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I.  CIRCULAIRE GEBOUWEN: DE VERBROKKELING 
VAN HET EIGENDOMSRECHT ALS ‘FATA 
MORGANA’?

1. Circulariteit: de teloorgang van het eigendomsrecht – Circulaire 
economie zit in de lift van de duurzaamheid. De essentie van circulaire econo-
mie is om zoveel mogelijk te verhinderen dat goederen tot afval verworden 
en, bij wijze van weeromstuit, mensen zoveel mogelijk goederen te laten 
recycleren op een nuttig ogenblik, zodat ze in omloop kunnen blijven. In 
zakenrechtelijke termen: zoveel mogelijk ‘res derelicta’ vermijden en verbin-
tenissen tot onderhoud en herstel – en dus waardebehoud – bevorderen. Zo 
kan de afvalberg worden verminderd zonder dat de hoeveelheid goederen die 
in omloop is, eronder lijdt. 

In een circulaire economie verdwijnt het eigendomsrecht naar de achtergrond. 
Gebruiksovereenkomsten en dienstencontracten worden belangrijker dan 
eigendomsoverdracht. Op die manier kan men de ‘tragedy of the anti-com-
mons’ vermijden. Deze laatste zou ertoe leiden dat een eigenaar, door zijn 
exclusieve macht over een goed, dit goed kan onttrekken aan de waardecir-
kel. Die exclusieve feitelijke heerschappij, die goeddeels deelachtig was aan 
een vroeg-19e eeuwse post-feodale Code civil, was reeds langer een doorn 
in het oog van de pogingen tot verduurzaming in het vermogensrecht in het 

* De auteur dankt de professoren Dorothy Gruyaert, Matthias Storme en Evelyne Terryn 
(allen KU Leuven) voor hun waardevolle commentaren. Alle uitgedrukte opinies zijn deze 
van de auteur zelf. Deze bijdrage werd ingeleverd op 4 januari 2022.
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algemeen, en het goederenrecht in het bijzonder(1). Boek 3 van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek poogt daartegen reeds tegengewicht te bieden(2). 

2. Circulaire gebouwen in een contractueel web – Circulair bouwen 
is één van de toepassingen van de verduurzamingstendens(3) binnen het vast-
goedrecht(4). Ze staat centraal in het debat over verduurzaming, aangezien 
bouwafval één van de belangrijkste afvalbronnen van Europa is(5). Daarom 
is het van cruciaal belang dat de bouwmaterialen binnen de ‘value circle’ 
worden gehouden, waarbij de eigenaar van een gebouw de goederen niet kan 
opgebruiken tot ze tot afval verworden. De bouwsector probeert dat in deze 
beginnende fase te doen aan de hand van twee concepten(6):

 - ofwel wordt de eigenaar van een gebouw eigenaar van de in het gebouw 
verwerkte materialen, maar gaat de leverancier een verbintenis aan om 
deze te onderhouden en na verloop van tijd terug te nemen met het oog 
op recyclage. Dit is de zgn. ‘product-georiënteerde’ servitization. In 
het licht van de terugname door de leverancier wordt de eigenaar van 
het gebouw dan louter fiduciaire eigenaar. 

 - ofwel blijft de leverancier van de materialen eigenaar van de materialen 
die in het gebouw worden verwerkt, maar kent hij een gebruiksrecht toe 
aan de eigenaar van het gebouw. Dit is de zgn. ‘gebruiksgeoriënteerde’ 
servitization. Indien de ‘gebruiker’ enkel een bepaalde functionali-
teit krijgt – bv. licht in plaats van lampen of warmte in plaats van 
een verwarmingstoestel – spreekt men van een resultaat-georiënteerd 
product-diensten-systeem (‘PDS’). 

3. Circulaire gebouwen als juridische lego – Toegepast op gebou-
wen, leidt zulks ertoe dat de materialen die in het gebouw zijn geïncorporeerd 
niet noodzakelijk toebehoren aan de eigenaar van de ‘stam’ (casco) van het 
gebouw (deze laatste noemen we hierna X), of minstens dat het eigendoms-
recht van X bestemmingsgebonden is. Zeker een gebruiksgeoriënteerde PDS 

(1)  Zie o.a. V. Sagaert, “Property Law, Contract Law and Environmental Law: shaking hands 
between (historical) enemies?” in S. Demeyere en V. Sagaert (ed.), Contract and Property 
with an Environmental Perspective (Antwerpen: Intersentia 2020), 1-29.
(2)  Zo is de sociale dimensie van het eigendomsrecht reeds verankerd in, onder andere, arti-
kel 3.50 BW (vgl. met het voormalige artikel 544 Oud BW) en in artikel 3.67 BW.
(3)  Er zijn uiteraard ook andere toepassingen, zoals alternatieve woonvormen. Ook zij hebben 
vaak een grotere gemeenschapsopbouw tot voorwerp (co-housing, community land trust) en 
counteren dus langs een andere zijde ook de tragedy of the anti-commons.
(4)  Zie o.m. voor een uitgebreide analyse: B. Verheye, “Toekomst van de circulaire vastgoe-
deconomie”, TPR 2019, 107-196; C.W. Backes, M.N. Boeve, R.J. Koolhoven en DJ. Versteeg, 
Circulair bouwen. Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht 46 (Stichting Instituut 
voor Bouwrecht 2018), 190 p.
(5)  EC, Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final, 
nr. 5.4 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614). 
Wereldwijd staat de bouwsector in voor ongeveer 40% van de totale afvalberg. 
(6)  Zie hierover uitgebreid: B. Keirsbilck, E. Terryn en E. Van Gool, 
“Consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-systemen (PDS)”, TPR 2019, 
819-821.
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heeft verregaande gevolgen op vermogensrechtelijk vlak: X gaat in een door-
gedreven circulaire benadering overeenkomsten aan met de leverancier van 
energie A, die zijn licht- en warmtetoestellen komt plaatsen in het gebouw 
van X, X gaat lifttoestellen gebruiken van B, de sectionaalpoort huren bij 
C, ventilatiesystemen gebruiken die ter beschikking gesteld worden door D, 
dienstencontracten sluiten met E voor de domotica, tot zelfs gevels leasen 
bij F, enz. 

Een gebruiksgeoriënteerde PDS leidt vanuit economisch perspectief tot het 
primaat van het contractenrecht op het goederenrecht. Een gebouw is aldus 
geen eenheidsterm meer, maar een verzameling aan materialen. De vraag 
welke materialen in een bouwwerk zijn ingebracht, speelt dan ook een belang-
rijke rol in het bepalen van de graad van circulariteit van het bouwwerk. Het 
identificeren van een gebouw aan de hand van een materialenpaspoort, die 
de woningpas moet komen aanvullen, is dan ook een ontluikende realiteit 
van het circulaire vastgoed(7).

