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HOOFDSTUK I

ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
I - 0NROERENDE GOEDEREN UIT HUN AARD. Wanneer een magazijn in de grand werd ingelijfd door een onderbouw in stevig materiaal,
moet het als onroerend worden beschouwd, ofschoon het van voorlopige
aard en demonteerbaar is. Zo werd beslist in een geding tussen de Staat,
die over een wettelijke hypotheek beschikte en een bankinstelling, die
bevoorrechte schuldeiseres van roerende goederen was wegens pand
op handelsfonds (Luik, 12 april 1962, tweede arrest, Rec. gen. enreg.,
1963, nr 20.569).
Artikel 5 I 8 B. W. gaf reeds aanleiding tot heel wat interpretatie
inzake het begrip gebouw, dat ruim wordt uitgelegd (De Page et Dekkers,
V, nr 637). Dat de beperkte duur niet schaadt aan het onroerend karakter
van een zaak, bv. voor de duur van een concessie of van een tentoonstelling, wordt algemeen aangenomen (Gent, 25 oktober 1934, fur. Comm.
Fl., 1934, 215; - De Page et Dekkers, V, nr 641; - Kluyskens, V, nr 7;
- Colin et Capitant, Traite de droit civil, refondu par L. Julliot de la
Morandiere, I, nr 647; - Planiol, Ripert et Picard, Traite pratique de
droit civil franfais, III, nr 73). Nochtans in verband met bouwwerken
die gemakkelijk demonteerbaar zijn, bv. houten barakken of kermiskramen, wordt de mening vooropgezet dat ze roerend zijn (De Page et
Dekkers, V, nr 638; - Dekkers, R., Handboek, I, nr 745).
In het licht van de evolutie inzake bouwtechniek ondervindt men
wel enige moeilijkheid met criteria als inlijving in de grand of lastig te
verwijderen. Behoort men niet terug te grijpen naar de oorspronkelijke
betekenis van de woorden ? Onroerend is wat in se niet bestemd is om
te bewegen of verplaatst te worden, m.a.w. elk bouwwerk dat op min of
meer blijvende wijze met een bepaalde plaats verbonden is. In die zin
blijven circustenten en foorbarakken uitgesloten, ook wanneer ze door
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piketten en touwen aan de grond worden vastgehecht, want ze hebben
geen vaste plaats (vgl. Planiol, Ripert et Picard, III, nr 73). Maar landhuizen en winkels met vaste standplaats zouden steeds onroerend zijn,
ongeacht de toegepaste bouwtechniek.
2 - Trouwens het criterium van de incorporatio wordt nu evenmin consequent volgehouden (vgl. Cass., IS december I9S8, Pas., I9S9, I, 389).
Vaak neemt men aan dat aile bouwwerken die door eigen gewicht aan
de grond gehecht staan onroerend zijn (De Page et Dekkers, V, nr 639;
- Dekkers, Handboek, I, nr 74S; - Kluyskens, V, nr 9, in fine;- Anders :
Hilbert, R.].I., I963, nr 3944). Een arrest van het hof van beroep te Brussel heeft in die zin het begrip gebouw omschreven (Brussel, 2I november
I962, R. W., I962-63, I349). De motivering luidt : ,Overwegende dat
het opgerichte gebouw op cementblokken gevestigd werd en door eigen
gewicht aan de grond gehecht staat en er mede verbonden is, spijts de
afwezigheid van aangebrachte ondergrondse onderstellen ; dat het gebouw een zeker karakter van bestendigheid vertoont; dat de verwijzing
naar het parkeren van een woonwagen of naar het opslaan van een tent
niet opgaat". In feite komt dat neer op een bestendige binding aan een
bepaalde plek, zij het voor een beperkte tijd.

3 - Worden als onroerende goederen uit hun aard beschouwd : de
kabels en isolatoren van een electriciteitscentrale (Rb. Brussel, 30 juni
1960, Rev. prat. Not., I96I, I8I; - vgl. De Page et Dekkers, V, nr 640;
- Dekkers, Handboek, I, nr 743; - Colin et Capitant, door L. Julliot
de la Morandiere, I, nr 647). Daarentegen is het materieel dat door de
eigenaar voor deze exploitatie wordt bestemd onroerend door bestemming (zelfde vonnis).
4 - ·ONROERENDE GOEDEREN DOOR BESTEMMING. - 0p dit gebied Werden twee vonnissen uitgesproken die in verscheidene opzichten belangwekkend zijn (Hrb. Antwerpen, 6 april I96o, R.C.].B., I.96I, I88; Rec.
gen. enreg., I96I, nr 20.420; - Hrb. Doornik, IS mei I962, ]. T., I962,
374; R.].I., I962, nr 389I). Vooral het breedvoerig gemotiveerd vonnis
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen inzake N.V. Minerva
verdient de valle aandacht. De rechtbank diende hier een conflict te
regelen tussen curatoren die het oneens waren over de verkoop van de
goederen van een faillissement, daar het voor hen niet duidelijk was
welke goederen als roerend moesten worden beschouwd en welke als
onroerend door bestemming.
5 - Beide rechtbanken verklaarden zich voorstander van een ruime
interpretatie van artikel S24 B.W. door toepassing op een reeks goederen
waarvan het burgerlijk wetboek niet spreekt. Dat is de gevestigde mening
(De Page et Dekkers, V, nr 672 en 674; - Kluyskens, V, nr I6, B; P. B., Tw., Biens, nr 86; - Dumon, F., Les animaux immeubles par desti-
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nation, noot onder Gent, 13 maart 1952, R.C.].B., 1953, 121; -Renard, C.,
R.C.].B., 1957, blz. 145, nr 49, b; - Fally, J., Reflexions sur l'immobi~
lisation par destination industrielle ou commerciale, R.C.].B., 1961, 201;
- Rb. Dendermonde, 26 maart 1932, Pas., 1932, III, 149).
6 - Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen zegt
duidelijk ,dat het niet vereist is dat het roerend goed voor deze industrie noodzakelijk is doch enkel nuttig".
In de tekst van artikel 524 B.W. staat : ,het gereedschap dat nodig
is voor de exploitatie van smederijen, papierfabrieken en andere fabrieken". Dat heeft sommigen ertoe gebracht te eisen dat die goederen een
noodzakelijk en onmisbaar toebehoren van de exploitatie zouden zijn
(Laurent, V, nr 439; - Mazeaud, I, nr 191; - Colin et Capitant, door
L. Julliot de la Morandiere, I, nr 675, a; - Cass. fr., 19 oktober 1938,
R.].I., 1939, nr 1475; - Cass. fr., 19 maart 1957, Bull. cass., 1957, I,
120). Het nuttigheidsvereiste schijnt echter in Belgie terecht meer bijval te vinden (De Page et Dekkers, V, nr 671; - Kluyskens, V, nr 16, B,
die nochtans een werkelijk en ontegensprekelijk nut vergt; - Fally,
o.c., R.C.].B., 1961, 201; - niet ondertekende noot in Rec. gen. enreg.,
1961, nr 20.420; - Rb. Dendermonde, 26 maart 1932, Pas, 1932; III,
149; - Rb. Bergen, 3 februari 1934, Pas., 1936, II, 105; - Gent, 9
december 1937, R.].I., 1939, nr 1464; - Rb. Kortrijk, 4 december 1952,
Rev. Faill., 1952-53, 127; - Rb. Dinant, 14 januari 1959, fur. Liege,
1958-59. 213).

7 - Is het vereist dat het onroerend goed voor die bepaalde nijverheid
bijzonder zou gemaakt zijn en dus blijkbaar niet zonder ernstige veranderingen voor een andere industrie zou kunnen gebruikt worden ?
De verweerder verdedigde die stelling voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het vonnis verwierp dit standpunt met een omstandige motivering: ,Overwegende dat niet kan aangenomen worden
dat de hoofdzaak, onroerend van natuur, bijzonder zou gebouwd, aangepast en/of ingericht moeten zijn voor de uitbating van een wel bepaalde
industrie ab initio; overwegende dat, indien men dergelijk principe aanvaardt, de industrieel, die een fabrieksgebouw koopt, dat ledig staat,
en er zijn volledige installatie in onderbrengt, zonder het gebouw te
veranderen, nooit zou beschermd zijn door de bepaling van artikel 524
van het B.W., en dat zijn hypothecaire schuldeisers nooit de voordelen
van dit artikel zouden kunnen inroepen ; overwegende dat men het onroerend karakter door bestemming moet onderzoeken tijdens het bestaan
van die industrie".
Op dat punt wijkt het vonnis blijkbaar af van de heersende rechtsleer (De Page et Dekkers, V, nr 675; - Kluyskens, V, nr 16, C; - Laurent, V, nr 460 en 463; - R.P.D.B., Tw. Biens, nr 61; - Nov., Droit
civil, III, nr 57; - Planiol, Ripert et Picard, III, nr 86 en 87; - Colin,
Capitant et Julliot de la Morandiere, I, nr 657, b;- Renard et Vieujean,

R.C.].B., 1962, blz. 237, nr ror). Men geeft zich daar best rekenschap
van, wanneer mim kennis neemt van het standpunt van laatstgenoemde
auteurs : ,Il est cependant un point sur lequel tout le monde est d'accord : le materiel de livraison est certainement meuble, quand le fonds
n' est pas specialement amenage en vue de 1' exploitation industrielle ou
commerciale. Il faut, dit-on, que l'immeuble soit impropre a d'autres
usages ou, du moins, que tout changement d'affectation le deprecie ou
necessite d'importantes transformations, car l'immobilisation doit pro:fiter au fonds, non a la personne" (vgl. thesis van de verweerder).
In de noot van het Recueil general de l' enregistrement et du notariat
werd de vernieuwing zeer juist aangevoeld (Rec. gen. enreg., 1961, nr
20,420).
Hiermee bedoelt het vonnis echter niet dat het voldoende zou zijn
bv. machines in het fabrieksgebouw onder te brengen om ze onroerend
door bestemming te maken. Zij moeten geplaatst zijn volgens de vereisten van de bepaalde industrie waarvoor zij dienstbaar kunnen zijn en
er ook effectief gebruikt worden.
8 - In het licht van die beginselen worden enkele toepassingen gemaakt.
De machines die bijdragen tot de bestE1mming van de nijverheidsexploitatie worden onroerend door bestemming, maar niet de machines
die buiten gebruik zijn geraakt (Hrb. Antwerpen, 6 april 1960). AI de
roerende voorwerpen die nuttig zijn bij het voltrekken van het productieproces worden onroerend door bestemming, bv. de gereedschappen
van de werklieden en de kantoorinrichting van het directie- en administratief personeel (Hrb. Antwerpen, 6 april 1960 en Hrb. Doornik, 15
mei 1962). Voor de kantoorinrichting werd reeds in dezelfde zin gevonnist (Rb. Dendermonde, 26 maart 1932, Pas., 1932, III, 149; - Brussel,
25 mei 1935, Pas., 1936, II, 105;- zie ook De Page et Dekkers, V, Compl.,
nr 674, den VII, nr 517 met noten 4 en 5; -Nov., Droit civil, III, nr 57).
Daarentegen de grondstoffen, stocks en afval blijven roerend (Hrb.
Antwerpen, 6 april 1960). Dat is in Belgie de gangbare mening (De Page
et Dekkers, V, Compl., nr 674 en VII, nr 517 met noten 4 en 5; - Renard,
C., R.C.].B., 1957, biz. 145, nr 49, c; - Fally, J., R.C.].B., 1961, 203;
- Brussel, 25 mei 1935, Pas., 1936, II, 105; - Rb. Kortrijk, 4 december
1952, Rev. Faill., 1952-53, 127).
9 - INPANDGEVING VAN HANDELSFONDS EN ONROERENDE GOEDEREN DOOR
BESTEMMING. - Vaak rijst er een conflict tussen de hypothecaire schuldeiser en de schuldeiser aan wie een handelsfonds in pand werd gegeven,
bv. tussen een bankinstelling en een hypotheekmaatschappij. De bank
heeft een pand op het handelsfonds ; de maatschappij heeft een hypotheek op het onroerend goed waarin de exploitatie is gevestigd. De strijd
gaat dan over de vraag of de zaken die wegens hun aanwending voor
de exploitatie onroerend door bestemming zijn geworden (bv. machines),
tot het pand of tot de hypotheek mogen gerekend worden.
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Een groat deel van de Belgische rechtsleer nam het op voor de schuldeiser met pand op een handelsfonds, indien dat pand eerst ingeschreven
was (Limpens, J., Des droit respectifs du creancier hypothecaire et du creancier gagiste sur fonds de commerce, Rev. prat. Not., 1952, 289 en o.c.
1953, 210 en 391 ; - Leger, L. Th., Du concours du gage sur fonds de
commerce et de l'hypotheque en matiere de meubles immobilises par destination, Rec. gen. enreg., 1952, nr 19.112; - R.P.D.B., Tw. Fonds de
commerce, nr 168; - Cambron, C., De la mise en gage du fonds de commerce, nr 172; - Van Ginderachter, L., De la nature juridique du fonds
de commerce, nr 425; - Piret, R., R.C.].B., 1957, 236; - Coppens, P.,
R.C.].B. 1961, 153; - Heenen, J., Nantissement du fonds de commerce
et immeubles par destination, R.C.].B., 1964, 21, na een zeer genuanceerde
ontleding van de verschillende standpunten). Nochtans waren verscheidene auteurs, die daarin veeleer de Franse opvatting volgen, van oordeel
dat de onroerende goederen door bestemming geen deel kunnen uitmaken van het pand, zodat de hypothecaire schuldeiser het pleit wint
(Thiry, E., Du concours du gage sur fonds de commerce et de l'hypotheque
en matiere de meubles immobilises par destination, Rec. gen. enreg., 1951,
nr 19.005 ; - Van Rijn, J, Principes de droit commercial, I, nr 255; Fredericq, L., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, nr 477, in afwijking van zijn vroeger standpunt in Traite de droit commercial, II, nr 61,6°;
- Fally, J., R.C.f.B., 1961, zos).
- - -Be Belgische -rechtspraak was eveneens geneigd de zijde -van de
hypothecaire schuldeiser te kiezen (Rb. Brussel, 30 maart 1955, Rev.
Banque, 1955, 648, met noot L. Dabin; - Brussel, 30 november 1955,
Rev. Banque, 1955, 838; - Hrb. Brussel, 24 april 1958, fur. comm. Brux.,
1959, 222). Een vonnis van de rechtbank te Brussel was gunstig voor
de schuldeiser met pand op handelsfonds, maar in bijzondere omstandigheden, nl. zo de bank krediet had verleend om die machines aan te kopen
(Rb. Brussel, 21 maart 1956, f. T., 1957, 570).
Recente beslissingen hebben echter de pandhoudende schuldeiser
in het gelijk gesteld tegenover de hypothecaire, doch met uiteenlopende
motivering (Hrb. Antwerpen, 13 juni 1962, P.'A., 1963, 52; Rev. Banque,
1963, 221; - Luik, 4 juni 1963, ]ur. Liege, 1963-64, 2; Rev. Banque,
1963, 8n; R.C.].B., 1964, 16; - Hrb. Verviers, 26 oktober 1963, fur.
Liege, 1963-64, 124; Rev. Banque, 1964, 45).
10 - Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen be-.
treft nogmaals de Minerva-zaak (vgl. voormeld vonnis van 6 april 1960).
Een bank had aan de N.V. Minerva belangrijke kredieten verleend tegen
pand op handelsfonds, daarin begrepen het materieel en de outillering
(onroerende goederen door bestemming). Daarnaast waren er verscheidene hypotheken. Volgens de bank kwam de opbrengst uit de verkoop
van de onroerende goederen door bestemming aan haar toe. Volgens
een curator kon het pand op handelsfonds slechts op roerende zaken
slaan.
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Uit het breedvoerig gemotiveerd vonnis treden twee belangwekkende
gedachten naar voor.
I) Het pand op handelsfonds (wet van 25 oktober I9I9 en K.B.
van 30 maart I936) is een oorspronkelijk rechtsinstituut, dat niet mag
gelijkgeschakeld worden met het pand van artikel 2072 B.W. Het laatstgenoemde kan alleen roerende zaken omvatten ; het handelspand echter
kan oak onroerende goederen door bestemming inhouden.
2) De prioriteit van inschrijving is bepalend voor de regeling tussen
pandhoudende en hypothecaire schuldeiser. In dit geval moest de opbrengst
uit de verkoop van de onroerende goederen door bestemming dus aan
de bank worden uitbetaald, maar na voldoening te hebben geschonken
aan de schuldeisers die een hypothecaire inschrijving hadden v66r de
datum van inschrijving van het pand op handelsfonds.
Dat betekent dus een afwijking van de vroegere rechtspraak om te
gaan in de richting van de meerderheid in de rechtsleer. Die evolutie
is toe te juichen.
11 - Het hof van beroep te Luik beslechtte het pleit eveneens in het
voordeel van de bank (schuldeiseres met pand op handelsfonds), maar
de motivering luidde gans anders. Met een beroep op billijkheid en strijd
tegen gebeurlijk bedrog re~geerde het arrest tegen wat het noemt de
zuiver objectivistische opvatting van de onroerendmaking. Daarmee bedoelde het hof dit : de wettelijke regels die bepaalde zaken wegens hun
bestemming onroerend maken (het objectief gegeven, corpus) zijn niet
de enige factor; men moet oak rekening houden met de stellige wil (het
subjectief element, animus) van de eigenaar-debiteur, die sommige goederen buiten de fictie van de onroerendmaking kan houden of brengen.
Uit verscheidene beweegredenen van het arrest kan men met zekerheid
opmaken dat - naar de mening van het hof - de onroerende zaken
door bestemming opnieuw roerend worden door de inpandgeving. Over
deze zienswijze heeft Heenen een pertinente kritiek geschreven (R.C.
].B., I964, blz. 23, nr 6 en blz. 25-27, nr 9 en 10).

