar volgende grondige bijdrage

alwaar de leer van het rechtsmisbruik wordt bestudeerd specifiek met het oog

op de toepassingen in het zakenrecht: S. STIJNS en H. VUYE, ,,Tendances et

reÂflexions en matieÁre d'abus de droit en droit des biens'' in J. KOKELENBERG,

F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WEÂRY (ed.), ProprieÂteÂ Ð Eigendom, Brugge,

Die Keure, 1996, 97-159.

(1450) Cass. 1 juni 1995, Pas. 1995, I, 583, Arr. Cass. 1995, 561, J.L.M.B. 1996, 346, J.T.

1996, 47, R.W. 1995-96, 611. Tevoren reeds in dezelfde zin: Cass. 21 april 1961, Pas. 1961, I,

896.
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