4. Juridische lego als juridische ‘fata morgana’? – Voor de medecon-
tractant die de materialen ter beschikking stelt, kan zulks echter risico’s met 
zich meebrengen, met name indien X insolvabel wordt. Ten gevolge van de 
incorporatie van de materialen in het gebouw, riskeren die materialen door 
natrekking eigendom geworden te zijn van X en dus in de boedel te zitten. 
Met andere woorden: ook al was het net de bedoeling van de partijen om geen 
eigendomsoverdragende overeenkomst maar wel een diensten- of gebruiks-
contract te sluiten, toch riskeert X ‘node’ eigenaar geworden te zijn(8). Dat 
is een gevolg van de eeuwenoude natrekking (art. 3.55 BW), die altijd tot 
gevolg heeft dat de eigenaar van het onroerend goed eigenaar wordt van 
de erin geïncorporeerde materialen(9). Het feit dat er slechts sprake is van 
een tijdelijke incorporatie, verhindert niet dat het goed onroerend is door 
incorporatie (bv. bomen in een boomkwekerij, die na korte tijd verwijderd 
worden)(10). 

(7)  Vandaar de mogelijkheid om via een materialenpaspoort verdere invulling te geven aan 
het circulaire karakter van het bouwwerk: www.madaster.be. 
(8)  Het is naar Belgisch recht denkbaar dat een goed onroerend is geworden door incorpo-
ratie, maar toch kan verwijderd worden zonder breekwerk en beschadiging. Een goed wordt 
immers geacht onroerend te zijn wanneer het “duurzaam en gewoonlijk met de grond verbon-
den is of erin vastzit” (Cass. 15 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 60 = RW 1988-89, 879 = 
TBBR 1990, 211, noot J. Kokelenberg = AFT 1989, 78, noot F. Laurent). Deze rechtspraak 
blijft ook na 1 september 2021 overeind, zie voor een uitvoerigere bespreking V. Sagaert, 
Goederenrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht (Mechelen: Kluwer 2021), nr. 211 e.v.; 
A. Salvé, “Immobilisation ‘par nature’ de biens effectuant des ‘mouvements fonctionnels 
restreints’, la Cour de cassation persiste et signe” (noot onder Cass. 15 maart 2012), TBBR 
2013, 423-427.
(9)  Dit geldt ongeacht de waarde van de materialen en van het gebouw: zie V. Sagaert, 
Goederenrecht, nr. 1375.
(10)  Cass. 19 april 1888, Pas. 1988, I, 198. In dezelfde zin voor veldvruchten: Cass. 31 maart 
1834, Pas. 1834, I, 234.
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Hoewel de essentie van sommige vormen van circulair bouwen erin bestaat 
dat partijen de eigendomsovergang willen tegenhouden, leidt de natrekking 
ertoe dat dit bedrijfsmodel dreigt te worden doorkruist. De nagestreefde eigen-
domsverbrokkeling van het gebouw zou aldus een ‘fata morgana’ kunnen 
zijn. De risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, zijn tweevoudig, nl. (1) de 
mogelijkheid dat de terbeschikkingstelling van de materialen onder de consu-
mentenwetgeving valt en (2) elke transactie (verkoop, hypothekering, maar 
ook beslag) van het gebouw ook betrekking zou hebben op de erin geïncorpo-
reerde materialen. Zodoende moet echte circulariteit op zoek naar manieren 
om de werking van de onroerende natrekking tegen te gaan. Hierna bespreken 
we verschillende manieren om de natrekking te vermijden – het opstalrecht, 
het eigendomsvoorbehoud en het accessoire opstalrecht – en pogen we de 
perspectieven en achilleshielen van elk van die instrumenten bloot te leggen. 

II.  HET OPSTALRECHT ALS VEILIGE 
DOORGANGSPAS? 

5. Opstalrecht als doorbreking van de natrekking – De meest bekende 
uitzondering op de natrekking is uiteraard het opstalrecht (art. 3.177 BW), 
waardoor het eigendomsrecht van een volume afgescheiden blijft van de 
grond of de rest van het gebouw. Sinds het nieuw Burgerlijk Wetboek doet 
elke verzaking aan de natrekking een opstalrecht ontstaan (onder voorbehoud 
van de regels inzake appartementsmede-eigendom)(11).

Het opstalrecht leidt ertoe dat een derde (andere dan X) eigenaar blijft van 
de opgetrokken bouwwerken binnen dat volume, ook al zijn die bouwwerken 
in het gebouw van X geïncorporeerd. De duurtijd van het opstalrecht is sinds 
1 september 2021 opgetrokken tot 99 jaar en is uitzonderlijk zelfs eeuwig-
durend (art. 3.180 BW), wat de levensduur van de materialen substantieel te 
boven gaat en derhalve mooie opportuniteiten biedt. 

6. Het eenheidsbeginsel als beperking op de effectiviteit van het 
opstalrecht – Toch bestaat een belangrijke beperking op het opstalrecht 
als splitsingsmechanisme, nl. het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel(12). Het 
eenheidsbeginsel betekent, in zijn statische dimensie, dat een zakelijk recht 
enkel op een zelfstandig goed kan worden gevestigd, en niet op een inherent 
bestanddeel van een goed. Het is thans verankerd in artikel 3.8 §2 BW, maar 

(11)  Zie daarvoor: V. Sagaert, Goederenrecht, nr. 1073. Voordien bestond daarover discus-
sie: vgl. o.a. Cass. 18 mei 2007, Arr.Cass. 2007, 1045 = RW 2007-08, 736, noot V. Sagaert 
= Rev.not.b. 2007, 631, noot D. Lagasse met Cass. 6 september 2018 = RW 2019-20, 55, noot 
V. Sagaert = T. Not. 2019, 117, noot N. Van Damme = RCJB 2019, noot J. Perilleux.
(12)  Over het eenheidsbeginsel, zie V. Sagaert, Goederenrecht, 176-181.
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werd ook voordien reeds in de rechtsleer verdedigd(13) en vindt ook ruime 
rechtsvergelijkende steun(14). Iedereen is het er bv. over eens dat men geen 
vruchtgebruik kan vestigen op de verf van een stoel. Binnen het vastgoed 
betekent dit dat niet-zelfstandige onderdelen van een gebouw niet het voor-
werp kunnen uitmaken van een afzonderlijk zakelijk recht

Het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel heeft een stevige grondslag in de 
rechtseconomie: het is essentieel voor de rechtszekerheid van derden dat zij 
zonder bijkomende kosten en informatiegaring kunnen te weten komen wat 
het zakenrechtelijk statuut van een goed is. Dat is een essentiële pijler van 
de (hypothecaire) kredietverlening, maar is ook onontbeerlijk voor potentiële 
kopers van het onroerend goed(15).