12 - Oak de rechtbank van koophandel te Verviers gaf de voorkeur
aan de pandhoudende schuldeiser. In de theoretische fundering leunt
het vonnis aan bij het arrest van Luik (bepaalde goederen worden onttrokken aan de onroerendmaking), hoewel in dat verband oak het vonnis
van de rechtbank van koophandel van Antwerpen ten onrechte wordt
aangehaald. In feite legt het vonnis van Verviers vooral de nadruk op
de billijkheid van deze regeling. En droit pur zou de hypothecaire schuldeiser de voorrang moeten krijgen, maar en equite hoort het anders om
twee redenen : I) door het tegendeel te beslissen zou men de waarde
van het handelspand tenietdoen en meteen die vorm van kredietverlening; 2) de hypothecaire schuldeiser kon er zich op het ogenblik van de
vestiging van de hypotheek rekenschap van geven dat op het handelsfonds een last woog.
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Nu is het wel zo dat zowel in het geval van het Luikse arrest als
in dat van het vonnis van Verviers de pandhoudende schuldeiser eerst
ingeschreven was. Zouden zij, in de hypothese dat de hypothecaire schuldeiser eerst inschrijving nam, hem niet ter hulp moeten snellen uit billijkheid ? Maar dan keert men terug naar de gangbare mening in de rechtsleer : prior tempore, potior jure I

HOOFDSTUK II

EIGENDOM
AFDELING I

De eigendomsopvatting
13 - Ondanks de absolute bewoordingen van de eigendomsdefinitie
(eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze ... ), wordt heden
ten dage algemeen aanvaard dat de eigenaar ten opzichte van zijn goederen niet over een onbegrensde macht beschikt.
Het zou verkeerd zijn, in die opvatting een volslagen nieuwigheid
te zien. Vroeger werd gepoogd aan te tonen dat noch de samenstellers
vari het B.W; noch de rechtsgeleerden van de voile negen.tiende eeu:w
de eigendom als een onbeperkt en werkelijk absoluut recht hebben beschouwd (Derine, R., Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw).
Een vluchtig onderzoek van de negentiendeeuwse rechtspraak wijst
eveneens uit dat ook de rechters de beperkingen waarop artikel 544 B.W.
doelde, niet hebben herleid tot wet en reglement. In tal van beslissingen
werd het gelijkwaardige recht van de overige eigenaars met klem vooruitgeschoven (o.m. Cass., 4 juli r85o, Pas., r85r, I, 169; - Cass., 5 augustus 1858, Pas., 1858, I, 314; - Cass., 6 januari 1896, Pas., 1896, I, 67;
- Gent, 18 juni 188r, Pas., 1881, II, 270; - Luik, 27 juni 1889, Pas.,
r889, II, 365; - Rb. Brussel, 12 juni 1897, Pas., 1897, III, 231). Men
kan dus wei vooropstellen dat in de negentiende eeuw het eigendomsrecht geenszins als onbeperkt werd aangezien.
Misschien ligt echter het verschil onder meer hierin dat toen sommige auteurs niet aarzelden om de principiele eigenaarsmacht te omschrijven als un despotisme complet (Demolombe, Cours de Code Napoleon, IX, nr 542 en 543) of une omnipotence absolue (Marcade, Explication theorique et pratique du Code Napoleon, II, 395). Tegenwoordig hoedt
men zich voor dergelijke uitspraken, die in feite nooit met de werkelijkheid overeenstemden. Nu legt men veeleer de nadruk op de beperktheid van het eigendomsrecht. Die strekking komt tot uiting in de recente
rechtspraak. Naast de tekst van het B.W. is er als het ware een nieuwe
eigendomsdefinitie gegroeid, die meer beantwoordt aan de feitelijke
toestand.
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14 - De arresten van het hof van cassatie van 6 april I96o (Pas., I96o,
I, 9I5) weerspiegelen uitstekend de nieuwe zienswijze : ,Overwegende
dat artikel 544 van het B.W. voor elke eigenaar het recht erkent om van
zijn zaak een normaal genot te hebben". Die bepaling van de eigendom
werd sedertdien in verscheidene beslissingen overgenomen (Brussel,
26 mei I96I, Ann. Not. Enreg., I96I, 239; - Gent, I juni I96I, R. W.,
I96I-62, 743; - Cass., I6 november I96I, Pas., I962, I, 332; R. W.,
I962-63, I I 57; T. Vred., I964, 73; R.].I., I962, nr 3896; - Luik, 5
december I96I, fur. Liege, I96I-62, I47; - Rb. Nijvel, 6 december
I96I, Pas., I962, III, 3; - Rb. Gent, 2I februari I963, R. W., I962-63,
2060).
Buiten wet en verordening werd de eigendom in ruime mate beperkt
op twee gebieden : burenhinder en rnisbruik van recht.
AFDELING II

Burenhinder
15 - Dit vraagstuk moet vrij uitvoerig worden besproken, want in verband daarmee werden er voor de bestudeerde periode tal van arresten
en vonnissen in de tijdschriften afgedrukt. Om die reden ook verdient
een globale uiteenzetting de voorkeur boven een aparte bespreking van
de vele beslissingen (I).
Burenhinder is in de Belgische rechtsleer een meerzinnig begrip.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hinder die voortspruit uit
een foutieve gedraging en hinder die zonder schuld wordt toegebracht
(bv. De Page et Dekkers, V, Compl., nr 9I3, B; - Dekkers, R., Handhoek, I, nr 88I, B). Dat onderscheid beantwoordt aan een werkelijkheid
in de rechtspraak. In de periode I96I-I964 treft men verscheidene beslissingen aan die steunen op een schuldige daad en op artikel I382 B.W.
(Hrb. Brussel, 20 december I96o, fur. Comm. Brux., I96I, 23I; R.G.
A.R., I962, 682I ; - Cass., 27 april I962, R. W., I962-63, 57; Pas.,
I962, I, 938; R.G.A.R., I963, 7I34; - Brussel, I3 mei I963, f. T., I963,
695), naast tal van arresten en vonnissen die hun fundering vinden in
artikel 544 B.W. en geen schuldvereiste stellen (Hrb. Luik, I3 maart
I96I, fur. Liege, I96o-6I, 246; - Brussel, 26 mei I96I, Ann. Not. Enreg.,
I96I, 239; - Gent, I juni I96I, R. W., I96I-62, 743; - Luik, 5 december I96I, fur. Liege, I96I-62, I47; - Rb. Gent, 2I februari I963, R. W.,
I962-63, 2060; - Brussel, 24 februari I964, Ann. Not. Enreg., I964,
24I ; - Hrb. Luik, 14 april I964, fur. Liege, I963-64, 239).
In feite is de toestand zo dat de op artikel 544 B.W. gesteunde vordering een subsidiair karakter heeft; zij wordt slechts aangewend, wanneer geen beroep kan worden gedaan op het schuldelement en op arti(r) Zie oak: DERINE, R., en VAN OvEN, A., Hinder, Preadviezen voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, Zwolle, rq64.
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kel I382 B.W. (Hrb. Oostende, 22 februari I962, R. W., I962-63, 228;
- Dalcq, R. 0., noot onder Cass., 6 april I96o, R.G.A.R., I96o, 6557,
folio II; - Mahillon, P., noot onder Brussel, 24 februari I964, Ann. Not.
Enreg., I964, blz. 256, nr 3). Vaak moeten de rechtbanken uitspraak
doen over een tweevoudige vordering, de ene gesteund op artikel I382
B.W. en de andere op artikel 544 B.W. Dit komt doordat de eisende
partijen volgens de raad van Dalcq (R.G.A.R., I96o, 6557, fol. I I) beide
middelen aanwenden, want krachtens artikel I382 B.W. kunnen zij een
uitgebreider schadevergoeding krijgen dan door de compensatie die
voortvloeit uit de toepassing van artikel 544 B.W.
16 - DE NIEUWE LEER : HINDER ZONDER SCHULDOORZAAK. - Dat burenhinder wegens foutieve gedraging moet worden beteugeld is nooit
bron van discussie geweest. Op grond van artikel I382 B.W. werd menigmaal opgetreden tegen de partij die zich schuldig had gemaakt aan het
verzuim van de nodige voorzorgen, het niet in acht nemen van de regels
van de kunst of technische fouten bij de conceptie of de uitvoering.
Dat ook mag worden opgetreden tegen hinder zonder foutieve daad
werd echter niet zo gemakkelijk aanvaard. Wel kunnen in de vroegere
Belgische rechtspraak verscheidene beslissingen worden aangewezen
die elke schuldgedachte uitsluiten (o.m. Cass., 9 januari I845, Pas., 1845,
I, 197;- Brussel, 20 mei I857, Pas., I859, II, I 56;- Brussel, 22 mei 1889,
Pas., 1889, II, 370;- Brussel, 9 oktober 1943, R.C_.J.B.,_I941._7Q; -:::Bru_ssel, 13 juli 1946, f. T., 1949, 509). Maar sedert het cassatiearrest van 7
april 1949 (Pas., 1949, I, 273; R. W., 1949-50, 15) werd doorgaans aangenomen dat artikel 544 B.W. niet los mag gedacht worden van artikel
1382 B.W. (Cass., 25 juni I953. Pas., 1953, I, 857; - Brussel, 6 mei
1950, Pas., 1950, II, 91; - Luik, I3 juli 1950, f. T., 1950, 634; - Luik,
I7 januari I952, fur. Liege, 1951-52, 129; - Brussel, 20 januari 1956,
J. T., I956, 425; - Brussel, 4 december 1956, f. T., 1957, 530; - Brussel, 28 december 1957, R.J.I., 1958, nr 3552; - Gent, I9 juni 1958,
R.
1958-59. 1607).
De twee cassatiearresten van 6 april 1960 hebben blijkbaar een deoverfinitieve ommekeer gebracht. De nieuwe opvatting luidt zo
wegende dat artikel 544 van het B.W. voor elke eigenaar het reclit erkent om van zijn zaak een normaal genot te hebben ; overwegende dat
uit het feit, dat de naburige eigenaars een gelijk recht op genot van hun
eigendom bezitten, voortvloeit dat, zodra de betrekkingen tussen hun
eigendommen zijn vastgelegd gelet op de normale lasten van de nabuurschap, het aldus bepaalde evenwicht moet worden gehandhaafd tussen
de respectieve rechten van de eigenaars ; overwegende dat de eigenaar
van een onroerend goed die, zonder foutief te handelen, dit evenwicht
verstoort door aan een naburige eigenaar hinder te veroorzaken die de
maat van gewone ongemakken overtreft, hem een billijke en passende
compensatie verschuldigd is, die het verbroken evenwicht herstelt; overwegende dat, wanneer op die wijze het eigendomsrecht van de buurman
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wordt aangetast, hij hem inderdaad moet vergoeden overeenkomstig
de traditie en het algemeen beginsel, dat onder meer door artikel I I van
de grondwet werd bekrachtigd"
Die zienswijze wordt thans eenstemmig onderschreven in rechtspraak
en rechtsleer. Talrijke arresten en vonnissen hebben haar bevestigd
(Brussel, I5 juni I96o, Pas., I96I, II, 2I2; Rev. prat. Not., I964, I4;
- Brussel, 26 mei I96I, Ann. Not. Enreg., I96I, 239; - Gent, I juni
I96I, R. W., I96I-62, 743; - Brussel, I9 februari I963, f. T., I963,
265; R.f.I., I963, nr 3933; - Brussel, I3 mei I963, f. T., I963, 695;
- Brussel, 24 februari I964, Ann. Not. Enreg., I964, 24I; - Rb. Nijvel,
6 december I96I, Pas., I962, III, 3·; - Rb. Gent, 2I februari I963,
R. W., I962-63, 2060; - Hrb. Brussel, 20 december I96o, fur. Comm.
Brux., I96I, 2I3; R.G.A.R., I962, 6821; - Hrb. Luik, I3 maart I96I,
fur. Liege, I96o-6I, 246; T. Vred., I96I, 348; - Hrb. Gent, 8 februari
I962, R. W., I96I-62, I36o; - R.G.A.R., I962, 69I2; - Hrb. Oostende,
22 februari I962, R. W., I962-63, 228; - Hrb. Luik, I4 april I964, fur.
Liege, I963-64, 239). Ook de commentatoren reageerden eenparig in
gunstige zin (Dabin, J., R.C.f.B., I960, 286; - Dalcq, R. 0., R.G.A.R.,
I96o, 6557, fol. 9; - De Meulder, A., f. T., I96o, 340; - Renard, Graulich et David, Rev. trim. dr. civ., I96o, 220-225; - Renard et Vieujean,
R.C.f.B., I962, blz. 249, nr I09; - Mahillon, P., Ann. Not. Enreg.,
I964, 256).
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Of een bepaalde vorm
17 - 0VERLAST (I), EEN FEITENKWESTIE. van hinder de maat van gewone ongemakken overtreft, is een feitenkwestie
die door de rechters van de lagere rechtbanken en van de hoven van
beroep soeverein wordt beoordeeld (Cass., 2I februari I963, Pas., I963,
I, 687). Dat zal uiteraard aanleiding geven tot uiteenlopende oplossingen
om twee redenen : I) in twee gelijksoortige gevallen kan de intensiteit
van de hinder merkelijk verschillen; 2) het is evenmin te vermijden dat
sommige rechters een bepaalde hinder beschouwen als een gewone last,
terwijl andere hem rangschikken bij de tuitengewone ongemakken.
In die zin hebben de voorbeelden uit de rechtspraak slechts een
beperkte waarde. Het arrest van Brussel van 26 mei I96I (Ann. Not.
§1l'l'~g.,~6I, 239) veroordeelde tot schadevergoeding wegens hinder
die aan een- plantenkwekerij werd toegebracht door een scheikundige
fabriek. Daaruit kan men natuurlijk geen algemeen besluit trekken inzake de schade aan planten door de chemische nijverheid. Hetzelfde
geldt voor de watervervuiling door de riolering van een gemeente (Rb.
Antwerpen, 23 ~april I959, Rev. prat. Not., I96I, 388; - R.G.AR.,
I962, 6802; R. W., I959-6o, 787; - Brussel, I3 mei I963, f. T., I963,
(1) Nederlandse juristen gebruiken terecht het begrip overlast in plaats van hinder,
want op die wijze wordt uitstekend de gedachte tot uiting gebracht dat sornmige hinder
moet worden geduld, maar van een bepaalde graad af, d.i. boven de maat van de gewone
ongemakken, niet meer (vgl. TELDERS, C.H., Preadvies voor de Nederlandse ]uristenvereniging, 1958, nr 36).