7. Opstalrecht en eenheidsbeginsel: les extrêmes se touchent – Het 
opstalrecht heeft een dubbelzinnige relatie met het eenheidsbeginsel. 

Enerzijds vormt het opstalrecht een bij wet bepaalde uitzondering op het 
eenheidsbeginsel in de zin dat het betrekking heeft op een volume, dat een 
inherent bestanddeel is van een onroerend goed uit de aard(16). Het splitst 
het eigendomsrecht van dat volume af van het eigendomsrecht op de rest van 
het onroerend goed. 

Anderzijds is het opstalrecht voor het overige wel gebonden aan het eenheids-
beginsel: een opstalrecht kan enkel worden gevestigd op een volume dat 
toelaat om een zelfstandig bouwwerk of zelfstandige beplanting op te rich-
ten(17). Zo kan er geen opstalrecht worden toegestaan voor verbeteringen en 
herstellingen, aangezien deze niet passen binnen een autonoom volume(18). 
Een eigendomssplitsing voor dergelijke verbeteringen of herstellingen is dus 
niet mogelijk: deze herstellingen en verbeteringen kunnen, in de mate dat 

(13)  C. Lebon, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen (Antwerpen: Intersentia 
2007), 104; M.E. Storme, Handboek Vermogensrecht, 2010, I, www.storme.be/zakenrecht.
html, 31; K. Swinnen, Accessoriteit in het vermogensrecht (Antwerpen: Intersentia 2014), 
nr. 376; B. Verheye, TPR 2019, 141-145, nr. 27 e.v.
(14)  Voor een bespreking naar Nederlands recht: zie o.a. S.E. Bartels, A.I.M. Van Mierlo en 
H.D. Ploeger, Algemeen goederenrecht, in Asser-serie, (Deventer: Kluwer 2021), nr. 65 e.v.
(15)  Voor een belangwekkende rechtseconomische analyse: B. Hoops, “Een rechtseconomisch 
perspectief op natrekking in de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie”, 
NTBR 2020, 41 e.v.
(16)  Artikelen 3.177 jo. 3.47 BW.
(17)  Zie in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: P.J. Van Der Plank, “Is het mogelijk 
artikel 3:4 BW bestanddelen te verzelfstandigen door middel van het vestigen van een recht 
van opstal?”, WPNR 2016, 399-403.
(18)  Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 124; Rb. Kortrijk 14 november 1947, T.Not. 1950, 17; 
R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Zakenrecht, IIB, nr. 1024; A. Van Muylder 
en J. Verstappen, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daar-
aan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 293, nr. 22; B. Verheye, TPR 2019, (107) nr. 56. 
Vgl. evenwel Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, 844 (in zeer ongelukkige bewoordin-
gen); Vred. Namen 13 juli 1982, T.Vred. 1985, 183.
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ze niet zelfstandig zijn, ook niet het voorwerp uitmaken van een afzonder-
lijk zakelijk recht. Hierdoor komen deze steeds toe aan de eigenaar van de 
constructie waarbinnen of waaraan ze worden uitgevoerd. 

8. Casuïstische benadering – Sinds 1 september 2021 staat het eenheids-
beginsel uitdrukkelijk in artikel 3.8 §2 BW, maar ook voorheen erkende de 
rechtsleer het bestaan van dit beginsel. De rechtspraak en rechtsleer hierover 
zijn zeer casuïstisch. Typische voorbeelden van werken die niet als voldoende 
zelfstandig beschouwd worden, zijn PVC-ramen(19), de wandbekleding, de 
vloeren en de dakbekleding. Zij nemen noodzakelijkerwijze het eigendoms-
statuut van het gebouw waarin ze aangebracht zijn, over. Ook de mogelijkheid 
tot het vestigen van een afzonderlijk opstalrecht voor deuren, rolluiken, inge-
bouwde keukens en badkamers wordt betwist(20).

Het Hof van Cassatie hanteert in een bekend arrest van 23 december 1943(21) 
als criterium de vraag of “la construction ou l’ouvrage est à considérer comme 
une chose susceptible d’existence propre et indépendante et, par suite, comme 
susceptible d’enlèvement sans destruction de la chose même dans laquelle 
elle a été incorporée”. Het Hof laat die beoordeling aan de feitenrechter over. 
In casu had de feitenrechter geoordeeld dat het zelfstandige karakter niet 
toekwam aan “des travaux d’agrandissement et de changement, apportés à 
des bâtiments déjà existants, auxquels ils sont si intimement unis, qu’ils en 
sont absolument inséparables”.

9. Rem op het opstalrecht als motor voor circulariteit? – De voor-
beelden tonen aan dat de rechtspraak omtrent het eenheidsbeginsel, reeds 
vooraleer dit een wettelijke verankering vond in artikel 3.8 §2 BW, een belang-
rijke rem was voor een juridische opsplitsing van het eigendomsstatuut van 
de diverse onderdelen van een gebouw(22). Ook andere zakelijke rechten 
(zoals erfpacht) zijn aan het eenheidsbeginsel onderworpen, zodat deze geen 
meerwaarde bieden tegenover het opstalrecht. Zelf hebben wij reeds gepleit 
voor een soepele benadering van het eenheidsbeginsel, mede in het licht 
van het circulaire vastgoed. Het beginsel moet immers steeds gericht zijn op 

(19)  Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, 844 (zoals hierboven geïnterpreteerd). 
(20)  H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom (Deventer: Kluwer 1997), 218. In 
dezelfde zin: E.C.M. Wolfert, “Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samen-
hang tussen de artikelen 3:4 en 5:20 NBW”, WPNR 2003, 280: “Het feit dat men door het 
vestigen van een opstalrecht eigenaar van een bestanddeel kan zijn, lijkt te leiden tot het 
toch wel opmerkelijke gevolg dat men eigenaar kan zijn van een dakpan op het huis van een 
ander en van een ligbad of een wastafel in het huis van een ander. Men kan deze conclusie 
echter afwijzen met een beroep op de tekst van art. 5:101 lid 1 BW (gebouwen, werken & 
beplantingen)”.
(21)  Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 124.
(22)  Zie o.a. B. Akkermans, “Duurzaam goederenrecht: naar een herijking van ons goede-
renrechtelijk stelsel?”, TPR 2018, 1451, nr. 21; T. Hartlief, “Het Huis van de toekomst”, NJB 
2019, 1429; B. Verheye, TPR 2019, (107) 158-166.
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waardebescherming, niet op waardeverlies(23). In die zin kan de open norm 
van de ‘verkeersopvatting’ meegroeien met de technologische, economische 
en ecologische ontwikkelingen in de vastgoedsector. 