695). Die beslissingen hebben geen algemene draagwijdte. Alles hangt
af van de concrete omstandigheden.
De relativiteit blijkt uit verscheidene voorbeelden. De hinder door
het ophogen van een weg leidt in het ene geval tot schadevergoeding,
in het andere niet (vgl. Vred. Dinant, I7 november Ig6I, T. Vred., I96I,
36I en Luik, 5 december I96I, Pas., I962, II, 90; fur. Liege, I96I"62,
I47). De schade door het verbouwen van een bioscoop, een universiteit
of een flatgebouw is een reden om te vergoeden (Brussel, IS juni I96o,
Pas., I96I, II, 2I2; - Hrb. Gent, 8 februari I962, R. W., I96I-62, I36o;
- Hrb. Oostende, 22 februari I962, R. W., I962-63, 228), maar de
hinder door herstellingen aan een oude kerk niet (Rb. Gent, 2 I februari
I963, R. W., I962-63, 2060). De storing van de goede TV -ontvangst
1 door het optrekken van een appartementsgebouw werd niet als overlast
1 beschouwd (Hrb. Luik, I4 april I964, fur. Liege, I963-64, :i39). Daarentegen werd ooit de storing van de radio-ontvangst door het aanbrengen
van een neon-lichtreclame wel als bovenmatige schade aangezien (Hrb.
Brussel, I4 april I932, R.G.A.R., I936, 2ou). Een building van 26 meter
hoog, die in erge mate licht en lucht ontnam aan een renteniershuis, gaf
aanleiding tot schadevergoeding (Rb. Luik, I I januari I96o, fur. Liege,
I959-6o, 206; R.f.I., I96o, nr 37I9). Maar een nieuwe building die
een klein restaurant van licht beroofde, zodat de electriciteitsrekening
merkelijk steeg, leidde niet tot schadevergoeding, vermits de rechtbank
het niet als zware hinder beschouwde (Hrb. Luik, I3 maart I96I, fur.
Liege, I96o-6!,--246;-T. Vred., I961, 348). Door het ophogen van
een weg werd voor een eigenaar het uitzicht op de Maas verminderd.
Het hof te Luik interpreteerde het concrete geval als lichte hinder (Luik,
5 december I96I, Pas., I962, II, 90; fur. Liege, I96I-62, I47).
Sommigen ergeren zich erover dat de oplossingen zo wisselvallig
zijn (bv. Bredin, J. D., Rev. trim. dr. civ., I963, I23-I24, 38I en 575).
Nochtans lijkt die speelruimte in de vrije beoordeling door de rechters
onvermijdelijk, wanneer het opperste criterium een feitelijke kwestie
is geworden, nl. overlast of niet.
18 - fiULPMIDDELEN TOT BEOORDELING. Ondanks de grote speelruimte vinden de rechters toch richtlijnen in de rechtspraak om voor
een bepaald geval uit te maken of de maat van gewone burenlast werd
overschreden. Daarbij moet worden gedacht aan verscheidene factoren :
de concrete aard en bestemming van het eigendom; de wijk of streek
waarin de hinder wordt toegebracht; de invloed van urbanisatie en technische vooruitgang; de eerstaanwezigheid of individuele vooringebruikneming van een der partijen; de bijzondere gevoeligheid van de persoon
of de zaak die de hinder onderging. Zijn die gegevens van beslissende
aard ? De recente rechtspraak brengt ons nuttige aanwijzingen.
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19 - Vooreerst past echter een rechtzetting die voor de mensen uit de
praktijk allicht van nut kan zijn. De verdere verbreiding van een onbe-

staand vonnis, dat dreigt stilaan burgerrecht te verwerven, moet worden
belet. In verscheidene repertoria van rechtspraak wordt immers gewag
gemaakt van een vonnis van de rechtbank te Tongeren, met als datum
26 januari 1961, dat betrekking zou hebben op het aanleggen van een
luchtspoorweg boven een eigendom in een rustige en schilderachtige
wijk (R.f.l., 1961, nr 3810; - Hilbert, Tables trentenaires de droit immobilier, deel II, La propriete immobiliere, nr 2305; - R.A.f.B., 196I,
Tw. Communes, nr 78; Tw. Expropriation pour cause d'utilite publique,
nr 1 I ; Tw. Propriete, nr 5; Tw. Responsabilite, nr I 13). In feite is het
de tekst van een vonnis van Hoei (Rb. Hoei, 14 december I959, f. T.,
I96o, 192) dat door een materiele vergissing in Reset jura immobilia werd
gebracht onder de titel ,rechtbank Tongeren, 26 januari I961". De
vergissing is gemakkelijk uit te leggen, als men weet dat een weinig verder in het tijdschrift het echte vonnis van Tongeren, met dezelfde datum,
werd afgedrukt (R.f.I., 1961, nr 3814). Dat vonnis betreft echter niet
het probleem van de burenhinder (vgl. fur. Liege, 196o-6r, 219; - Bull.
Ass., I963, 729).
20 - DE CONCRETE AARD EN BESTEMMING VAN HET EIGENDOM. De
stad Gent voerde herstellingen uit aan een oude kerk. Een naburige
eigenaar vordert schadevergoeding, omdat volgens hem een van zijn
huizen niet meer verhuurbaar was geworden wegens die herstellingen.
Volgens de rechtbank is er geen overlast, wanneer die in verhouding
blijft tot. de noodwendigheden van het eigendom en de perken van een
normaal te verwachten en te dulden stoornis niet overschrijdt. Vermits
het in casu ging om restauratiewerken die strikt noodzakelijk waren en
daarenboven zo waren uitgevoerd dat de toegang niet was belemmerd
noch licht of uitzicht waren ontnomen, werd de eiser afgewezen (Rb.
Gent, 2I februari 1963, R. W., 1962-63, 2o6o).

DE INVLOED VAN WIJK OF STREEK. Het feit dat de hinder
zich voordoet in een nijverheids- of handelswijk is een reden om vanwege
de buren een ruimere tolerantie te vergen (Hrb. Luik, 13 maart 196I,
fur. Liege, r96~-_6J:: 246; f.~·Vred., 196r, 348). Dat is eenvoudig een
toepassing van de algemeen-aanvaarde opinie dat de buren meer stoornis moeten dulden in een nijverheidscentrum of handelswijk dan in een
rustige woonwijk, villawijk of vakantieoord. Op dat punt is de rechtsleer eenstemmig (voor Belgie o.m. Laurent, VI, nr 145; - De Page et
Dekkers, V, nr 925 en 928; - R.P.D.B., Tw. Responsabilite, nr 1475
tot 1482; - Dalcq, Nov., Droit civil, V, r, nr 68r). Die zienswijze wordt
ook toegepast op de flatgebouwen ; de buren in een residentie met luxeappartementen hoeven niet zoveel te dulden als degenen die in een building met handelskarakter of met bescheiden appartementen wonen
(Aeby, F., La propriete des appartements, Brussel, 1960, nr 193). Ook
in de rechtspraak treft men sedert een eeuw die strekking bestendig aan
(bv. Luik, 9 mei r868, Pas., r868, II, 389; - Brussel, 23 mei 1876, Pas.,
21 -
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I876, II, 342; - Brussel, 24 juni I892, Pas., I893, II, 6; - Hrb. Gent,
22 mei I897, Cl. et B., XLV, 688; - Gent, I I juni I900, Pas., I90I,
II, 7I; - Rb. Nijvel, 7 februari I907, Pas., I907, III, I07; - Rb. Bergen,
IS december I9I6, B.]., I922, 344; - Rb. Charleroi, 6 januari I928,
Pas., I928, III, I92; - Hrb. Oostende, 8 december I938, R. W., I93839, 1706; - Hrb. Luik, 2I juni I94I, R.G.A.R., I942, 36s3; - Hrb.
Doornik, 2 december I9S2, Pas., I9S3. III, so; - Vred. Nijvel, 7 oktober
I9S4• R.].I., I9SS, nr 3280; - Rb. Hoei, I4 december I9S9, ]. T., I96o,
I92; - Rb. Luik, I I januari I96o, R.].I., I96o, nr 37I9).
Om de aard van een wijk te bepalen moet men zich laten leiden
door het plan van aanleg en niet door de bedingen van de verkopers.
Een eigenares werd gestoord door de electrische motor van een naburige
firma. Zij beriep zich erop in een woonwijk te verblijven, aangezien de
notariele verkoopakten het verbod oplegden hinderlijke bedrijven op
te richten. De Raad van State wees haar vordering af om de voormelde
reden (R. v. St., I7 juni I96o, Pas., I962, IV, I9; R.].I., I961, nr 3778).
DE INVLOED VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG. Een kasteelheer ondervond hinder van onwelriekende geuren, omdat de beek die
door zijn domein liep was vervuild door het rioolwater van verscheidene
gemeenten. De rechtbank schreef de schade toe aan de uitbreiding van
de agglomeratie en besliste dat de eigenaar moet rekening houden met
-het-algemeen- welzijn- en- de teehnische -vooruitgang, -zodat- hij- niet-meer
dezelfde genoegens kan verwachten als 2S jaar geleden (Rb. Antwerpen,
23 april I9S9, Rev. prat. Not., I96I, 388; R.G.A.R., I962, 6802; R. W.,
I9S9-60, 787).
Dat vonnis ligt in de lijn van een strekking die in verscheidene beslissingen van de jongste tijd tot uiting kwam, nl. rekening te houden
met de eisen van het moderne leven. Daarbij wordt onder meer gedacht
aan urbanisatie, hoge flatgebouwen en stijgende noodwendigheden van
nijverheid en techniek (Rb. Brussel, 2S juni I9SI, R.].I., I9S2, nr 2SS6;
- Hrb. Doornik, 2 december I9S2, Pas., I9S3, III, so; - Luik IS november I9SS. fur. Liege, I9SS-s6, I6I en in mindere mate Rb. Luik,
I I januari I96o, R.].I., I96o, nr 37I9).
22 -

23 - DE EERSTINGEBRUIKNEMING. - Plantenkwekers in de buurt van
een cementfabriek hadden hun bedrijf gaandeweg uitgebreid. Zij leden
schade aan de planten door de uitwasemingen van de fabriek en waren
ten slotte verplicht hun kwekerij naar een andere streek over te brengen.
Zij verkregen schadevergoeding, hoewel het cementbedrijf inriep dat
de kwekers hadden moeten nalaten hun inrichting verder uit te breiden,
zodra bleek dat de planten niet hestand waren tegen de schadelijke uitwasemingen. Het arrest van het hof van beroep te Brussel steunde vooral op een feitelijke reden : de kwekers mochten verhopen dat de vermindering van stoornis, die sedert het begin van de tweede wereldoorlog
was geconstateerd, zou aanhouden. Ten overvloede gebruikte het hof
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oak een principieel argument : het cementbedrijf had niet het recht om
de bloei van een naburige exploitatie te hinderen door de zijne van schadelijke aard te maken (Brussel, 26 mei I96I, Ann. Not. Enreg., I96I,
239).
Die uitspraak kan men beschouwen als een afwijzing van de leer
van de individuele vooringebruikneming (Demolombe, Cours de Code
Napoleon, XII, nr 659 en 659 bis). Volgens de theorie van de Franse civilist kon de benadeelde partij die zich was komen vestigen in de buurt
van een hinderlijk bedrijf geen aanspraak maken op schadevergoeding.
Het besproken arrest stemt overeen met de algemeen-geldende mening
in de rechtsleer en rechtspraak, die de leer van de preoccupation hebben
verworpen (Laurent, VI, nr I49; - De Page et Dekkers, V, nr 925; Dalcq, Nov., Droit civil, V, I, nr 67I; - Planiol, Ripert et Picard, III,
nr 472 ; - Aubry, Rau et Esmein, Cours de droit civil jran9ais, VI, blz.
466; - Mazeaud, Lecons de droit civil, II, nr I344; - Mazeaud et Tunc,
Traite theorique et pratique de la responsabilite civile, I, nr 6oi; - Carbonnier J., Les biens, blz. I89; - Bredin J. D., noot onder Cass. fr., 30
november I96I, Rev. trim. dr. civ., I963, I23; - Hrb. Oostende, 8 december I938, R. W., 1938-39, 1706; - Rb. Brussel, 25 juni I95 I, R.f.I.,
I952, nr 2556; - Hrb. Doornik, 2 december I952, Pas., I953. III, so).
De eigenaars van het cementbedrijf brachten de zaak voor het hof
van cassatie met als argument dat de plantenkwekers zich vrijwillig en
bewust aan de schade hadden blootgesteld door meer expansie te geven
aan hun inrichting.
De vraag of de aansprakelijkheid van de eerstgebruiker wordt verminderd of zelfs wegvalt, wanneer de benadeelde partij de ongemakken
kon voorzien en er zich dus vrijwillig aan blootstelde, is inderdaad een
omstreden kwestie.
Daaromtrent is de rechtsleer grondig verdeeld (zie o.m. De Page et
Dekkers, V, nr 926 en 927; - Planiol, Ripert et Picard, III, nr 472 ; Dalcq, Nov., Droit civil, V, I, nr 682; - Leyat, P., La responsabilite
dans les rapports de voisinage, Paris, I936, blz. 320 tot 327; - Savatier, R.,
Traite de la responsabilite civile, I, nr 72; - Mazaud, o.c., II, nr I344;
- Mazeaud et Tunc, o.c., I, nr 6oi en 6o2; - Bredin, J. D., Rev. trim.
dr. civ., I963, I23). Ook in de Belgische rechtspraak vindt men uiteenlopende beslissingen. Een ganse reeks van arresten en vonnissen houdt
de hinderende partij voor volledig aansprakelijk, ondanks de eerstaanwezigheid (bv. Cass., 5 augustus I858, Pas., I858, I, 314; - Brussel,
7juli I863, Pas., I863, II, 380; - Brussel, I8 november I896, f. T., I897,
I354; - Hrb. Luik, 3 I juli I920, fur. Liege, I92o, 278; - Hrb. Luik,
8 oktober I928, fur. Liege, I928, 3I6; - Brussel, I juli I933, R.f.I.,
I933, nr 387; - Hrb. Bergen, 5 december I94I, R.G.A.R., I942, 3739,
met uitzondering voor het geval dat de buurman uit kwade trouw of
speculatiegeest handelt). Andere beslissingen houden tot op zekere hoogte
rekening met het eerstgebruik (bv. Rb. Bergen, IS december I9I6, B.].,
I922, 344; - Luik, I, december I922, fur. Liege, I923, 90; - Hrb.

Oostende, 3 juli 1930, R.G.A.R., 1931, 718; - Hrb. Oostende, 8 december 1938, R. W., 1938-39, 1706; - Rb. Brussel, 25 juni 1951, R.].I.,
1952, nr 2556; - Hrb. Doornik, 2 december 1952, Pas., 1953, III, so).
Sommige doen de aansprakelijkheid zelfs volledig wegvallen (Cass.,
r juni 1899, B.]., 1899, 855; - Rb. Luik, r8 mei 1901, ]. T., 190I, 727;
- Hrb. Antwerpen, 6 november 1901, P.P., 1902, nr 1212; - Hrb.
Luik, 3 mei 1926, fur. Liege, 1926, 191; - Brussel, 3 november 1937,
R. W., 1937-38, 451).
Het hof van cassatie deed geen principiele uitspraak. Het kon er
zich toe beperken te verklaren dat het ingeroepen middel (zich vrijwillig
en bewust blootstellen aan schade) niet ad rem was, vermits het arrest
in beroep integendeel steunde op de hoop van de kwekers dat vermindering van schade zou intreden (Cass., 21 februari 1963, Pas. 1963, I,
687). Dat feitelijk element heeft ons beroofd van een mooie gelegenheid
om te weten of het Belgische hof van cassatie de gunstige invloed van de
eerstaanwezigheid met evenveel nadruk afwijst als het Franse hof (Cass.
fr., 30 november 1961, D.P., 1962, 168).

24 - DE BIJZONDERE GEVOELIGHEID VAN DE BENADEELDE. Bij het
beoordelen van de vraag of de hinder overdreven is, client men rekening
te houden met de slechte staat van het gebouw dat wordt beschadigd.
Terecht wordt dit beschouwd als een geval van bijzondere gevoeligheid
(r) door rechtspraak en rechtsleer (Luik, 13 juli 1950, ]. T., 1950, 634;
- Dabin, J., noot onder Cass., 7 april 1949, R.C.].B., 1949, 218, noot 2;
- Delvaux, V., noot onder Luik, 13 juli 1950, ]. T., 1950, 637; - De
Locht, V., Entreprises de construction et relations de voisinage, Rev. prat.
Not., 1960, 341).
De slechte staat van het beschadigde gebouw leidt tot gedeelde
aansprakelijkheid, dus tot vermindering van schadevergoeding. Dit werd
aanvaard in gevallen waar de aansprakelijkheid wegens hinder nog steunde
tp het schuldvereiste en de artikelen 1382 en 1383 B.W. (Brussel, 16
oktober 1936, B.]., 1937, 96; - Rb. Bergen, 19 februari 1941, R.G.A.R.,
0942, 3758; - Luik, 13 juli 1950, ]. T., 1950, 634). Nochtans beperkte
een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel die mogelijkheid
tot vorderingen op grond van artikel 544 B.W.; in geval van foutieve
daad client de werkelijke schade te worden betaald (Hrb. Brussel, 20
december 1960, R.G.A.R., 1962, 6821). Die strekking om de oplossing
van de verminderde aansprakelijkheid tot de schade zonder schuld te
beperken telt eminente aanhangers in de Belgische rechtsleer (Dabin, J.,
R.C.].B., 1949, 217; -De Page et Dekkers, V, nr 930 en 939, met noot 5).
Een onlangs gepubliceerd arrest van het hof van beroep te Brussel
gaat nog een stap verder en wijst de vordering tot schadevergoeding
volledig af (Brussel, 24 februari 1964, Ann. Not. Enreg., 1964, 241). De
N.V. Pieux Franki brak voor rekening van de N.V. Cofili (eigenares)
(1) Fransschrijvende auteurs noemen het rticeptivite personnel/e.
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een woning af om nadien een building op te trekken. Als gevolg van die
werken stortte de muur van de aanpalende woning in. Aansprakelijkheid
op grond van schuld en artikelen 1382 en 1383 B.W. werd niet in aanmerking genomen, want de afbraak was volgens de regels van de kunst
geschied. Maar ondanks de leer van de cassatiearresten van 6 april 1960
achtte het hof ook de vordering krachtens artikel 544 B.W. niet gegrond,
verrnits de schade in feite te wijten was aan de ontoereikende fundering
van het naburige huis. Er anders over beslissen zou - volgens dit arrest
van Brussel- het recht van de tweede bouwer aantasten, want dan zouden alle buren van slechtgebouwde of uiterst broze huizen geen normaal
gebruik van hun eigendom meer kunnen maken. Dat was in dit geval
des te meer waar, omdat de slechte bouw het gevolg was van een foutief
handel en.
Dit arrest moet worden toegejuicht. Nu sedert de cassatiearresten
van 6 april 1960 in het voordeel van de buren en met het oog op de billijkheid compensatie wordt verleend wegens hinder zonder schuld, is
het wenselijk het evenwicht te waarborgen ten bate van de eigenaarsbouwers. Men zou inderdaad het evenwicht verbreken, indien men de
gevolgen van het gebrekkig bouwen door de ene buurman zou laten
dragen door de andere die met de vereiste voorzorgen en volgens de
regels van de kunst heeft gewerkt.