Er is nog een andere rem op de betekenis van het opstalrecht voor circulair 
vastgoed. Een opstalrecht vergt, om tegenwerpelijk te zijn aan derden, dat een 
authentieke akte wordt opgesteld, wat zeker in snelle operationele sectoren 
vaak teveel kosten en tijdverlies met zich meebrengt. Een onderhands opstal-
recht biedt immers geen soelaas op het vlak van de tegenwerpelijkheid aan 
de schuldeisers van X. In de ogen van de medecontractant gaat het bovendien 
vaak om een in essentie roerende transactie, bv. inzake ventilatie-toestellen, 
verwarmingstoestellen, zonneboilers, enz., zodat hij de noodzaak aan authen-
tificatie niet scherp op het netvlies zal hebben. De behoefte en vraag rijzen 
dan ook naar alternatieve manieren om én de natrekking én het eenheidsbe-
ginsel buiten werking te stellen. 

III.  HET EIGENDOMSVOORBEHOUD ALS ‘DEUS EX 
MACHINA’ VOOR CIRCULARITEIT? 

A. 	Eigendomsvoorbehoud	2.0	onder	de	Pandwet

10. De Pandwet een ‘window of opportunity’? – Gezien de potentiële rem 
op het opstalrecht als circulair instrument, rijst de vraag of het eigendomsvoor-
behoud een alternatieve aanknoping kan bieden om de eigendomsovergang 
naar X uit te schakelen. Zouden de medecontractanten van X een eigen-
domsvoorbehoud in hun contracuele relatie kunnen inlassen(24), waardoor 
eerstgenoemden eigenaar blijven van het door hen ter beschikking gestelde 
goed, ook al is dat laatste geïncorporeerd in het gebouw van X? 

Zoals bekend, heeft de Pandwet(25) het eigendomsvoorbehoud, met ingang 
vanaf 1 januari 2018, hervormd(26). Die hervorming leidt, naast een 
veralgemeende werking, ook tot een inhoudelijke versterking van het eigen-
domsvoorbehoud op twee punten die hier rechtstreeks van belang zijn, nl. (1) 

(23)  In dezelfde zin: B. Verheye, TPR 2009, 107-196. Zie ook H. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, “Eigendom van onroerende zaken, met name natrekking (titels 1 en 3). 
Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht”, in Boek 5 BW van de toekomst: 
Over vernieuwingen in het zakenrecht (den Haag: Sdu Juridische Uitgevers 2016), 158-166.
(24)  Zoals bekend, moet dit schriftelijk uiterlijk op het ogenblik van de levering worden 
bedongen. 
(25)  Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zeker-
heden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 
2 augustus 2013.
(26)  Zie daarvoor V. Sagaert, “Het eigendomsvoorbehoud (en retentierecht) onder de 
Pandwet”, in M.E. Storme (ed.), Roerende zekerheden (Antwerpen: Intersentia 2017), 29-62.
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de mogelijkheid om de natrekking te voorkomen en (2) de gelding ongeacht 
de kwalificatie van de overeenkomst waarin het is opgenomen.

11. Eerste versterking: (geregistreerd) eigendomsvoorbehoud over-
leeft incorporatie – Het eigendomsvoorbehoud kan onder de Pandwet de 
incorporatie overleven. Onder de Pandwet komt een einde aan de precariteit 
van eigendomsvoorbehoud bij incorporatie, althans indien het eigendoms-
voorbehoud is geregistreerd: “Zijn de verkochte goederen onroerend door 
incorporatie geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden 
op voorwaarde van registratie in het pandregister” (art. 71 Pandwet). De 
gedachte is om economische stabiliteit aan de zekerheidspositie van de verko-
per onder eigendomsvoorbehoud te verlenen(27). Deze verlenging van het 
eigendomsvoorbehoud vormt een wettelijke uitzondering op het zakenrech-
telijke eenheidsbeginsel(28).

Die stabiliteit wordt echter gekoppeld aan transparantie: als voorwaarde geldt 
dat het in het pandregister is geregistreerd. In principe moet een eigendoms-
voorbehoud dus niet worden geregistreerd, behalve indien men het betreffende 
goed voor incorporatie wil behoeden. Die voorwaarde beoogt het hypothe-
cair krediet te vrijwaren, aangezien het grondkrediet bij uitwinning niet op 
het verkeerde been kan worden gezet door een eigendomsvoorbehoud op een 
geïncorporeerd goed. Zoals nog zal blijken, zal een eigendomsvoorbehoud 
immers primeren op een hypotheek (zie infra, nr. 17). 

In de praktijk zullen degenen die goederen ter beschikking stellen die bestemd 
zijn om in onroerend goed te worden geplaatst, er goed aan doen om de 
clausule van eigendomsvoorbehoud steeds in het pandregister op te nemen. 
De kosten van een opname in het pandregister zijn altijd in functie van de 
gewaarborgde schuldvordering, maar zijn globaal genomen beperkt(29). Ze 
zijn alleszins in niets vergelijkbaar met de kosten van een authentieke akte. 

12. Tweede versterking: eigendomsvoorbehoud is tegenwerpelijk 
ongeacht de contractkwalificatie – Vóór de Pandwet ging men er vaak 
vanuit dat het eigendomsvoorbehoud niet kan worden gebruikt tot zekerheid 
van andere schuldvorderingen dan de schuldvordering die voortvloeit uit de 
verkoop van de goederen die er het voorwerp van uitmaken, met inbegrip 

(27)  Voor een uitgebreidere bespreking: zie A. Apers en D. Gruyaert, “Eigendomsvoorbehoud 
en onroerende incorporatie volgens de nieuwe Pandwet: welk nieuws onder de zon?”, TPR 
2015, 83-124; F. Helsen, “Pand en eigendomsvoorbehoud voorbij de onroerendmaking. De 
Nieuwe Pandwet en het notariaat”, Not. Fisc. M. 2018, 17-25.
(28)  Zie V. Sagaert, Goederenrecht, nr. 177. 
(29)  Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister 
betreffen, BS 26 september 2017.
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van haar accessoria. Dat leidde in de rechtspraak met name bij gemengde 
contracten van koop en dienstverlening tot rechtsonzekerheid(30). 

Artikel 69, derde lid Pandwet heeft aan die rechtsonzekerheid een einde 
gemaakt door te bepalen dat een contractspartij een eigendomsvoorbehoud 
kan uitoefenen “ongeacht de juridische aard van de overeenkomst waarin 
het is opgenomen”. Hiermee wilde de wetgever vermijden dat de partijen 
voor de uitwerking van het eigendomsvoorbehoud afhankelijk waren van 
een beoordeling a posteriori van de contractkwalificatie(31). Derhalve is 
een clausule van eigendomsvoorbehoud ook geldig en tegenwerpelijk indien 
een dienstencontract gepaard gaat met de levering van goederen, zelfs indien 
de dienstencomponent zwaarwichtiger is dan de goederencomponent(32). 

B. 	Eigendomsvoorbehoud	en	product-georiënteerde	
dienstverlening

13. Betekenis voor de productgeoriënteerde dienstverlening – De 
nieuwe bepaling biedt alvast een belangrijke hefboom voor het eigendoms-
voorbehoud in product-georiënteerde dienstencontracten(33). Het feit dat er 
aan het goed een onderhoudsplicht en zelfs een terugnameplicht is gekoppeld, 
verhindert op zich niet dat het eigendomsvoorbehoud uitwerking kan hebben. 
Artikel 69, derde lid Pandwet laat hierover geen enkele twijfel. Anders dan 
naar Nederlands recht (art. 3.92, lid 2 NBW), beperkt de Belgische wetgever 
het eigendomsvoorbehoud niet tot de koopvordering en het toebehoren. 

Doordat ook een (toekomstige) dienstverlening door een eigendomsvoorbe-
houd kan gedekt zijn, ontstaat de mogelijkheid dat een eigendomsvoorbehoud 
een toekomstige schuldvordering kan waarborgen. Een werkelijke ‘alle 
sommen’ eigendomsvoorbehoud (‘kredieteigendomsvoorbehoud’) is echter 
uitgesloten. Derhalve lijkt het eigendomsvoorbehoud geen faillissements-
bestendigheid te kunnen hebben voor schuldvorderingen die voortvloeien 
uit dienstverlening die niet samenhangt met de vordering tot betaling van 

(30)  Zo oordeelde het hof van beroep te Gent dat “schuldvorderingen voor werken verricht 
uit hoofde van een aannemingsovereenkomst, zelfs wanneer deze met de plaatsing van het 
concrete roerend goed te maken hebben, niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen” (Gent 
10 november 2003, TBH 2004, 405). Zie ook C. Witz, La fiducie en droit privé français (Paris: 
Economica 1981), 142, nr. 154; P. Crocq, Propriété et garantie, 105, nr. 125 e.v.; R. Jansen 
en V. Sagaert, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, 
(1223) 1364-1365, nr. 176; D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit (Paris: LGDJ, 2013), 
nr. 658. Sommige rechtspraak oordeelde nochtans terecht dat het eigendomsvoorbehoud ook 
bij gemengde contracten uitwerking kon hebben: zie bv. M.E. Storme, “Actualia roerende 
zakelijke zekerheden” in Themis Insolventie- en beslagrecht (Brugge: die Keure 2012), (95) 
96, nr. 3.
(31)  Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2463/009, p. 2.
(32)  Zie voor de verantwoording: Amendement, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2463/003, 5-6.
(33)  Zie ook V. Sagaert, De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten (Antwerpen: 
Intersentia 2019), nr. 435-436.
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de vergoeding voor de goederen(34), hoewel ook die daarvoor stemmen 
opgaan(35). Een verruiming van de te waarborgen schuldvorderingen lijkt 
alleszins en goede dekking voor product-georiënteerde dienstverlening te 
bieden.

C. 	Eigendomsvoorbehoud	en	gebruiksgeoriënteerde	
dienstverlening	

14. Betekenis voor de gebruiksgeoriënteerde dienstverlening – Kan 
een eigendomsvoorbehoud ook worden gebruikt in een overeenkomst inzake 
gebruiksgeoriënteerde servitization? Sommige rechtsleer stelt zich sceptisch 
op, omdat een eigendomsvoorbehoud niet in een gebruiksovereenkomst zou 
mogelijk zijn(36). Nochtans zijn er een aantal argumenten die in de omge-
keerde richting wijzen. 

Ten eerste is er het logische argument. Strikt logisch stuit deze opvatting op 
een wak in het systeem: het zou onlogisch zijn dat een leverancier eigenaar 
kan blijven dankzij een contractuele clausule in een contract dat nochtans 
een finaliteit heeft om het eigendomsrecht over te dragen terwijl hij dat niet 
zou kunnen bij een contract dat niet mag leiden tot eigendomsoverdracht 
(gebruiksovereenkomsten). Zoals gezegd, spoort een uitbreiding van de moge-
lijke door een eigendomsvoorbehoud te waarborgen schuldvorderingen ook 
met de algemene evolutie (zie vorig randnr.). 

De bewoordingen van artikel 69, derde lid Pandwet zijn bovendien algemeen 
opgesteld. Ze laten niet alleen toe om het eigendomsvoorbehoud ook betrek-
king te laten hebben op de vordering uit een dienstencontract, maar ook om 
deze zekerheid te laten verlenen ten aanzien van een gebruiksovereenkomst. 
Men zou als tegenargument kunnen laten gelden dat het eerste lid van arti-
kel 69 gewag maakt van “koopprijs”, maar dat tegenargument is alvast niet 
voldoende om het eigendomsvoorbehoud te neutraliseren in geval van een 
dienstenovereenkomst, zodat dit niet doorslaggevend is. 