25 - DRAAGWIJDTE VAN DE NIEUWE LEER. Aangezien de theorie
steunt op het evenwicht tussen het gelijkwaardig recht van naburige
eigenaars, rijst de vraag of zij van toepassing is op somrnige categorieen
van personen: huurders, vruchtgebruikers en aannemers. Om diezelfde
reden wordt het vraagstuk gesteld voor de rnijnconcessie. Ten slotte
behoort te worden nagegaan of bepaalde problemen, die traditioneel
niet werden opgelost overeenkomstig het criterium van de overlast, thans
wel in die zin worden behandeld, bv. wildschade en het ontnemen van
licht en lucht.
26 - HuuRDER EN VRUCHTGEBRUIKER. - Er werd beslist dat de theorie
van de burenhinder op grond van artikel 544 B.W. niet beperkt blijft
tot de eigenaars, maar ook op huurders en vruchtgebruikers van toepassing kan zijn (Hrb. Oostende, 22 februari 1962, R. W., 1962-63, 228).
Die oplossing volgt de mening van twee bevoegde commentatoren van
de cassatiearresten van 6 april 1960 (Dalcq, R.G.A.R., 1960, 6557, folio
11, en Dabin, ]., R.C.J.B., 1960, 305 tot 307). Zij wordt echter niet algemeen aanvaard (Renard, Graulich et David, Rev. trim. dr. civ., 1961, 222).
Als men zich strak aan de tekst van de voornoemde arresten houdt,
zou men inderdaad kunnen besluiten dat aileen eigenaars in aanmerking
komen. Nochtans is het wenselijk de geest van de theorie in het oog te
houden. Het gaat om een leer van burenhinder. Het is meer een zaak
van gebruik en genot op dan van een eigendom. Burenhinder betreft
personen die gelokaliseerd zijn op naburige gronden of appartementen.

Zeer vaak zijn ze beiden daarvan eigenaar, doch niet noodzakelijk. De
hinder kan zich oak voordien tussen twee huurders. Men zou ongelijk
hebben de cassatiearresten van 1960 te sterk met het eigendomsrecht,
d.i. genot en gebruik van eigendom, te verbinden. Advocaat-Generaal
Mahaux heeft het in feite reeds aangevoeld dat het meer een kwestie
van nabuurschap dan van eigendom was, wanneer hij in zijn besluiten
voor de arresten van 6 april 1960 verklaarde : ,La cour se demandera
peut-etre si, abstraction faite de l'article 1370 du C. civ., Ia theorie de
1' egalite devant la propriete ou, si l' on veut, devant les charges derivant du
voisinage, n'a pas un fondement legal suffisant dans !'application multipliee de !'article 544 du c. civ., telle que cette application resulte de la
tradition, ainsi que ... " (R.C.].B., 1960, 273). Die opvatting ligt trouwens
meer iri de lijn van de traditie waarop Advocaat-Generaal Mahaux en de
cassatiearresten zich beriepen. Die traditie is immers vooral Pothier.
Welnu, Pothier behandelde het vraagstuk in zijn Traite du Contrat de
Societe onder de titel Du voisinage. De tekst van Pothier, die Mahaux
citeerde, luidt : ,Le voisinage oblige les voisins a user chacun de son
heritage, de maniere qu'il ne nuise pas a son voisin. Cette regle doit s'entendre en ce sens que, quelque liberte que chacun ait de faire ce que
bon lui semble sur son heritage, il n'y peut y faire rien d' ou il puisse
parvenir quelque chose sur !'heritage voisin qui lui soit nuisible" (Oeuvres de Pothier, uitgave Bugnet, IV, Traite du Contrat de Societe, Appendice H - Du voisinage,- blz;-235].- Zo wordt het vraagstuk juist- benaderd;
het gaat om buren, eigenaars of niet.
Het ~nige bezwaar dat men zou kunnen maken is dat de leer van
de burenhinder dan moeilijk kan steunen op de regel van artikel 544
B.W., die verband houdt met genot en gebruik van eigendom. In feite
is het zo dat artikel 544 B.W. met moeite tot grondslag kon worden gemaakt voor wat in de grand traditie en billijkheid is (1' application multipliee de l' article 544 du Code civil, telle que cette application resulte de la
tradition). Dabin heeft dat zeer juist ingezien, toen hij de oplossing niet
op artikel 544 B.W., maar op de billijkheid en de traditie grondvestte
(R.C.].B., 1949, 213-214). Oak Renard en Vieujean schreven: ,Elle
(d.i. de nieuwe theorie) concede au culte des textes le recours aux articles
544 du Code civil et 11 de la Constitution ... " (R.C.].B., 1962, blz. 250,
nr 109). Wellicht komt er een dag dat het B.W. een aparte regeling voor
de burenhinder zonder schuld zal bevatten ; dan zullen we de teksten
niet meer moeten verwringen om tach maar een wettelijke basis te hebben
voor een oplossing die door een streven naar billijkheid wordt ingegeven.
27 - AANNEMER. Er is geen moeilijkheid, wanneer de aannemer
een· persoonlijke fout heeft begaan in de conceptie of de uitvoering van
het werk. In dat geval is artikel 1382 B.W. toepasselijk (Hrb. Brussel,
20 december 1960, R.G.A.R., 1962, 6821). De onzekerheid ontstaat
echter, wanneer de aannemer heeft gebouwd of afgebroken met de nodige
voorzorgen en volgens de regels van de kunst.
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Overeenkomstig de cassatieleer van I949· die stoelde op de factor
schuld in de ruimste betekenis van het woord, werd de aannemer of onderaannemer mede aansprakelijk gesteld, vermits hij had bijgedragen tot
de schending van het eigendomsrecht (Cass., 7 april I949, R.W., I949so, IS; - Luik, I3 juli I950, ]. T., I950, 634; - Brussel, 4 december I956,
]. T., I957. 530; - Brussel, 28 december I957. R.].I., I958, nr 3552).
De aannemer moest zelfs mee de gevolgen dragen, wanneer hij het werk
had toevertrouwd aan een onderaannemer (Cass., 4 februari I96o, Pas.,
I96o, I, 628; R.G.A.R., I96I, 66I4; R.].I., I96I, 24I).
Sedert de cassatieleer van I96o rijst de vraag of de aannemer die
geen foutieve daad heeft gepleegd nog aansprakelijk is. Daaromtrent
zijn de meningen in rechtsleer en rechtspraak erg verdeeld. Sommigen
zijn van oordeel dat hij aansprakelijk is op grond van artikel 544 B.W.
(Hrb. Brussel, 20 december I96o, R.G.A.R., I962, 682I ; - Hrb. Gent,
8 februari I962, R. W., I96I-62, I36o; R.G.A.R., I962, 6912; - Hrb.
Oostende, 22 februari I962, R. W., I962-63, 228, zich ten onrechte beroepend op Dabin; - Dalcq, R.G.A.R., I96o, 6557, folio IO; -De Locht,
V., Rev. prat. Not., I96o, 343). Anderen nemen die aansprakelijkheid
niet aan (Gent, I juni I96I, R. W., I96I-62, 743; - Brussel, I9 februari
I963, ]. T., I963, 265; R.].I., I963, nr 3933; - Brussel, 24 februari
I964, Ann. Not. Enreg., I964, 24I; - Dabin ]., R.C.].B., I96o, 305; De Meulder, A., ]. T., I96o, 340; - Renard, Graulich et David, Rev.
trim. dr. civ., I96I, 222; - Westhof, L., R.G.A.R., I96I, 6635; - Dabin
et Lagasse, R.C.].B., I963, 280; - Mahillon, P., noot 4 onder Brussel, 24
februari I964, Ann. Not. Enreg., I964, 257).
28 - De eminente verdediger van de aansprakelijkheid van de aannemer
is Dalcq. De geciteerde rechtspraak kwam onder zijn invloed tot stand.
Om die reden is het raadzaam zijn thesis te onderzoeken. Naar zijn mening hebben de cassatiearresten van 6 april I96o de aansprakelijkheid
van de aannemer aanvaard (Dalcq, R.G.A.R., I96o, 6557, folio IO en 11 ;
- in dezelfde zin : De Meulder, A., ]. T., I96o, 340, met kritische bedenkingen;- De Locht, V., Rev. prat. Not., I96o, 34I;- anders: Dabin, J.,
R.C.].B., I96o, 305; - Westhof, L., R.G.A.R., I96I, 6635; - Renard,
Graulich et David, Rev. trim. dr. civ., I96I, 222). Om dat te staven roept
hij drie argumenten in :
I) In de schoorsteenzaak (Thibaut, Gillebert en S.A. Entreprises
]. Wolf t/ baron de Jamblinne de Meux) van 6 april I960 werd de aannemer, N.V. Wolf, veroordeeld.
2) Ook in het kanaalarrest (Belg. Staat t/ S.A. Meunerie De Voghel
en S.A. belge des Betons) van 6 april I96o staat dat de N.V. De Voghel
compensatie mocht vorderen van hen, d.w.z. Staat en aannemer.
3) Een tekst uit de besluiten van Advocaat-Generaal Mahaux wijst
in dezelfde richting.
Die argumenten verdienen punt voor punt te worden ontleed :
I) Dalcq veronderstelt (nous supposons .. .) ten onrechte dat de N.V.
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in het schoorsteengeval als aannemer bij de zaak betrokken was (R.G.A.R.,
1960, 6557, folio 9 en 10). Het is duidelijk dat zij onverdeelde medeeigenares was (Rb. Brussel, 2 juli 1956, ]. T., 1957, 130, aangaande dezelfde
zaak en ook de besluiten van Advocaat-Generaal Mahaux, R.G.A.R.,
1960, 6557, folio 1).
2) Het argument van Dalcq op grond van de zin , . . . la societe
Meunerie De Voghel n'en est pas moins fondee a leur reclamer une compensation" werd op de korrel genomen door W esthof, die beweerde
dat het woordje leur niet voorkomt in de tekst van het kanaalarrest (R.G.
A.R., 1961, 6635). Op dit punt heeft Dalcq echter gelijk. De controverse
omtrent de vraag of het woord leur ja dan neen in de motivering van het
cassatiearrest staat is te wijten aan uiteenlopende publicaties door de
vakbladen. De versie met leur komt voor in enkele (J. T., 1960, 339; Rev.
prat. Not., 1960, 366; R.].I., 1960, nr 3718), doch niet in andere (Pas.,
1960, I, 915; R.C.].B., 1960, 283; R.G.A.R., 1960, 6557). Na raadple) ging van een officieel afschrift blijkt dat het woord leur inderdaad in h'i!t
arrest staat.
Weliswaar moest het hof van cassatie zich niet uitdrukkelijk uitspreken, vermits de aannemer geen verhaal tegen het arrest in beroep
had ingediend. Maar de tekst van het cassatiearrest (1) keurt de beslissing goed van het hof van beroep te Brussel dd. 4 december 1956, waardoor Staat en aannemer werden veroordeeld. Dat is m.i. een duidelijke
aanwijzing in de richting van de aansprakelijkheid van· de aannemer.
3) Het wil voorkomen dat de tekst van Mahaux die door Dalcq
met woorden in vetjes wordt aangehaald niet zoveel ter zake doet. , Toute
personne privee ou publique .. ." zou eventueel nog een aanwijzing kunnen
zijn (Anders : Westhof, R.G.A.R., rg6r, 6635, folio 2), maar de vetgedrukte woorden riverain en certains pouvoirs leren ons zeker niets. Daarbij
denkt Mahaux alleen aan de verhouding Staat - geschade eigenaar in
het kanaalprobleem. De eigenaar is ten opzichte van de Staat geen buurman in de volle zin van het woord ; zijn eigendom grenst echter aan een
openbare weg, kanaal of spoorbaan. Dus is hij meer riverain dan voisin.
Omgekeerd klinken de argumenten van Westhof op grond van de besluiten van Mahaux (R.G.A.R., 1961, 6635, folio 2) evenmin overtuigend.
29 - Hoewel het hof van cassatie zich blijkbaar - zij het terloops heeft uitgesproken voor de aansprakelijkheid, verdient de tegenoverge-

stelde opinie niettemin de voorkeur. Drie redenen pleiten voor die oplossing.
(1) ,Attendu ainsi, que, tout en considerant que le demandeur et la defenderesse
Societe belge des Betons n'ont commis aucune faute aquilienne en procedant aux travaux
en question et qu'aucun manquement ne leur est reproche dans la conception et !'execution de ceux-ci, le juge du fond a cependant pu legalement decider que la societe defenderesse Meunerie DE VoGHEL n'en est pas moins fondee a leur reclarner une compensation, sous forme d'indernnite, en raison des inconvenients anormaux que ces travaux
lui ont infliges".
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r) De cassatieleer van 1960 is gericht op het herstel van verbroken
evenwicht tussen buren (beter dan eigenaars). Wat waar was voor huurders
en vruchtgebruikers, geldt niet voor de aannemer. Hij is geen buurman.
2) Degene die het voordeel heeft van de uitgevoerde werken is de
bouwheer (vgl. Dabin, J., R.C.].B., 1960, 305). Indien er geen fout in
conceptie of uitvoering is, behoort de aannemer vrij uit te gaan.
3) Indien men de aannemers ook zonder schuld doet instaan voor
de compensatie tussen buren, zullen zij steeds geneigd zijn hun prijs te
verhogen om dat nieuwe risico te dekken (vgl. Flamme, M. A., Les marches de travaux publics, I, nr 420; - Westhof, L., R.G.A.R., 1961, 6635,
folio 2).
W el kan in het lastenkohier een beding worden opgenomen waardoor de aannemer zich ertoe verbindt, de bouwheer te vrijwaren tegen
schadevergoeding wegens hinder die zonder schuld vanwege de aannemer ontstaat (Dabin, J., R.C.].B., 1949, 216; - Dalcq R. 0., noot
onder Brussel, 19 februari 1963, ]. T., 1963, 265; - Mahillon, P., noot
onder Brussel, 24 februari 1964, Ann. Not. Enreg., 1964, 257). De aannemer zal dan eveneens zijn prijs aanpassen, maar de situatie is veel
zuiverder, vermits de prijsverhoging verband houdt met het uitdrukkelijk en bijzonder beding van vrijwaring. Ook is aanvaardbaar : de plicht
van waarschuwing die door Dabin aan de aannemer wordt opgelegd,
nl. de bouwheer ervan te verwittigen dat hinder voor de buurman te
duchten valt (Dabin J., R.C.].B., 1960, 305).
30 - MIJNCONCESSIE. - In een geding tussen de Staat en een mijnconcessionaris wegens de aanleg van een kanaal en de schade die daaruit
voortvloeide, rees de vraag of de theorie van de burenhinder ook de mijnconcessie ten goede kan komen. Het hof van beroep te Brussel was van
mening dat er in dit geval geen sprake is van gelijke eigenaars, vermits
de eigendom van de concessionaris ondergeschikt is aan de eigendom
van de bovengrond (Brussel, 7 juni 1958, Pas., 1959, II, 139). Het hof
van cassatie moest hieromtrent geen uitspraak doen, omdat het verhaal
kon worden afgewezen wegens gebrek aan bovenmatige schade (Cass.,
21 november 1961, Pas., 1962, I, 48o; R.G.A.R., 1962, 6856). Maar in
de besluiten van Advocaat-Generaal Mahaux wordt de zienswijze van
het hof van beroep bijgetreden (Pas., 1962, I, 480).
Dit standpunt is logisch, als men er op grond van artikel 544 B.W.
een eigenaarstheorie van maakt. Het zou echter verkieslijk zijn de zaak
te benaderen als een burenprobleem en de nieuwe leer ook op de mijnconcessionaris toe te passen. Ook Dabin en Lagasse waren terecht seeptisch : ,Mais les droits doivent-ils etre egaux, au sens de droit de la meme
categorie ?" (R.C.].B., 1963, blz. 280, nr 28).