Ook op het vlak van publiciteit zijn de nodige garanties voorhanden. Het 
eigendomsvoorbehoud overleeft de incorporatie slechts in de mate dat het 
het voorwerp uitmaakt van registratie. Voor derden maakt het geen verschil 
uit of de achterliggende schuldvordering voortvloeit uit een koop, aanneming 
of huur: zij kunnen het eigendomsvoorbehoud in het pandregister zien en 

(34)  APR, tw. Eigendomsvoorbehoud, nr. 91-92; B. Keirsbilck, E. Terryn en E. Van Gool, 
TPR 2019, 855-856, nr. 41; Zie hierover naar Nederlands recht: M.A.J.G. Janssen, “Is een 
kredieteigendomsvoorbehoud mogelijk?”, in J.C. van Apeldoorn e.a. (ed.), Onzekere zeker-
heid. Insolad jaarboek 2001 (Deventer: Kluwer 2001), 269-283.
(35)  Zie voor een rechtsvergelijkende analyse: D. Gruyaert, “Kredieteigendomsvoorbehoud”, 
TPR 2016, 1205-1235.
(36)  A. Van Vaerenbergh en F. Leyman, “Product als ‘dienst’-overeenkomst”, MER 2019, 
30.
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weten dus dat het goed in de bedoeling van de partijen eigendom blijft van 
de “terbeschikkingsteller”.

Het is correct dat bij een gebruiksovereenkomst de vraag naar het eigendoms-
voorbehoud a priori niet aan de orde is, aangezien eigendom in de bedoeling 
van de partijen niet overgaat. De kwestie van de onroerende natrekking brengt 
daar echter verandering in. De centrale vraag is in essentie: kan het eigen-
domsvoorbehoud niet alleen een conventionele eigendomsverkrijging door 
de medecontractant uitschakelen, maar ook een oorspronkelijke eigendoms-
verkrijging door de medecontractant? Artikel 71 Pandwet biedt daarop een 
duidelijk antwoord en dat luidt affirmatief, op voorwaarde dat het eigendoms-
voorbehoud is geregistreerd. 

15. Afbakening tussen eigendomsvoorbehoud en opstalrecht – Het 
bovenstaande kan de indruk wekken dat het opstalrecht en het eigendoms-
voorbehoud onderling inwisselbaar zijn, wat uiteraard niet het geval is. Het 
eigendomsvoorbehoud kan enkel uitgaan van een leverancier die eigenaar 
wenst te blijven van de betrokken goederen. In die zin kan het niet om het 
even welke schuldvordering waarborgen. Het eigendomsvoorbehoud moet 
een intrinsiek zekerheidsinstrument blijven, anders dan een pandrecht dat een 
accessoir zekerheidsinstrument is(37). Bovendien kan het eigendomsvoor-
behoud slechts uitwerking hebben in de mate dat het eigendomsrecht van 
de leverancier een louter zekerheidsdoel dient, m.a.w. een fiduciair karakter 
krijgt. Indien de leverancier zelf nog gebruiksrechten op de betrokken infra-
structuur behoudt, lijkt een eigendomsvoorbehoud niet aan de orde. 

Vaak zal het zo zijn dat de infrastructuur waarover het gaat ofwel een econo-
mische of technische levensduur heeft die samenvalt met de gebruiksperiode, 
ofwel het voorwerp uitmaakt van een aankoopoptie in hoofde van de gebrui-
ker. De economische eigendom – de ‘gebruiks’eigendom – ligt alsdan bij 
X zelf. Een dergelijke fiduciaire, voorbehouden eigendom zou overigens 
sporen met hetgeen reeds gebeurt bij leasing. Men vindt ze dan ook in andere 
moderne rechtsleer verdedigd(38). Het fiduciaire karakter van de eigendom 
houdt in dat het eigendomsrecht instrumenteel is. Men zou hierin zelfs een 
nieuwe vorm van fiduciaire eigendom kunnen zien: naast de fiduciaire eigen-
dom tot beheer en de fiduciaire eigendom tot zekerheid is er de fiduciaire 
eigendom tot circulariteit. 

(37)  Zie APR, tw. Eigendomsvoorbehoud, nr. 88; V. Sagaert, “Het eigendomsrecht als volwaar-
dig zekerheidsinstrument” in Cyclus Willy Delva. Insolventierecht 2004-2005 (Mechelen: 
Kluwer 2006), 189-192; M.E. Storme, “Actualia roerende zekerheden” in Themis Insolventie- 
en beslagrecht (Brugge: die Keure 2012), 102-103. 
(38)  D. Gruyaert, “Privaat en publiek goederenrecht en duurzaamheid”, TBH 2021, te 
verschijnen, nr. 41.
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16. Pandrecht als bijkomend opvangnet – Om een bijkomende waarborg 
te verkrijgen in het licht van bovenstaande onzekerheid, zou het misschien 
denkbaar zijn dat men in de overeenkomst een pandrecht op het goed vestigt en 
registreert in het pandregister “voor zover het eigendomsvoorbehoud onwerk-
zaam zou zijn”. Dat pandrecht verleent weliswaar geen supervoorrecht zoals 
een eigendomsvoorbehoud, met name niet in een relatie tot een eerder inge-
schreven hypotheek, maar biedt wel een aan derden tegenwerpelijk recht van 
voorrang. Uiteraard moeten partijen steeds indachtig zijn of de kosten dat 
opvangnet waard zijn. Voor de uitwinningsproblematiek verwijzen we naar 
infra, nr. 20. 

D. 	De	superprioriteit	van	de	leverancier	op	grond	van	
het	eigendomsvoorbehoud

17. Dankzij het geregistreerd eigendomsvoorbehoud: from zero to 
hero – De bescherming die uitgaat van een geregistreerd eigendomsvoorbe-
houd is quasi-absoluut. Het eigendomsvoorbehoud heeft voorrang op alle 
andere zekerheidsrechten. Uit de parlementaire voorbereidingen van de 
nieuwe Pandwet valt bovendien af te leiden dat het eigendomsvoorbehoud 
voorrang geniet zodra het geregistreerd is, en dit ongeacht het tijdstip waarop 
publiciteit aan het betrokken zakelijk recht is verleend(39). De gedachte is 
dan dat de wetgever een soortgelijke bescherming wilde creëren voor het 
eigendomsvoorbehoud als voor het voorrecht van de onbetaalde verkoper van 
investeringsgoederen (art. 20, 5° Hyp.W.), waar sprake is van een uitzondering 
op de prioriteitsregel: de verkoper wordt beschermd in het rangconflict met 
de hypotheekhouder, zelfs al is de hypothecaire inschrijving van een oudere 
datum(40). Dit kan ertoe leiden dat de anterioriteitsregel doorbroken wordt, 
doordat een eigendomsvoorbehoud primeert op een hypotheekrecht, ook al 
dateert de registratie in het pandregister van na de inschrijving in het hypo-
theekregister. Dat is de zgn. superprioriteit waarmee de wetgever – vanuit 
rechtseconomische inspiratie – het leverancierskrediet wilde beschermen 
tegenover het geldkrediet. 