JI - BuREN OP VERRE AFSTAND. Toen een kasteelheer schadevergoeding vorderde tegen gemeenten die door de riolering het water vervuilden en daardoor verpestende geuren verspreidden, riepen zij in dat
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er geen sprake kon zijn van burenhinder, vermits ze verscheidene kilometers
van het benadeelde eigendom verwijderd lagen. Het hof van beroep te
Brussel besliste echter dat er wel buurschap bestaat tussen eigenaars die aan
een waterweg grenzen, ook als de schade op grate af- stand wordt verwekt
(Brussel, 13 mei 1963, ]. T., 1963, 695). Dat is een gezonde oplossing.
32 - fiET ONTNEMEN VAN LICHT, UITZ1CHT EN LUCHT. Volgens de
traditionele opvatting kon slechts worden opgetreden tegen de persoon
die zulke hinder veroorzaakte met het oogmerk te schaden (animo nocendi).
Als dat boos opzet niet aanwezig was, ging hij vrij uit, omdat het ontnemen van licht, uitzicht en lucht enkel werd beschouwd als beroving
van een voordeel. Overeenkomstig de Romeinse theorie van damnum en
lucrum (Dig., 39.2.26) werd immers onderscheid gemaakt tussen het
schenden van een recht en het aantasten van een belang of voordeel. Alleen
het krenken van een recht kwam in aanmerking voor schadeloosstelling
(zie o.m. Toullier, Le droit civil fran9ais, Brussel, 1845, II, nr 202 en
203; - Demolombe, Cours de Code Napoleon, XII, nr 646 en 647; - Laurent, VI, nr 136, 140 en 142; -Aubry et Rau, Cours de droit civil francais,
II, § 194 his, nr 169; - Planiol, Ripert et Picard, III, nr 469; - Mazeaud,
II, nr 1341 ; - De Page et Dekkers, V, Compl., nr 920 en 941).
In feite is dat onderscheid tussen belang en recht enigzins kunstmatig. Capitant liet in 1900 reeds opmerken dat het resultaat van deze
theorie vrij zonderling was : -een -bron doen -uitdrogen-door -delving-is
geen schending van· een recht, doch haar water vervuilen wel; een buurman storen door lawaai is krenking van recht, maar zijn waning in duisternis dompelen niet (Capitant, H., Rev. Grit. leg., 1900, blz. 232-233).
In de rechtspraak van het begin van de negentiende eeuw schijnt men
trouwens het beginsel niet te hebben toegepast, wanneer de buurman
in erge mate van licht en lucht werd beroofd (Metz, 12 juni 1807, S.,
1807, II, 188; - Brussel, 23 augustus 1810, S., 18II, II, 256;- in dezelfde
zin: Dalloz, Repertoire methodique et alphabetique de legislation, de doctrine
et de jurisprudence, Tw. Servitude, nr 530 tot 533). Het zou dus wenselijk
zijn, ook op deze gevallen van hinder het gewone criterium (overlast of niet)
toe te passen in plaats van een toevlucht te nemen tot het onwerkelijke
en willekeurige onderscheid voordeel-recht.
De rechtbank van koophandel te Luik is die juiste weg opgegaan
(Hrb. Luik, 13 maart 1961, fur. Liege, 1960-61, 246; T. Vred., 1961,
348). Een nieuwe building ontnam het licht aan een naburig restaurant.
De eigenaar van de building riep het onderscheid recht-voordeel in.
De rechtbank citeerde echter de commentaar van Dalcq op de cassatiearresten van 1960: ,La question n'est pas de savoir si un droit ou un
interet a ete lese, mais de definir si cette lesion a fait naitre dans le chef
de la victime un droit a reparation. Peu importe done que la victime du
trouble de voisinage ait subi une atteinte a son droit de propriete, a un
autre droit ou a un simple interet. Il suffit de rechercher si elle a acquis
un droit a compensation ou a indemnite a charge de 1' auteur du trouble.
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Ce droit naitra dans son chef des qu' elle beneficiait ou pouvait se prevaloir a un titre quelconque de 1' ~~il&~> existant entre les proprietes
voisines" (Dalcq, R.G.A.R., I960,6ss7, folio I I). De restauranthouder
kreeg nochtans geen schadeloosstelling, omdat de hinder te gering was.
Hopelijk wordt die strekking in de komende jaren bevestigd.
33 - WILDSCHADE. - Sedert de wet van I4 juli I96I inzake herstel van
schade door rood wild (herten, reebokken, everzwijnen e.a.) weegt op
de- houder van het jachtrecht een bijzondere aansprakelijkheid. Er bestaat een vermoeden van schuld juris et de jure tegen hem, zonder dat
hij zich kan vrijpleiten wegens toeval of overmacht. De enige wijze om
aan schadevergoeding te ontsnappen ligt voortaan in het bewijs dat het
wild van andere erven afkomstig was (vgl. De Page, II, uitg. I964, nr
IOI7; - Ranscelot Y., et Hansenne, J., f. T., I962, S2S; - Franr;:ois, J. Ch.,
La reparation des degats causes par le gros gibier, Luik, I962; - Vred.
Andenne, 20 oktober I96I, T. Vred., I96I, 364; - Vred. Virton, I4 juni
I962, f. T., I962, 664; fur. Liege, I962-63, I3S; - Vred. Rochefort,
29 juni I962, fur. Liege, I962-63,8; - Rb. Dinant, I7 oktober I963, fur.
Liege, I963-64, 6I).
Daarnaast bestaat het vraagstuk van de schade door konijnen en
ander wild dat geen rood wild is (bv. hazen). Vaak werd dit probleem
beschouwd als een bijzondere soort van nabuurschade (De Page, II, uitg.
I964, nr IOI7; - Planiol et Ripert, Traite pratique, VI, nr 6os; - Cass.,
I I februari I926, Pas., I926, I, 240; - anders : A.P.R., Tw. Wildschade
door A. Pauwels, nr 84 tot 87). In die zin komt het hier ter sprake.
Volgens de gangbare opinie is een schuldelement vereist. De schuld
ligt in het feit dat men het wild op zijn erf overvloedig laat vermenigvuldigen. Maar in afwijking van de klassieke schuldleer bewijst de overvloed de schuld; het is een uitslagverbintenis (A.P.R., Tw. Wildschade,
nr 74, 7S, Ioo, 102 en IOS; - De Page, II, uitg. 1964, nr I017 bis; - Planiol et Ripert, Ill, nr 467 en VI, nr 6os; - Mazeaud, I, nr 614; - Cass.,
9 maart 1939, Pas., 1939, I, I22; - Cass., I I januari 1940, Pas., 1940,
I, 9; - Cass., 13 juli 1944, Pas., 1944, I, 439; - anders : Vred. Borgworm,
14 september 1963, fur. Liege, 1963-64, 23, dat een duidelijke fout vereist en de uitslagverbintenis verwerpt).
Na de cassatiearresten van 6 april 1960 kan ernstig worden overwogen of men er geen voordeel zou bij hebben de nieuwe leer ook op de
gevallen van konijnen- of hazenschade toe te passen, steeds als subsidiaire theorie natuurlijk. In die optiek zou elke overlast - te beoordelen
volgens omstandigheden van tijd en plaats - een reden tot compensatie
zijn, ook wanneer geen schuldelement voorhanden is. Dat zou wellicht
beter beantwoorden aan de algemene gedachtenstroming waarvan De
Page gewag maakt (o.c., II, nr 10I7). In feite bedoelt men overeenkomstig
een vergelijkende belangenwaardering de voorkeur te verlenen aan de
landbouw - voorname tak van de economische bedrijvigheid - hoven
de jacht, die slechts een weeldesport voor de vrije uren wordt genoemd
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(A.P.R., o.c., nr 98;- De Page, II, nr IOI7, blz. I056, noot 2;- Rb. Hasselt, 13 april I964, R. W., I963-64, I888; fur. Liege, I963-64, 269). De
compensatieleer, buiten elke foutieve daad, zou ongetwijfeld daartoe bijdragen. Dat zou ook logischer zijn, wanneer men de wildschade als een
vraagstuk van burenhinder wil beschouwen.
Tot nog toe is de rechtspraak echter die weg niet ingeslagen. Men
redeneert nog steeds uitsluitend op grand van de schuldgedachte, alsof
de cassatiearresten van 6 april I96o geen vernieuwing hebben gebracht
op het gebied van de aansprakelijkheid (Vred. Louveigne, I september
I96o, fur. Liege, I96o-6I, I 52; T. Vred., I962, 30; - Vred. Borgworm,
I4 september 1963, fur. Liege, I963-64, 23; - Vred. Sint-Truiden, I5
oktober I963, R. W., I963-64, I382; R.G.A.R., I964, 7230; - Rb. Hasselt, 13 april I964, voormeld).
34 - DE SANCTIE. - Op dit gebied is een belangrijk cassatiearrest met
merkwaardige besluiten van Advocaat-Generaal Dumon te vermelden
(Cass., 27 april I962, R. W., I962-63, 57; Pas., I962, I, 938; R.G.A.R.,
I963, 7I34).
Een ijzer- en kopergieterij, die krachtens een administratieve vergunning in werking was, hinderde een buurman. Die hinder was daarenboven te wijten aan foutief optreden van de eigenaar (artikel I382 B.W.).
Door de feitenrechter was de eigenaar van de gieterij veroordeeld om :
1) de daken van de gieterij te herstellen en zo te wijzigen dat dampen en
rook langs luchtkokers hoven de daken van de omgeving zouden wegtrekken; 2) de schouwen te verhogen tot minimum vijf meter hoven de
nok van het dak van de gieterij. Voor het hof van cassatie bepleitte deze
eigenaar dat hij alleen schadevergoeding verschuldigd was en dat hem
niet de verbouwingswerken konden worden opgelegd, die de administratie onnodig had geacht.
In het arrest van het hof vindt men vier gedachten terug.
I) Ondanks de administratieve machtiging zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van vorderingen wegens nabuurschade. In dat opzicht bracht het arrest eenvoudig een bevestiging van
de traditionele opvatting sedert meer dan een eeuw (o.m. Cass., 5 augustus I858, Pas., 1858, I, 3 I4; - Cass., 22 december 1864, Pas., I865, I,
54;- Cass., 6 januari I896, Pas., 1896, I, 67;- Brussel, 20 juni I83I,
Pas., I83I, I6o; - Gent, I9 juni 1958, R. W., 1958-59, r6o7; R.G.A.R.,
1960, 6446; - Laurent, VI, nr 148; - De Page et Dekkers, V, nr 936; Kluyskens, V, nr 83; - R.P.D.B., Tw. Responsabilite, nr I5o6 en I507; Dalcq, Nov., Droit civil, V, 1, nr 68o).
2) ,Dat wanneer, zoals ten deze, de rechter vaststelt, dat een abnermale schade door een fout veroorzaakt is, hij, ingevolge de regels van
het burgerlijk recht, de macht heeft, tot naleving van de verplichting
een ander niet te schaden, de uitvoering in natura van deze verplichting
te bevelen en slechts in bijkomende orde, namelijk wanneer deze rechtstreekse uitvoering niet of niet meer mogelijk is, de uitvoering te bevelen

door equivalent, wat opgelost wordt door het toekennen van schadevergoeding". In geval van onrechtmatige daad primeert dus het herstel in
natura boven de schadeloosstelling in geld (vgl. besluiten van AdvocaatGeneraal Mahaux bij de arresten van 6 april Ig6o, R.C.f.B., Ig6o, 270;
- Dabin, J., R.C.f.B., Ig6o, 290; - Dalcq, R. 0., R.G.A.R., Ig6o, 6557,
folio g).
3) Wanneer een bedrijf krachtens administratieve vergunning werkt,
is het overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten niet
mogelijk verdwijning of stopzetting te bevelen. Ook dat is gemeengoed
(vgl. De Page et Dekkers, V, nr 929; - Dalcq, Nov., Droit civil, V, I,
nr 68o). Wel vraagt men zich af of deze oplossing steeds de meest billijke is.
4) De rechtbank mag werken en maatregelen voorschrijven om de
hinder te doen ophouden, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de
richtlijnen van de administratieve vergunning. Indien de verbouwingswerken wel in botsing komen met de administratieve vergunning, moet
men zich beperken tot schadevergoeding in geld. Ook hier speelt het
remmende beginsel : wat de bestuurlijke macht heeft toegestaan kan
de rechtbank niet ongedaan maken. Aangezien de bevolen verbouwings- II
werken niet tegen enig administratief voorschrift indruisten, bekrachtigde het arrest het bestreden vonnis.
Op dat punt is het cassatiearrest voorzeker het belangrijkst. Wel
waren er voordien enkele beslissingen geweest die werken of maatregelen
bevalen om de hinder te doen ophouden (Hrb. Oostende, 3 juli I930,
R.G.A.R., I93I,7I8;- Hrb. Brussel, 22 oktober 1932, fur. Comm. Brux.,
I932, 376; - Hrb. Oostende, 5 juli I934, fur. Comm. Fl., I934, I I6; Gent, I9 juni I958, R. W., I958-59. I6o7). Maar een vorig cassatiearrest luidde anders : .,Attendu qu'il est reserve aux tribunaux de connaitre des actions en dommages-interets et d'allouer aux interesses des
indemnites pecuniaires, mais qu'il leur est interdit d'ordonner, pour
faire cesser la cause de ce prejudice, !'execution de mesures qui n'auraient pas ete prescrites par l'autorite administrative" (Cass., 22 december
I864, Pas., I865, I, 54; - zie ook Rb. Hoei, 2 januari I940, Pas., I94I,
III, 33; - Dabin, J., et Lagasse, A., R.C.f.B., I949, blz. 63, nr 26, in
fine). Het jongste arrest van het hof van cassatie ligt in de lijn van wat
de Belgische rechtsleer erover denkt (De Page et Dekkers, V, nr 929,
met noot 5; - Kluyskens, V, nr 83; - Dalcq, Nov., Droit civil, V, I, nr
68o; - Dabin, J.. R.C.f.B., Ig6o, 30I).
AFDELING III

Misbruik van recht
35 - Ook op dit gebied bracht de besproken periode interessante voor-

beelden.
Daden met als enig of hoofdoogmerk te schaden worden sedert
lang niet meer geduld. In feite is dat criterium van misbruik van recht
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nooit geheel uit de rechtspraak en rechtsleer verdwenen, ook niet na de
totstandkoming van het B.W. (zie Derine, R., Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw, blz. 178 tot 254; - anders : De Page, I, uitg. 1962,
nr II2, met een tekst van Demogue). In geval van onbeduidende scherrding van het eigendomsrecht wordt de eis tot afbraak billijkheidshalve
afgewezen, indien deze vordering hoofdzakelijk wordt ingesteld uit plagerij en met het doel nadeel te berokkenen (Vred. Sint-Truiden, 12 november 1963, fur. Liege, 1963-64, 263; R. W., 1963-64, 1564).
36 - Die animus nocendi hoeft echter niet voorhanden te zijn. Sedert
1917 wordt in de Belgische rechtspraak een ruimer criterium aangetroffen. Wie tussen verschillende wijzen om zijn eigendomsrecht uit te oefenen,
met hetzelfde nut, de uitoefening verkiest die voor een ander het schadelijkst is, verdient een sanctie (Cass., 12 juli 1917, Pas., 1918, I, 65). In de
recente periode werd deze zienswijze verscheidene keren bevestigd (Cass.,
16 november 1961, R. W., 1962-63, II 57; Pas., 1962, I, 332; R.f.I.,
1962, nr 3896; T. Vred., 1964, 73; Rev. prat. Not., 1964, 16; - Hrb.
Brussel, 13 december 1961, fur. Comm. Brux., 1963, 174; - Brussel,
25 februari 1963, fur. Comm. Brux., 1963, 355; R.G.A.R., 1964, 7201; Luik, 14 februari 1964, fur. Liege, 1963-64, 249; R.G.A.R., 1964, 7290,
met noot Dalcq, arrest echter niet in verband met eigendom; - Vred.
Ath, 5 mei 1964, f. T., 1964, 5 II).
·· · ·- Vergeleken · bij- het arrest·· van ·19 I'] vertoont. het .. cassatiearrest van
1961 twee varianten: het misbruik van recht wordt in verband gebracht
met artikel 544 B.W. en ook met de miskenning van het algemeen welzijn. De motivering luidt: ,Overwegende dat artikel 544 van het B.W.,
dat niet kan afgezonderd worden van andere bepalingen, zoals de artikelen 552, 651 en 661, die het aanvullen, aan de eigenaar slechts het recht
toekent normaal van de zaak het genot te hebben en erover te beschikken;
dat tussen verschillende wijzen van uitoefening van zijn recht met hetzelfde nut, het niet toegelaten is die te kiezen welke ·voor een ander schadelijk is of welke het algemeen belang miskent".
Het cassatiearrest van 16 november 1961 betrof de weigering om
een muur die op geringe afstand van de scheidingslijn tussen twee erven
werd opgericht gemeen te maken. Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 13 december 1961 en het arrest van het hof van
beroep te Brussel van 25 februari 1963, dat de voornoemde beslissing
bekrachtigde, beteugelden het optreden van een huurder die zijn publiciteit zo had gevoerd dat die van zijn concurrent nodeloos werd bedekt.
In het vonnis van het vredegerecht te Ath van 5 mei 1964 ging het om
een eigenaar die afbraak vorderde, hoewel de scheidingsmuur slechts
een weinig te ver was gebouwd en de verweerster de kosteloze gemeenmaking van die muur aanbood.
Het voormelde arrest van het hof van beroep te Brussel heeft daarenboven diezelfde opvatting met andere bewoordingen nader omschreven :
,l'abus de droit peut exister en dehors de toute intention de nuire et

resulter d'une simple negligence dans l'usage d'un droit, revelant chez
l'agent !'indifference complete au prejudice qui en nait pour autrui et
qu'il pourrait eviter sans qu'il lui en coute aucun sacrifice materiel"
(vgl. de Bersaques, A., L'abus de droit, R.C.f.B., 1953, 275).
Die opvatting inzake misbruik van recht is op dit ogenblik vrijwel
gemeengoed, behalve de toepassing op art. 661 B.W. (zie nr 61).
37 - In de voorgaande formules wordt echter steeds uitgegaan van de
hypothese dat de verschillende wijzen van uitoefening hetzelfde nut
opleveren. Nu komt het ook voor dat het nut verschillend is. Wat dan?
Het vraagstuk komt vooral aan de orde in gevallen dat eigenaars op wier
grond onrechtmatig werd gebouwd de afbraak vorderen. Het vredegegerecht te Ath besliste - onder invloed van de Bersaques - dat het
misbruik van recht is, schade toe te brengen die buiten alle verhouding
staat tot het geringe voordeel dat men eruit haalt : ,Mais attendu que
la demolition du mur litigieux, tout en entrainant de gros frais pour la
defenderesse, ne peut lui (eiser) apporter personnellement aucun avantage pratique appreciable ; que cette demolition serait hors de proportion
avec le. prejudice subi par le demandeur" (Vred. Ath, 5 mei 1964, voormeld). Op dat punt zijn de meningen verdeeld.
De zienswijze van Ath werd reeds vroeger in rechtspraak en rechtsleer verdedigd (Rb. Namen, 24 december 1935, Pas., 1937, III, 58; - Rb.
Charleroi, 7 november 1941, R.G.A.R., 1942, 3672;- Gent, 20 november
1950, R.C.f.B., 1953, 270; - Vred. Beringen, 7 oktober 1955, R. W.,
1956-57, 627; - Vred. Verviers, 11 februari 1958, fur. Liege, 1957-58,
287; - de Bersaques, A., R.C.f.B., 1953, 276 en 287; - de Bersaques, A.,
R.C.f.B., 1959, 370; - Meyers, E. M., Misbruik van recht en wetsontduiking, Annalen der Rechts- en Politieke Wetenschappen, 1936-37,
717; - Dekkers, R., Handboek, I, nr 894, noot 2; -Renard, Graulich et
David, Rev. trim. dr. civ., 1963, blz. 205, nr 17, infine). Nochtans ondervindt deze oplossing nog heel wat tegenkanting in rechtsleer en rechtspraak (De Page et Dekkers, V, Compl., nr 941 bis; - De Page, I, uitg.
1962, nr I 13, noot 7; - Rb. Doornik, 25 januari 1956, R.f.I., 1956, 301;
- Rb. Luik, 3 december 1957, fur. Liege, 1957-58, 108; - Rb. Kortrijk,
8 mei 1958, R. W., 1958-59, 802; - Rb. Kortrijk, 19 juni 1958, Pas.,
1960, III, 23; - Vred. Rochefort, 20 januari 1961, fur. Liege, 1960-61,
298; - Hrb. Brussel, 13 december 1961, fur. Comm. Brux., 1963, 174).
Aangezien Dekkers in 1956 de opinie van de Bersaques is bijgevallen
(in de Franse druk van 1954 nog niet), mag men verwachten dat de volgende editie van het Traite van De Page en Dekkers eveneens de mening
zal verbreiden dat er misbruik van recht is, zodra de uitoefening van
een recht derden schade toebrengt, buiten verhouding met het nut dat
de houder van het recht nastreeft. Als men de verschillende uitgaven
van de handboeken van De Page en Dekkers met elkaar vergelijkt, valt
het op dat het begrip misbruik van recht gaandeweg ruimer wordt. Met het
oog op de billijkheid en de rechtsverfijning is die evolutie gezond te noemen.
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AFDELING IV

Recht van natrekking
38 - BEZIT TE GOEDER TROUW IN GEVAL VAN BOUWEN OP ANDERMANS
GROND. - Personen die een perceel hebben gekocht vergissen zich nopens de ligging en bouwen op het terrein van de buurman. Kunnen zij
worden beschouwd als te goeder trouw en bijgevolg genieten van de
regeling van artikel 555, 3de lid, B.W., waardoor het wegruimen van
het gebouwde wordt uitgesloten ? De goede trouw hangt af van de betekenis die men aan artikel 550 B.W. geeft. De vraag is of er goede trouw
kan bestaan bij gebrek aan titel van eigendomsoverdracht. De rechtbank van eerste aanleg te Nijvel besliste dat goede trouw mogelijk is
zonder werkelijke titel, nl. wanneer de bezitter een aannemelijke reden
heeft om zich eigenaar te wanen, wat in casu het geval was (Rb. Nijvel,
3I mei I96I, Rec. fur. Niv., I962, I; Ann. Not. Enreg., I963, 49). De
grate meerderheid van de rechtsleer denkt er zo over (De Page et Dekkers, VI, nr I70; - Dekkers, Handboek, I, nr I ISO; - Nov., Droit civil,
III, nr 262; - Kluyskens, V, nr 46; - Aubry, Rau et Esmein, II, § 206,
nr 224; - anders : Laurent, VI, nr 2I7).
39 - Een man verkocht met benadeling van de rechten van zijn wettige
echtgenote een grand aan zijn bijzit, die op het gekochte perceel bouwde.
Later huwde hij met deze vrouw. Wanneer nu de dochter van die man
de vroegere verkoop deed vernietigen, rees de vraag of de vrouw-bijzit
te goeder of te kwader trouw op andermans grond heeft gebouwd. De
rechtbank besliste dat de bijzit te kwader trouw was, aangezien men die
omstandigheid client te beoordelen naar het ogenblik van de oprichting
van het gebouw (Rb. Brussel, 27 maart I963, R. W., I962-63, 2173).
40 - NATREKKING EN HOUDER VAN DE ZAAK, - De eigenaar van een
terrein had aan een derde toegestaan daarvan gebruik te maken en er
een loods op te bouwen. Jaren later eiste hij dat de houder het terrein
zou ontruimen en ook het materieel wegnemen. Op vraag van de houder
wat er met de loads zou gebeuren, antwoordde de eigenaar dat zij hem
door natrekking toebehoorde. Daarop vorderde de houder overeenkomstig
artikel 555 B.W. de waarde van de materialen en het arbeidsloon. De
eigenaar vroeg bij wedereis de afbraak en ook een vergoeding voor de
ingebruiknerning van het terrein.
De rechtbank besliste dat bij ontstentenis van overeenkomst artikel
555 B.W. op de eenvoudige houders van toepassing is. Volgens haar
had de eigenaar, door te laten weten dat hij de loads wegens natrekking
als van hem beschouwde, definitief de keuze van artikel 555 gedaan en
was de eis van de houder dus gegrond. De wedereis tot afbraak werd
om dezelfde reden afgewezen; die tot schadevergoeding werd evenmin
aangenomen, vermits de eigenaar had toegestaan het terrein kosteloos

So

in gebruik te nemen (Rb. Brussel, 27 februari 1962, Ann. Not. Enreg.,
1963, 254).
Heeft de rechtbank in haar beweegredenen voldoende rekening
gehouden met het feit dat de houder de loods had opgericht met instemrning van de eigenaar ? Kan men in die omstandigheden de gause zaak
nog als een geval van natrekking behandelen? (vgl. De Page et Dekkers,
VI, nr 70, in fine, tekst blz. 64, met noot 1).
41 -

GEEN

RECHT

VAN

NATREKKING TEGEN

ONVERDEELDE

MEDEEIGE-

De verweerders hadden als onverdeelde medeeigenaars van
een hofstede gebouwen en verbeteringswerken aangebracht. De hofstede was nadien verkocht, met uitzondering van wat de gebruikers badden opgericht. Toen een nieuwe eigenaar de pacht opzegde, wilde hij
bet gebouwde overnemen op grond van artikel 555 of 1778 B.W. De
pachters braken echter alles af. De nieuwe eigenaar vorderde dat ze zouden
ophouden en alles herstellen. De vrederechter willigde die eis in. In
beroep werden de pachters echter in het gelijk gesteld. De rechtbank
oordeelde dat de natrekking van artikel 555 B.W. of artikel 1778 B.W.
niet van toepassing was op de medeeigenaar. Aangezien de pachters als
onverdeelde medeeigenaars hadden gebouwd, mochten zij nu afbreken
(Rb. leper, 12 juni 1963, R. W., 1963-64, 1423).
NAARS, -

HOOFDSTUK III

MEDEEIGENDOM

42 - GEBRUIK EN GENOT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAAK. Artikel 577 bis B.W. bepaalt dat de medeeigenaar de gemeenschappelijke
zaak mag gebruiken en er veranderingen aanbrengen, overeenkomstig
haar bestemming en zonder aan de rechten van de deelgenoten afbreuk
te doen (5 en 1o).
Het plaatsen van een TV-antenne op het dak van een appartementsgebouw wordt - gezien de technische vooruitgang en de huidige levenswijze van de bevolking - beschouwd als een normaal gebruik dat overeenstemt met de bestemming van de gemeenschappelijke zaak (Vred.
Sint-Jans-Molenbeek, 29 november 1960, ]. T., 1961, 354; R.].I., 1961,
nr 3833). Bij ontstentenis van strijdig beding in het reglement van medeeigendom is die beslissing goed te keuren. Met betrekking tot het gestelde probleem vindt men zeer weinig in rechtsleer en rechtspraak.
Aeby, die het vraagstuk wel aansnijdt, is blijkbaar dezelfde mening toegedaan als de voornoemde vrederechter : ,A notre epoque ou s' est generalise 1' usage de la radiophonie et de la television, on peut dire qu' il est
de la destination accessoire du toit de recevoir les elements de pareille~ installations" (Aeby, F., La propriete des appartements, nr 256). Het aanbrengen van draden of leidingen met schutkokers in de gemeenschappe-
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lijke hall moet eveneens worden geduld (zelfde vonnis; - vgl. Aeby, F.,
o.c., nr 263 en Poirier, P., Le proprietaire d' appartement, blz. 126),
43 - Soms leidt de interpretatie van het reglement tot conflicten. Een
Joodse huurder bracht op de halldeur van zijn appartement een Joods
credo (mezouza) aan. Vol gens de beheerder van het gebouw was dat in
strijd met het artikel van het reglement waardoor publiciteit en opschriften op deuren en vensters werd verboden. De vrederechter gaf hem
gelijk (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 3I mei I96o), maar in beroep vernietigde de rechtbank van eerste aanleg die beslissing (Rb. Brussel, I I
februari I96I, ]. T., I96I, 686; R.].I., I963, nr 39IS). De rechtbank verantwoordde haar zienswijze met twee juiste argumenten: I) de vrederechter beschouwde het godsdienstig embleem ten onrechte als publiciteit of opschrift; 2) van de gemeenschappelijke zaak werd geen misbruik
gemaakt, want de nauwelijks zichtbare en door de Joodse godsdienst
voorgeschreven mezouza ontsiert geenszins het gebouw en kan voor
niemand een reden tot aanstoot zijn.

44 - VERSIERING TOT DE HELFT. - Wanneer een gemene muur tussen
twee huizen ligt en aan een buitenkant zichtbaar is, mag elke medeeigenaar die muur slechts versieren tot de helft (Brussel, 22 december I960,
R.].I., I96I, nr 3802). Die oplossing vindt steun in de rechtsleer (De
Page et Dekkers, V, nr I225; - Dekkers, Handboek, I, nr Io48; - zie ook
Chambery, I I januari I909, D.P., I9IO, II, 108).
45 - GEBRUIK VAN DE SCHOORSTEENPIJPEN IN DE GEMENE MUUR. - V66r
de gemeenmaking waren in de dikte van de muur schoorsteenpijpen
ingebouwd. De verkrijger van de muurgemeenheid mag in elk geval de
afbraak ervan vorderen (A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 413; - De
Page et Dekkers, V, nr I234, 1°; - Cass., 18 oktober I883, Pas., I883,
I, 362; - anders : Kluyskens, V, nr 322, met vooral Franse rechtspraak),
behalve wanneer een andersluidende overeenkomst werd gesloten. Doch
de vraag werd gesteld of hij ook het recht heeft om er zelf gebruik van te
maken in plaats van de wegruiming te eisen.
Volgens de recente rechtspraak in Belgie mag hij dat niet (Cass.,
15 maart I962, R. W., I962-63, I575; Pas., I962, I, 780; T. Vred., I963,
I89, en in navolging van dat cassatiearrest : Vred. Andenne, 13 april
1963, ].].P., 1963, 297; ]ur. Liege, I963-64, blz. 299, nr 67).
Het hof achtte dergelijk gebruik niet in overeenstemming met de
bestemming van de gemene muur en daarenboven in strijd met de wettelijke bepalingen die het gebruik van de medeeigendom regelen. Volgens
het arrest had de gemene muur als bestemming afsluiting en steunpunt
te zijn.
Tegen deze zienswijze rijzen wel een paar bedenkingen.
I) Heeft het hof zich niet wat strak gehouden aan de normale bestemming van de muur ? Men kan inderdaad beweren dat de gemene
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muur bestemd is om af te sluiten en als steunpunt te dienen (bv. Laurent,
VII, nr 567; -De Page et Dekkers, V, nr I22S). Maar daarnaast kan die
muur ook worden gebruikt om er holten in te maken of buizen en schouwen
in te metselen (De Page et Dekkers, V, nr 1225, 2°; - Kluyskens, V,
nr 332; - vgl. artikel 662 B.W.). Aileen mag in die omstandigheden
geen afbreuk worden gedaan aan de rechten van de buurman. Dat brengt
ons tot het tweede punt.
2) Worden de rechten van de nabuur geschaad? Deze buurman
heeft schoorsteenpijpen in de muur aangebracht. De verkrijger van de
muurgemeenheid kan ze doen wegnemen. Hij verkiest echter ze te gebruiken. Terecht laat Vieujean opmerken dat daardoor de gelijkheid
tussen buren evenzeer wordt hersteld (noot onder Cass., IS maart I962,
Rev. trim. dr. civ., I964, blz. 428, nr 20).
46 - LoswEG OF EXPLOITATIEWEG. - Een steeg die aan de ene kant
aansluit bij de openbare weg en aan de andere kant in de hoven doodloopt moet worden beschouwd als een exploitatieweg. Aangezien er
geen doorgaand verkeer op gebeurt, kan men daaraan niet de hoedanigheid van buurtweg toekennen (Rb. Hasselt, 30 april I962, R. W., I962-63,
862; T. Vred., I964, 72). Krachtens datzelfde vonnis valt een losweg
niet in de categorie van de erfdienstbaarheden ; hij is de onverdeelde
eigendom van al de aanpalende eigenaars (met verwijzing naar A.P.R.,
Tw. Erfdienstbaarheden, nr 260-267; - De Page et Dekkers, VII, 2, nr
I279, ~n fine (I) en Rb. Antwerpen, 2I juni I955, R. W., I955-56, 942).
Mag men de gemene weg gebruiken voor garages in plaats van tuinen ?
Terecht heeft de rechtbank van Hasselt bevestigend geantwoord, met de
bedenking dat het geen misbruik was ten opzichte van de overige medeeigenaars, maar integendeel een natuurlijke evolutie, vermits de weg
meer dan een eeuw geleden buiten de stadswallen lag en nu niet meer
(vgl. A.P.R., o.c., nr 252). Daarentegen in geval van erfdienstbaarheid
is het omstreden of de eigenaar van het heersend erf de bestemming
ervan mag wijzigen en daardoor de frequentie van uitoefening der erfdienstbaarheid verzwaren (vgl. A.P.R., o.c., nr 780).
47 - VooRBEHOUD VAN MUURGEMEENHEID. - Is het een zakelijk recht
van medeeigendom of een persoonlijk recht van schuldvordering ? Kan
er een zakelijk recht bestaan, onafhankelijk van twee aanpalende erven
die door de gemene muur worden afgescheiden, of niet ? Daaromtrent
zijn de meningen erg verdeeld in rechtspraak en rechtsleer. Vaak werd
geopteerd voor de eerste oplossing (De Page et Dekkers, V, nr I I9I,
b; - Nov., Droit civil, III, nr IOI I ; - Van Houtte, J., Rev. prat. Not.,
I934, 72I; - Delvaux, A., Traite juridique des batisseurs, I, nr 229; - Rb.
Brussel, 25 juni I956, Rec. gen., I961, nr 20.327; - Rb. Brussel, 8 september I959, Rec. gen., I961, nr 20.328). Maar de tweede zienswijze
(1) In feite gaat het om nr 1274, in fine.