(39)  Zie ook: A. Apers en D. Gruyaert, TPR 2015, (83) nr. 13; P. Becue, “De wet van 11 juli 
2013 met betrekking tot de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen 
(nieuwe pandwet). Principes en impact op de verzekeringssector. Het eigendomsvoorbehoud 
in België komt tot volledige maturiteit”, T. Verz. 2014, 379.
(40)  Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2463/001, p. 70-71. Deze uitzondering wordt in de parle-
mentaire voorbereiding verantwoord “door de gedachte dat de kredietverlening voor het 
verwerven van investeringsgoederen bijzondere bescherming verdient.” (Parl. St. Kamer 
2012-13, nr. 2463/001, p. 71).



1555TPR 2021

IV.  HET ACCESSOIRE OPSTALRECHT ALS 
SUPERVERSPREIDER VAN CIRCULARITEIT? 

18. Accessoir opstalrecht als ontsnappingsroute? – Een accessoir 
opstalrecht is, zoals bekend, een opstalrecht dat voortvloeit uit een persoonlijk, 
zakelijk of administratief gebruiksrecht dat een derde verkrijgt op andermans 
onroerend goed (art. 3.182 BW). Bij gebruiksgeoriënteerde dienstverlening 
is het, op het eerste gezicht, de spiegelsituatie die zich voordoet: het zijn niet 
de medecontractanten van X die een gebruiksrecht krijgen op het gebouw 
van X, maar het is X zelf die een gebruiksrecht krijgt op de goederen van 
zijn medecontractanten. 

Toch zou de uitleg van een eigendomsvoorbehoud onder de noemer van een 
accessoir opstalrecht een bijkomende versterking aan de flank van de fail-
lissementsbestendigheid kunnen bieden. Men zou het contract immers zo 
kunnen libelleren dat de medecontractant van X een gratis gebruiksrecht (bv. 
bruikleen) krijgt op (een deel van) het onroerend goed om er zijn installatie 
te plaatsen, waarvan hij eigenaar blijft, en die hij vervolgens verhuurt aan 
X zelf. Een zorgvuldige redactie van de contractuele verhoudingen is daar-
voor noodzakelijk. Heel concreet: A zou met X een bruikleenovereenkomst 
kunnen sluiten op grond waarvan eerstgenoemde een gratis gebruiksrecht 
krijgt op delen van het onroerend goed van X, om aldaar bv. zonneboilers 
te plaatsen. Deze laatste verhuurt hij dan aan X, die er het gebruik en genot 
van heeft tijdens die gebruiksperiode. Het eigendomsrecht van A vloeit dan 
voort uit de bruikleen, die hem een accessoir opstalrecht verleent, dat in de 
overeenkomst wordt bevestigd. 

Het voorbeeld toont aan dat men zelfs de grenzen van loutere ‘fiduciaire’ 
figuren zou kunnen te buiten gaan en toch de faillissementsbestendigheid 
waarborgen. Het feit dat de contractuele clausule in het pandregister is gere-
gistreerd als eigendomsvoorbehoud, staat aan een kwalificatie als accessoir 
opstalrecht niet in de weg. De gemeenschappelijke bedoeling van de partijen 
is immers bepalend bij de uitlegging van contractuele clausules (art. 1156 Oud 
BW). De gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om X geen eigenaar 
te laten worden, is duidelijk ten gevolge van de contractuele clausule die de 
eigendomsovergang van het goed tegenhoudt. Een accessoir opstalrecht is 
(versterkt) accessoir aan een gebruiksrecht, en stelt geen bijkomende publi-
citeitsvereisten tegenover dat gebruiksrecht. Het feit dat er toch een zekere 
transparantie wordt verschaft kan moeilijk ten kwade worden geduid en de 
bedoeling van de partijen denatureren. 

19. Het eenheidsbeginsel als rem op de effectiviteit – Ook hier geldt 
echter een belangrijke rem: ook een accessoir opstalrecht is onderworpen 
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aan het eenheidsbeginsel(41). Ook een accessoir opstalrecht is namelijk een 
afzonderlijk zakelijk recht dat, qua onderpand, dezelfde vereisten stelt als een 
ander zakelijk recht(42). Het accessoir opstalrecht kan zijn rol als verster-
kende flank voor een contractuele clausule van eigendomsvoorbehoud dus 
enkel spelen in de mate dat de infrastructuur waarover het gaat, voldoende 
zelfstandig is (zie supra, nrs. 6-9). 

V.  EXECUTIE-PROBLEMEN ALS REM OP HET RIJK 
DER VRIJHEID? 

20. Tenuitvoerlegging van het eigendomsrecht – Stel dat de medecon-
tractant van X op grond van één van bovengenoemde instrumenten eigenaar 
is gebleven van de geïncorporeerde infrastructuur, dan nog rijst de vraag 
naar de uitwinningsmogelijkheden. De uitoefening van verhaalsrechten na 
de incorporatie van de materialen van de medecontractant kan, in geval 
van insolvabiliteit van X, aanleiding geven tot executie-problemen voor de 
eigenaar-medecontractant. 

In een eerste hypothese kan het geïncorporeerde goed worden losgemaakt uit 
het onroerend goed zonder breekwerk of beschadiging. In dat geval beperkt 
de uitwinning zich tot dat goed, en rijst geen conflict met een mogelijke 
hypotheekhouder: de medecontractant van X kan zijn goederen eenvoudig 
revindiceren(43). Hiervoor is steun te vinden in het Franse recht, waar de 
wetgever wel een onderscheid maakt tussen de goederen(44). Hij draagt 
blijkens de Franse cassatierechtspraak zelf de bewijslast dat het goed zonder 
beschadiging of breekwerk kan worden verwijderd(45). Hij kan onder omstan-
digheden zelfs verplicht zijn om zijn tenuitvoerlegging te beperken tot het 
losgemaakte goed op grond van het verbod van rechtsmisbruik. 