vond eveneens heel wat aanhangers (Brussel, 31 oktober 1924, Pas.,
1925, II, 208; - Vred. Sint-Joost-ten-Node, 2 april 1937, R.].I., 1937,
nr 1095; - Rb. Veurne, 6 maart 1941, T. Not., 1941, II8; - Rb. Brussel,
II mei 1955, Rec. gen., 1961, nr 20.326; - Hilbert, Traite de la mitoyennite, 1937, nr 16 tot 18; -Cuvelier, A., De l'effet de la clause de reserve
d'une mitoyennite, Rec. gen., 1961, nr 20.325, blz. 185 tot 2II;- du Faux,
H., Voorbehoud van muurgemeenheid bij verkoop of aanneming, T. Not.,
1961, blz. 161 tot 164;- Renard, R.C.].B., 1953, blz. 239, nr 54;- Renard
et Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 259, nr II4).
Door het vredegerecht te Brussel werd nogmaals beslist dat het
geen zakelijk recht van medeeigendom, maar een recht van schuldvordering is (Vred. Brussel, 27 maart 1963, Rec. gen., 1963, nr 2o.68o; R.].I.,
1963, nr 3937).
Een aannemersfirma had zich in 1936 de muurgemeenheid voorbehouden ten opzichte van de eigenaar van een onroerend goed. Sedert
1946 bestond de firma niet meer wegens faillissement. Later bouwden
naburige eigenaars tegen de muur aan zonder de gemeenmaking te betalen. Wanneer de rechtsopvolgers van de eerste eigenaar betaling vorderden van deze buren, riepen laatstgenoemden in dat elk belang ontbrak, vermits het de zaak van de aannemer was. De buren werden in het
ongelijk gesteld met o.m. de volgende motivering : ,Attendu ensuite
que cette clause n'a pu creer un droit reel de copropriete dans le chef
du susdit Comptoir, puisque la mitoyennite est constituee par l'indivision des clotures separant deux fonds contigus et qu'il est constant que
le Comptoir ne fut jamais ou de toute maniere n' est plus actuellement
proprietaire du fonds sur lequel se trouve l'immeuble des demandeurs ...
Attendu done que la clause querellee doit s'interpreter en un droit de
creance stipule au profit de 1' entrepreneur ... ". De vrederechter hield in
dit geval geen rekening met de aannemersfirma, vermits ze failliet was
verklaard en de eisende eigenaars toch niet meer kon lastig vallen. Dit
geval vertoont veel gelijkenis met wat werd geregeld - trouwens in
dezelfde zin - door een vonnis van de vrederechter te Sint-Joost-tenNode van 24 februari 1950 (R.J.I., 1950, nr 2217).
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IV

VRUCHTGEBRUIK
48 - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN. - Op dit gebied is de bestudeerde
periode zeer belangrijk geweest.
Sedert een twintigtal jaren luidde de omstreden vraag : wat geschiedt
er met de dividenden, waarvan de uitkering wordt beslist na het einde
van het vruchtgebruik, bv. na de dood van de vruchtgebruiker ? Komen
zij toe aan de vruchtgebruiker (erfgenamen) ofwel aan de naakte eigenaar?
Tot dan toe was in de Belgische rechtsleer en rechtspraak bijna een-

parig aanvaard : I) dat de dividenden moeten worden beschouwd als
burgerlijke vruchten; 2) dat ze bijgevolg overeenkomstig artikel 586
B.W. worden geacht van dag tot dag te worden verkregen; 3) dat ze
krachtens hetzelfde artikel aan de vruchtgebruiker toebehoren naar
evenredigheid van de duur van zijn vruchtgebruik; 4) dat het tijdstip
van betaalbaarstelling daarbij van geen belang is (Laurent, Principes,
VI, nr 400 en 402; - Beltjens, Code civil, art. 586, 6°; - Galopin et Wille,
Les Biens, nr I42; - P.B., Tw. Dividende, nr 17, Tw. Societe anonyme,
nr I958, Tw. Usufruit, nr I I20 tot I I23 ; - Nov., Droit civil, III, nr 427
en Droit commercial, III, nr 289I; - Schicks et Vanisterbeek, Traite de
la pratique notariale, II, blz. 49 I ; - Resteau, Traite des societes anonymes,
III, nr I573; - Rb. Brussel, 4 juli I863, B.]., I864, 53; - Rb. Bergen,
I6 januari I875, Pas., I876, III, 54; - Rb. Kortrijk, 20 februari I9I3, Rev.
prat. Not., I9I3, 458;- anders: Gent, 8 februari I930, Pas., I930, II, IOI).
In de jaren I942 en I943 werd de gangbare opinie in verscheidene
artikels bestreden (Polet, G., Des droits de l'usufruitier, du legataire particulier ... , Ann. Not. Enreg., I942, 88; - Le Han, A., Dividendes decretes
apres !'extinction de l'usufruit, Rev. prat. Not., 1943, 65;- Moureaux, Ch.,
Dividendes decretes apres !'extinction de l'usufruit, Ann. Not. Enreg., I943,
I90; - Dekkers, R., Des droits de l'usufruitier sur les dividendes distribues
par les societes par actions, Rev. prat. Not., I943, 434). Zij beschouwden
de dividenden, hetzij als vruchten van nijverheid (Moureaux), hetzij
als een bijzondere soort van burgerlijke vruchten (Dekkers, Polet en
Le Hon), die niet van dag tot dag worden verkregen. Volgens hen worden
de dividenden slechts verworven door een beslissing van de algemene
vergadering. Daaruit leidden zij af dat de vruchtgebruiker of zijn erfgenamen slechts recht hebben op de dividenden die tijdens het vruchtgebruik werden uitgekeerd.
Het wil voorkomen dat de heersende mening het niettemin bij de
traditionele opvatting hield, hoewel dit werd tegengesproken door Le
Han (J. T., I962, 5 en Ann. Not. Enreg., I962, 5). Oak in de periode I943Ig6o vindt men verscheidene voorstanders van de klassieke leer (bv.
R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 2020 en Tw. Usufruit, nr ISO en 252;
- Fredericq, Traite, V, nr 546; - Kluyskens, V, nr I87; - Donnay, noot
in Rec. gen., I948, nr I8.370 en Rec. gen., I954, nr I9.297; -Renard, C.,
R.C.].B., I9S3, blz. 245, nr 59; - Campion, J., Les dividendes d' actions
de societe sont-ils des fruits civils?, Rev. prat. Soc., I954, nr 4368, blz. I30;
- Brussel, I4 mei I946, ]. T., I946, 582; - Rb. Bergen, I7 december I948,
]. T., I949, 5I2). De dissidente opvatting werd daarentegen gevolgd
door Van Rijn (Principes de droit commercial, I, nr 783) en Rb. Brussel,
I3 mei I948 (Rec. gen., I948, nr I8.73o). De houding van De Page en
Dekkers is niet zo duidelijk, hoewel zij doorgaans worden gerekend tot
de groep van de voorstanders. In feite vermelden ze beide opinies, zonder
zich expliciet uit te spreken (Traite, VI, nr 303). Wel uiten ze - de
lege ferenda - een voorkeur voor het stelsel van de verkrijging van dag
tot dag, zelfs wat de natuurlijke vruchten betreft (o.c., VI, nr 304).

49 - Voor de periode 1961-1964 vindt men rechterlijke beslissingen
in beide richtingen. Sommige rechtbanken volgden de zienswijze van de
minderheid in de rechtsleer (Gent, 30 juni 1961, Pas., 1962, II, 70; T.
Not., 1962, 41; - Vred. Brussel, 14 september 1962, Rev. prat. Not.,
1964, 298, verbroken door Cass., 16 januari 1964). Het hof van cassatie
heeft echter driemaal uitspraak gedaan in de zin van de traditionele opvatting (Cass., r december 1960, Pas., 1961, I, 355; R. W., 1960-61,
1619; Rev. prat. Not., 1962, 73; Rec. gen., 1961, nr 20.336; - Cass., 9
maart I96I, ]. T., I96I, 500; Pas., I96I, I, 745; R.C.].B., I961, 297;
Rev. prat. Not., 196I, 297; Rec. gen., 196I, nr 20.337; - Cass., I6 januari
1964 (met verenigde kamers), R. W., 1964-65, 473; Pas., I964, I, 520;
Rev. prat. Not., I964, 30I; Rec. gen., I964, nr 20.778). De motivering
van het laatste cassatiearrest verschilt nochtans merkelijk van de twee
vorige.
50 - De cassatiearresten van I december 1960 en 9 maart 1961 steunen
op dezelfde beweegredenen. Het lijkt dus aangewezen alleen dit laatste
arrest te ontleden, te meer daar dat geding voortgang heeft gehad door
een andersluidend vonnis van Vred. Brussel, I4 september 1962 en het
andermaal vernietigend cassatiearrest van I6 januari I964.
De Belgische Staat had van de erfgenamen 3 I 6 frank als successierechten gevorderd wegens dividenden van aandelen waarvan de overleden. moedet-liet vrucnfgebruik-D.ad; maacdie e·erst rra· haar-dood·waren
uitgekeerd. De erfgenamen vorderden de terugbetaling door de Staat,
want naar hun mening behoorden die dividenden niet tot de nalatenschap,
aangezien ze eerst na de dood van de vruchtgebruikster waren toegekend.
Het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node stelde op I I september
1959 de erfgenamen in het gelijk (Rec. gen., I96o, nr 2o.22I; Rev. prat.
Not., I96I, 294). De vrederechter beschouwde de dividenden als vruchten sui generis, die niet van dag tot dag waren verkregen, vermits de schuldvordering van de dividenden slechts ontstaat door de beslissing van de
algemene vergadering. Daaruit volgde dat aan de vruchtgebruikster
alleen die dividenden ten goede waren gekomen waarvan de uitkering
tijdens het vruchtgebruik was beslist; zij behoorden m.a.w. niet tot de
nalatenschap.
Het hof van cassatie verbrak dat vonnis op 9 maart I96I op grond
van de volgende overwegingen : dividenden zijn deelachtig aan de aard
van burgerlijke vruchten (vgl. Brussel, I4 mei I946, ]. T., 1946, 582, met
dezelfde formulering); dus worden zij overeenkomstig artikel 586 B. W.
van dag tot dag verworven; de vruchtgebruiker verkrijgt ze, zoals de
eigenaar, naar evenredigheid van de duur van zijn vruchtgebruik; het
recht om deel te nemen aan de uitkering van dividenden bestaat reeds
krachtens het vennootschapscontract, zodat de beslissing van de algemene vergadering aan de aandeelhouders geen enkel recht toekent dat
ze niet reeds bezaten (deze beweegreden was geinspireerd door Cass.,
I I januari I934, Pas., I934, I, I37).
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De twee cassatiearresten werden op zeer uiteenlopende wijze onthaald. Sommigen waren van mening dat zij de controverse op bevredigende wijze hebben opgelost (bv. Ronse, J., T.P.R., 1964, biz. 130,
nr 130). Daarentegen keurden Hanotiau en natuurlijk Le Hon de arresten
af (Hanotiau, M., Des droits de l'usufruitier sur les dividendes d' actions
de societes, Rev. prat. Not., 1961, 265; - Le Hon, A., ]. T., 1962, 5 en
Ann. Not. Enreg., 1962, 5). Hanotiau beschouwde de dividenden als
burgerlijke vruchten van een bijzondere soort (o.c., 269-270). Volgens
hem moet men aantonen dat niets in rechte of in feite zich verzet tegen
de toepassing van artikel 586 B.W. (d.i. verkrijging van dag tot dag overeenkomstig de duur van het vruchtgebruik). Wegens verscheidene verschilpunten met de gewone burgerlijke vruchten nam hij de verkrijging
van dag tot dag niet aan (o.c., 271 tot 275). Hij verwierp eveneens de
opvatting dat de vruchtgebruiker of erfgenamen recht hebben op dividenden die eerst na het einde van het vruchtgebruik worden uitgekeerd
(o.c., 277). Hij legde sterk de nadruk op het feit dat het eventuele recht
op dividend slechts werkelijke schuldvordering wordt door de beslissing
van de algemene vergadering.
Ook Le Hon stelde dat in het Iicht. Hij zag een contradictie tussen
de besproken arresten en het cassatiearrest van 3 januari 1957 (Pas.,
1957, I, 485), waarbij werd beslist dat de winsten worden verkregen op
het ogenblik van het besluit van de algemene vergadering (vgl. Cass.,
6 november 1956, Pas., 1957, I, 236; - Cass., 19 juni 1962, Pas., 1962,
I, 1193; - Cass., I I december 1962, Pas., 1963, I, 455).
Dabin nam een genuanceerde houding aan. Hij achtte de oplossing
billijk en keurde ze dus goed, maar hij kon zich niet verenigen met de
motivering van het hof van cassatie (Dabin, J., Le mode d' acquisition par
l'usufruitier des dividendes d' actions de societe, R.C.].B., 1961, 299). Hij
werd daarin bijgetreden door Renard, Graulich en David (Rev. trim.
dr. civ., 1962, biz. 226, nr 13).
Dabin vond de uitdrukking deelachtig zijn aan de aard van burgerlijke vruchten te schuchter ; hij wenste de dividenden onomwonden te
bestempelen als burgerlijke vruchten, vermits artikel 584 B.W. niet
limitatief is (o.c., 304-305). Hij meende verder dat het hof ongelijk heeft
gehad zo sterk de nadruk te leggen op het recht in se krachtens het vennootschapscontract en te loochenen dat door de beslissing van de algemene
vergadering er een nieuw recht, nl. een schuldvordering ontstaat. Volgens hem is het echter zonder betekenis dat de schuldvordering tot stand
komt door het besluit van de algemene vergadering. Juist zoals Donnay
(Rec. gen., 1954, nr 19.297, biz. 13-14) maakte hij een onderscheid voor
de betrekkingen aandeelhouder - vennootschap en naakte eigenaar vruchtgebruiker. In de verhouding naakte eigenaar - vruchtgebruiker
is niet de datum van uitkering belangrijk, wei het boekjaar waarop het
dividend betrekking heeft. Zodra is beslist een dividend uit te keren,
gaat een deel ervan naar de vruchtgebruiker, naar evenredigheid van de
duur van het vruchtgebruik tijdens dat boekjaar. In die zin hechtte hij

zijn goedkeuring aan de oplossing van het hof van cassatie (o.c., 309 tot
312).

51 - Als men daarenboven rekening houdt met andersluidende beslissingen in de rechtspraak (Gent, 30 juni 1961 en Vred. Brussel, 14 september 1962, voormeld), beseft men dat het hof van cassatie geen einde
had gemaakt aan de controverse die sedert 1942 was losgekomen. Daarom is het gelukkig te noemen dat het hof met verenigde kamers en een
nieuwe motivering zijn houding heeft bevestigd door het arrest van r 6
januari 1964. Het was trouwens in dezelfde zaak als waarover uitspraak
werd gedaan door Cass., 9 maart 1961 en Vred. Brussel, 14 september
1962.

In 1964 schijnt het hof zich in ruime mate te hebben laten leiden
door de merkwaardige commentaar van Dabin op de vorige cassatiearresten, terwijl de opvattingen van Hanotiau en Le Hon werden afgewezen.
De hoofdgedachten van het arrest zijn de volgende.
r) De in artikel 584 B.W. vervatte opsomming is niet beperkend;
de dividenden zijn burgerlijke vruchten, inzoverre ze - overeenkomstig
de statuten - periodiek onder de vennoten verdeeld worden. Die uitspraak is veel stelliger dan in de arresten van 1960 en 1961 (vgl. Dabin,
o.c., 305).
2) Het arrest erkent uitdrukkelijk dat de schuldvordering van het
dividend slechts ontstaat door een besluit van de algemene vergadering.
Dat is beter dan de motivering van de vorige cassatiearresten, waarbij
werd gesproken van een recht in se dat reeds zou bestaan v66r de beslissing van de algemene vergadering (vgl. Dabin, o.c., 3 ro).
3) Daaruit volgt echter niet dat de dividenden worden voortgebracht op de dag van deze beslissing; zij houden verband met een bepaald boekjaar (Dabin, o.c., 312).
4) Er is geen beletsel van juridische of feitelijke aard voor de toepassing van artikel 586 B.W. op het vruchtgebruik van dividenden, d.w.z.
verkrijging van dag tot dag naar evenredigheid van de duur van het vruchtgebruik tijdens het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft. Dat
is een antwoord op de auteurs (Le Hon en Hanotiau) en de rechterlijke
beslissingen (Gent, 30 juni 1961 en Vred. Brussel, 14 september 1962),
die de traditionele opvatting in strijd achtten met de economische werkelijkheid.
Men mag verwachten dat het laatste cassatiearrest een gunstiger
onthaal zal genieten dan die van 1960 en 1961. De kritiek is in elk geval
nuttig geweest om het hof van cassatie tot een betere motivering van een
juiste oplossing te brengen.
Als vader en dochter
52 - CoNFLICT TUSSEN VRUCHTGEBRUIKERS. samen het vruchtgebruik van een perceel bezitten en sedert vijf jaar in
de woning verblijven die ze op dat perceel hebben gebouwd, heeft de
vader niet het recht aan zijn dochter de toegang te ontzeggen. Zij kan
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de bezitsvordering instellen (Vred. Beringen, 29 maart 1963, R. W.,
1963-64, 1988).
53 - BoRGSTELLING (ART. 6o2 B.W.). - Wanneer de vruchtgebruikster
van een woonhuis niet in staat is om borg te stellen en in plaats daarvan
het aanbod doet om het huis in huur te geven aan een persoon die door
de naakte eigenaars wordt aanvaard en die ook de herstellingen van onderhoud zal verrichten, hebben de eigenaars geen reden om een bijkomend
pand te vorderen. De eis dat de vruchtgebruikster daarenboven de so.ooo
frank, die ze als legaat ontving, zou in pand geven, werd afgewezen (Rb.
Nijvel, 29 maart 1961, Rec. fur. Niv., 1962, 15; - vgl. R.P.D.B., Tw.
Usufruit, nr 548 tot sso).
54 - VRUCHTGEBRUIK EN GROVE HERSTELLINGEN. - Artikel 606 B.W.,
dat de grove herstellingen aan de naakte eigenaar oplegt, wordt op beperkende wijze uitgelegd. Wordt niet als grove herstelling beschouwd :
het aanbrengen van schoorstenen; bedekking of bepleistering ; het moderniseren van de inrichtingen voor verwarming of hygiene ; het gewoon
onderhoud van zware muren en gewelven; het aanbrengen van afsluitingen in prikkeldraad (Brussel, 30 mei 1961, J.T., 1962, 116).
55 - Kan de vruchtgebruiker de naakte eigenaar dwingen om de grove
herstellingen te verrichten ?
Volgens de stevig gevestigde mening in rechtsleer en rechtspraak
(zie de talrijke verwijzingen in de noot van Nemery de Bellevaux, J.,
Ann. Not. Enreg., 1958, blz. 98, noten r en 2) bezit de vruchtgebruiker
daartoe geen vordering tegen de naakte eigenaar (anders : Laurent, VI,
nr 548; - Josserand, I, nr 1890 en in zekere mate De Page et Dekkers,
VI, nr 348). In 1957 echter had een arrest van het hof van beroep te Brussel een nieuw geluid gebracht door te beslissen dat de overlevende echtgenote (vruchtgebruikster) wel een vordering kon instellen; daarbij
werd vooral rekening gehouden met de bedoeling van de overleden man
die het vruchtgebruik had gevestigd (Brussel, 6 juli 1957, Ann. Not.
Enreg., 1958, So). Dit breedvoerig gemotiveerd arrest werd vrij gunstig
onthaald (Renard, Graulich et David, Rev. trim. dr. civ., 1959, blz. 208,
nr 18; -Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 267, nr 120; - Nemery
de Bellevaux, J,, Ann. Not. Enreg., 1958, 97).
Sindsdien is echter door het hof van beroep te Brussel een arrest
geveld dat opnieuw aansluit bij de traditionele opvatting (Brussel, 29
september 1959, Pas., 1961, II, 63). Een vader (vruchtgebruiker) met
twee zonen (naakte eigenaars), die grove herstellingen had verricht in
het eigendom van de oudste zoon, vorderde terugbetaling van de gemaakte kosten. Hij werd afgewezen. Het hof interpreteerde artikel 6os
B.W. zo dat de grove herstellingen - indien ze geschieden - ten laste
van de naakte eigenaar vallen, maar dat zij niet kunnen opgelegd worden.
Hierbij werd eveneens verwezen naar artikel 6oo B. W. dat de vruchtge-