Indien het niet mogelijk is om het geïncorporeerde goed los te maken zonder 
beschadiging, is het niet mogelijk om het geïncorporeerde goed uit te winnen 
zonder tegelijk het onroerend goed te doen verkopen. De medecontractant van 
X moet dan, overeenkomstig de regels voor uitvoerend onroerend beslag, tot 
uitwinning van het volledige onroerend goed overgaan. Het eigendomsrecht 
wordt dan uitgeoefend op het deel van de verkoopprijs dat overeenstemt 

(41)  V. Sagaert, Goederenrecht, nr. 1093. Zie bv. Luik 7 juni 1989, Fisc.Koer. 1990, 214, 
noot J.P. Nemery de Bellevaux.
(42)  M. La Haye en J. Vankerckhove, Le louage des choses. Les baux en général (Brussel: 
Larcier 2002), 674, nr. 1091.
(43)  Zie reeds APR, tw. Eigendomsvoorbehoud, nr. 225.
(44)  Cass.fr. 11 juli 2006, Bull. civ., IV, nr. 181 = D. 2006, Act. jur., 2462 = Act. proc. coll. 
2006, nr. 198, noot F. Pérochon = JCP E 2007, nr. 1, 24, noot M. Cabrillac; Cass. fr. 
17 maart 1998, Bull. civ., IV, nr. 108 = Dalloz Affaires 1998. 803, noot V. A.-R.
(45)  Cass. 10 maart 2015, D. 2015, 677, noot A. Lienhard = Rev. trim. dr. civ. 2015 p. 443, 
noot P. Crocq.
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met de waarde van het ter beschikking gestelde goed(46). In voorkomend 
geval moet dus, mogelijks na expertise, het aandeel in de verkoopprijs dat 
het geïncorporeerde goed betreft, worden afgezonderd van het aandeel van 
de rest van het onroerend goed. 

21. Verdere complicaties – Het laat zich raden dat verdere complicaties 
op het vlak van de uitwinning kunnen ontstaan indien de verkoper tot uitwin-
ning overgaat tegen de wil van de hypothecaire schuldeiser in. Hiervoor kan 
de hypothecaire schuldeiser (1) naar de regels inzake rechtsmisbruik terug-
grijpen of (2) zelf betalen aan de verkoper onder eigendomsvoorbehoud, 
waarna hij in de rechten van de verkoper (en dus het eigendomsvoorbehoud) 
wordt gesubrogeerd (art. 1251, 1° Oud BW). Hierdoor kan hij een moge-
lijks voor hem nadelige uitwinning tegengaan. Wil de verkoper zich tegen 
rechtsmisbruik indekken, dan kan hij best de hypothecaire schuldeiser bij de 
uitwinningsprocedure betrekken. 

VI.  EVALUATIE: OVER HET KIND EN HET BADWATER

22. Algemeen – Het voorgaande toont duidelijk aan dat in het Belgische 
recht verschillende instrumenten bestaan om gestalte te geven aan de circu-
lariteitsgedachte. Meer dan in het Nederlandse recht biedt de Belgische 
wetgever aan partijen de mogelijkheid om – zelfs buiten het opstalrecht om 
– het zakenrechtelijk statuut van een gebouw op te splitsen, onder de vorm 
van een versterkt eigendomsvoorbehoud en/of een accessoir opstalrecht. 
Dat verdient de voorkeur op een systeem waarin het kind met het badwater 
wordt weggegooid: de pleidooien voor het verlaten van de onroerende natrek-
king en het eenheidsbeginsel, of zelfs pleidooien voor een uitzondering op 
deze beginselen binnen het kader van circulaire gebouwen(47), kunnen niet 
bijgetreden worden. Circulair vastgoed moet niet de uitzondering maar de 
norm worden, als men een echt duurzame oplossing wil creëren. Met andere 
woorden: verduurzaming en duurzame gebouwen moeten geen uitzondering 
op het systeem zijn, maar deel van het systeem. 

Zoals uiteengezet, biedt het Belgische recht daarvoor voldoende instrumenten 
die zich verder zullen uitkristalliseren in de vastgoedpraktijk, de rechtspraak 
en de rechtsleer. Binnen het nieuwe goederenrecht, dat sowieso voor het 
dienstenmodel een bijkomende armslag biedt(48), krijgen deze instrumenten 
bijkomende voeding.

(46)  Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 463/1, p. 44 (m.b.t. pand).
(47)  Zie R.J. Koolhoven, “Worden ‘slimme’ zaken in de circulaire economie ook nagetrok-
ken?”, WPNR 2018, nr. 7194.
(48)  Zie bv. (in het kader van verwerking): M.E. Storme, “Roerende zekerheden na de invoe-
ring van het nieuwe goederenrecht”, in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen 
VI (Antwerpen: Intersentia 2021), 140, nr. 36.
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23. De centrale pijler van het versterkte eigendomsvoorbehoud – 
Essentieel voor de effectiviteit van die instrumenten is niet alleen de interne 
werking ervan, maar vooral ook de werking tegenover derden (zoals de schuld-
eisers van X). De faillissementsbestendigheid is een belangrijke pijler in de 
bescherming van de leverancier van de materialen in kwestie. Deze bijdrage 
analyseert in dat opzicht zowel het opstalrecht, eigendomsvoorbehoud als 
accessoir opstalrecht. Het versterkte eigendomsvoorbehoud heeft daarbij een 
aantal voordelen:

- op rechtseconomisch vlak leidt het niet tot een hogere transactiekost: er 
worden geen bijkomende informatiekosten aan de partijen opgelegd, aange-
zien het eigendomsvoorbehoud in het pandregister is ingeschreven. Bij 
een vastgoedtransactie zal er veiligheidshalve reeds een opzoeking in het 
pandregister moeten gebeuren om te beoordelen of er geen pand of eigen-
domsvoorbehoud op geïncorporeerde goederen rusten. 

- Het eenheidsbeginsel kan soepeler worden benaderd, omdat het goed 
(zonneboiler, ventilatiesysteem, enz.) op het ogenblik van het ontstaan van 
het eigendomsvoorbehoud een afzonderlijk roerend goed/product was, en 
dus per definitie een zelfstandig bestaan kan hebben. 

- Partijen geven door het eigendomsvoorbehoud uiting aan hun gemeenschap-
pelijke bedoeling dat het eigendomsrecht van die infrastructuur niet overgaat. 

- Zelfs indien de kwalificatie als eigendomsvoorbehoud in de strikte zin van 
het woord geen stand houdt, is het de uiting van de gemeenschappelijke bedoe-
ling van de partijen om het eigendomsrecht af te splitsen van die van de rest 
van het gebouw, waardoor het als accessoir opstalrecht zou kunnen worden 
gekwalificeerd. Aangezien daaraan geen bijzondere publiciteitsvoorschriften 
worden opgelegd, biedt dit een bijkomend argument ter ondersteuning van 
de faillissementsbestendigheid, althans in zoverre het gaat om infrastructuur 
die voldoende zelfstandigheid heeft om in overeenstemming te zijn met het 
eenheidsbeginsel. 