bruiker verplicht de zaken te nemen in de staat waarin ze zich bevinden.
Ook het argument van de zaakwaarneming werd niet weerhouden.
Om die plotse ommekeer uit te leggen wijzen de commentatoren
vooral op de bijzondere omstandigheden die aanleiding gaven tot het
voorgaande arrest van 6 juli I957 (Renard, Graulich et David, Rev. trim.
dr. civ., I962, blz. 228, nr 14). In feite is het te betreuren dat door het
jongste arrest artikel 605 B.W. opnieuw veel van zijn betekenis inboet
ten opzichte van de vruchtgebruiker (vgl. de nog steeds lezenswaardige
beschouwingen van Laurent).
56 - VERVAL VAN HET VRUCHTGEBRUIK WEGENS MISBRUIK. In geval
van misbruik door de vruchtgebruiker wordt het verval niet van rechtswege uitgesproken; aan de rechter wordt overeenkomstig artikel 6I8,
3de lid, B.W. een ruime beoordelingsmacht gelaten (Brussel, 30 mei
I96I, ]. T., I962, u6). Het arrest omschrijft zeer juist de betekenis van
het verval. Het is geen sanctie wegens het misbruik. Het client als waarborg voor de naakte eigenaar. Nochtans moet het belang van alle betrokkenen, d.i. schuldeisers, naakte eigenaar en vruchtgebruiker (voor wie
het vruchtgebruik soms de enige bron van inkomen is) in acht worden
genomen (De Page et Dekkers, VI, nr 434 en volg. ; - Dekkers, Handhoek, I, nr I3 I I; - R.P.D.B., Tw. Usufruit, nr 845 en volg.). In het concrete geval werd geen verval uitgesproken, omdat door het stellen van de
vruchtgebruiker onder een gerechtelijke raadsman het gevaar va!l mis~
bruik was geweken en ook omdat de zoon (naakte eigenaar) zich niet
voldoende had verzet tegen het misbruik van zijn vader-vruchtgebruiker.
Wanneer de
57 - RECHT VAN DE VRUCHTGEBRUIKER NA VERKOOP. naakte eigenaar in gemeenschappelijk overleg met de vruchtgebruiker een
eigendom verkoopt, zouden er twee mogelijkheden bestaan wat de tegenprestatie aan de vruchtgebruiker betreft : ofwel krijgt hij een aandeel
in de prijs dat met de tegenwaarde van het vruchtgebruik overeenstemt,
ofwel verwerft hij het genot van de globale prijs in ruil voor het voorwerp
van het vruchtgebruik.
Het hof van beroep te Brussel besliste dat, bij gebrek aan overeenkomst die het tegendeel bedingt, het recht van de vruchtgebruiker niet
wordt omgezet in een oneigenlijk vruchtgebruik op het vereffende kapitaal, maar integendeel wegens het ophouden van het vruchtgebruik tot
verdeling van de verkoopprijs leidt (Brussel, 30 mei I96I, ]. T., I962,
u6, met noot N. Maquet). Indien echter een bijzondere overeenkomst
het vruchtgebruik op de verkoopprijs overdraagt, is prorata-verdeling
van die prijs of vrije beschikking door de naakte eigenaar uitgesloten
(Gent, 23 december I960, Pas., I964, II, 8).
Met het oog op de verdeling van de verkoopprijs wordt de waarde
van het vruchtgebruik berekend volgens de aard van de goederen en de
waarschijnlijke duur van overleven door de vruchtgebruiker na de dag
van de vervreemding (Brussel, 30 mei I96I, voormeld).
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Diezelfde prorata-verdeling heeft plaats voor de verzekering die
de naakte eigenaar en de vrucbtgebruiker samen badden genomen op
een intussen vernield huis (Brussel, 30 mei 1961, voormeld). Het vraagstuk is ingewikkelder' indien slechts een van heiden het verzekeringscontract sloot (vgl. noot Maquet, ]. T., 1962, 121; - Renard, Graulich et
David, Rev. trim. dr. civ., 1963, biz. 203, nr 15).

HOOFDSTUK

V

ERFDIENSTBAARHEDEN
58 - BEGRIP ERFDIENSTBAARHEID. - Meer dan eens gaat de strijd over
de vraag of men te doen heeft met een erfdienstbaarheid ofwel met een
recht van schuldvordering. Aangenomen wordt dat er sprake is van erfdienstbaarheid, zodra een natuurlijk verband bestaat tussen het voorwerp
van de erfdienstbaarheid en het nut van het heersend erf, terwijl het
recht van schuldvordering veronderstelt dat bet afgestane recht door
zijn voorwerp in rechtstreeks verband staat tot de persoonlijke bedrijvigheid van de begunstigde (Vred. Nijvel, 16 januari 1964, T. Vred.,
1964, 142). Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
ging in dezelfde richting (Rb. Tongeren, 3 mei 1962, R. W., 1962-63,
1694). Het werd voor een erfdienstbaarheid voldoende geacht ,dat de
dienst in recbtstreeks verband staat met het gebruik of de uitbating van
een erf, zelfs indien deze dienst aileen tot gevolg heeft het gemak van dit
gebruik of deze exploitatie te verhogen". Dat is de heersende mening
(Cass., 16 mei 1952, Pas., 1952, I, 597; ]. T., 1952, 347; - A.P.R., Tw.
Erfdienstbaarheden, nr 156, 172 en 174;- Renard et Graulich, Rev. trim.
dr. civ., 1953, biz. 199, nr 17). Het bouwverbod voor de verkrijgers van
een in kavels verdeeld terrein is een erfdienstbaarheid (Rb. Nijvel, 24
juli 1962, Rec. fur. Niv., 1962, 97; - A.P.R., o.c., nr 206; - R.P.D.B.,
Tw. Servitudes, nr 28 en 29).
De feitenrechter oordeelt soeverein of het in een bepaald geval gaat
om een erfdienstbaarheid dan wei om een persoonlijke last. Maar als
hij aanneemt dat het een erfdienstbaarheid is, moet hij consequent doorredeneren. Hij client te beslissen dat de last op het erf drukt en dus niet
aileen voor de eigenaar persoonlijk, doch ook voor de bezoekers geldt
(Cass., 30 november 1961, Pas., 1962, I, 407; R. W., 1962-63, u6o;
T. Vred., 1964, 75; R.].I., 1964, nr 4018; Rev. prat. Not., 1964, 19).
In casu ging bet om een recht van overgang dat ook door de bezoekers
van de bioscoop van de eigenaar werd uitgeoefend. Die verhoogde frequentie van uitoefening is normaal (vgl. voorbeelden in A.P.R., o.c.,
nr 663, in fine en 764). Zodra er sprake is van erfdienstbaarheid, kan men
de uitoefening niet beperken tot personen in de akte genoemd (Renard,
Graulich et David, Rev. trim. dr. civ., 1963, blz. 204, nr 16 ).
91

59 - ONTSTAAN VAN ERFD1ENSTBAARHEDEN. De rechter kan geen
erfdienstbaarheid scheppen; hij kan alleen haar bestaan vaststellen of de
uitoefening ervan waarborgen (Brussel, 12 oktober 1959, Pas., 1961,
II, 65; - in dezelfde zin A.P.R., o.c., nr 427). In de gegeven omstandigheden vroeg een eigenaar schadevergoeding wegens het tenietgaan van
een erfdienstbaarheid die door vonnis zou ontstaan zijn. Het arrest nam
het bestaan van de zgn. erfdienstbaarheid niet aan.
6o - WATERAFLOOP (ART1KEL 640 BW.). - De eigenaar van een bron
had het water door kanalisering een sterkere afloop gegeven, zodat op
het lagergelegen terrein een moerassige strook ontstond. De vrederechter
besliste dat de erfdienstbaarheid verzwaard was (artikel 640, 3de lid,
B.W.) en beval werken om de afloop van het water te verhinderen (Vred.
Virton, 13 december 1962). Het hof van cassatie verbrak dit vonnis.
Het nam wel aan dat er verzwaring was, maar oordeelde terecht dat de
vrederechter te ver was gegaan door werken op te leggen die ook de natuurlijke afloop zouden belemmeren (Cass., 19 december 1963, Pas.,
1964, I, 418; R. W., 1964-65, 97; ]. T., 1964, 331).
61 - VERPLICHTE MUURGEMEENHEID. - Ieder eigenaar heeft overeenkomstig artikel 661 B.W. een recht op gemeenmaking van de muur waaraan zijn erf paalt. Quid als de buurman een geringe ruimte heeft gelaten
tussen de muur en de scheidingslijn tussen de twee erven ? Wordt artikel
661 B.W. toegepast voor de eigenaar wiens erf niet aan de muur grenst?
Bij de bespreking van bet misbruik van recht hiervoor (zie nr 36)
werd het belangrijk cassatiearrest van 16 november 1961 voldoende in
het licht gesteld. Hier zij nog alleen aangestipt dat die oplossing sterk
afwijkt van de heersende mening. Wel waren er enige auteurs die artikel
661 B.W. wensten toe te passen om wetsontduiking en kwaadwilligheid
tegen te gaan (o.m. Laurent, VII, nr 507; - Demolombe, XI, nr 354;
- Duranton, V, nr 324;- Mourlon, I, nr 1716;- Kluyskens, V, nr 320, b).
Maar daartegenover staat de gangbare opinie (De Page et Dekkers, V,
nr 1195, 2°, c; - R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr 294-295; - Nov., Droit
civil, III, nr 989; - Josserand, I, nr 1806; - Planiol, Ripert et Picard, III,
nr 313; - Colin et Capitant, bewerkt door Julliot de la Morandiere, I,
nr 765, 1°; - Aubry et Rau, bewerkt door Esmein, II, uitg. 1961, § 222,
nr 362; - Cass. fr., 26 maart 1862, D.P., 1862, I, 175; - Cass. fr., 17
maart 1891, D.P., 1892, I, 25).
62 - T oen een eigenaar van een muur de gemeenmaking weigerde,
omdat volgens hem de buurman deze muur zou gebruiken voor publicitaire doeleinden, tot groot nadeel van bet esthetisch uitzicht besliste bet
vredegerecht te Luik dat het recht op overdracht van de muurgemeenheid
absoluut is, zonder enige beperking. In die zin achtte de vrederechter
bet verzet tegen de gemeenmaking niet gewettigd (Vred. Luik, 16 september 1961, ]ur. Liege, 1961-62, 24; T. Vred., 1962, 354). Die beslissing
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vertolkt de heersende mening (De Page et Dekkers, V, nr 1194, 2°; R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr 285 tot 287; -Nov., Droit civil, III, nr 996
met uitzondering voor malitiis non est indulgendum; - P. B., Tw. Mur
mitoyen, nr 108 en volg.; - Josserand, I, nr r8o6; - Cass. fr., 11 mei 1925,
S., 1926. 1. 22; - anders: Kluyskens, V, nr 321 en 322).
63 - VERPLICHTE KOOP VAN DE GEMEENHEID BUITEN ARTIKEL 663?
- De buurman neemt onrechtmatig een niet-gemene muur in gebruik.
Kan de valle eigenaar van de muur hem dwingen tot gemeenmaking
en de helft doen betalen of heeft hij dat recht niet en mag hij aileen afbraak plus gebeurlijk schadevergoeding vorderen? Over die vraag bestaat reeds lang strijd en te oordelen naar de jongste rechtspraak is het
debat niet ten einde.
Sommigen houden zich strak aan de tekst van artikel 661 B.W. In
die zin beslissen zij dat er aileen een recht tot gemeenmaking bestaat,
doch geen verplichting. Met andere woorden, de verkoop is verplicht,
maar de koop is dat niet. Enkele recente beslissingen hebben die opvatting bekrachtigd (Vred. Namen, 27 juni 1958, Pas., 1961, III, 44; R.].I.,
1961, nr 3851; - Vred. Moeskroen, 11 april 1961, T. Vred., 1961, 288;
R.].I., 1961, nr 3801; - Rb. Brussel, 27 februari 1962, Ann. Not. Enreg.,
1963, 254). Ze sluiten aan bij een deel van de rechtsleer en rechtspraak
(Renard, R.C.].B., 1953, biz. 237, nr so en R.C.].B., 1957, biz. 148,
nr 53; - Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962, biz. 256, nr 111; - Vred.
Dendermonde, 4 oktober 1954, R. W., 1956-57, 1181; - Vred. Sint-Joostten-Node, 3 november 1954, ]. T., 1955, 165; - Vred. Verviers, 27 november 1956, fur. Liege, 1956-57, 183; - Rb. Brussel, 9 december 1958,
R.].I., 1958, nr 3595).
Daartegenover staat de andere opinie, d.i. dat de valle eigenaar van
de muur een recht op betaling van de helft van de waarde heeft, wanneer
de wil om de gemeenheid te verkrijgen tot uiting is gekomen.
Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen volgde
deze zienswij;z:e (Rb. Namen, 24 december 1962, Ann. Not. Enreg., 1963,
250). De eiser vorderde betaling van de muurgemeenheid wegens ingebruikneming van een muur in valle eigendom. De vrederechter hield
het bij de strikte toepassing van artikel 661 B.W., met het gevolg dat aan
de eiser aileen een bezitsvordering of revendicatie toekwam (Vred. Namen,
1 juni 1962). Maar in beroep vernietigde de rechtbank die beslissing
om twee redenen : 1) de verweerder ging akkoord over het principe (niet
het bedrag) van de vergoeding, zodat artikel 661 opnieuw van toepassing
was; 2) de huidige rechtspraak beschouwt het gebruik van de niet-gemene muur als een aanwijzing dat de usurpator de wil tot gemeenmaking
heeft.
De bedoelde rechtspraak - hoewel niet eenparig gevolgd - is inderdaad vrij indrukwekkend (Cass., 25 februari 1932, Pas., 1932, I, 83; ·cass., 26 april 1934, Pas., 1934, I, 255; - Cass., 26 april 1957, Pas., 1957,
I, 1015, met noot van F. D.; - Rb. Brussel, 21 december 1954, ]. T.,
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1955, 641; - Vred. Mechelen-Zuid, 7 mei 1954, R. W., 1954-55, 861;
- Rb. Brussel, 12 februari 1957, ]. T., 1957, 300). De Page en Dekkers
onderschrijven haar als nuttig en billijk, hoewel zij er zich goed rekenschap van geven dat deze oplossing een soort van kunstgreep door de
rechtspraak is, buiten de tekst van de wet (De Page et Dekkers, V, nr
1202).

64 - De juiste opvatting lijkt wel te zijn dat de volle eigenaar van de
muur de tegenpartij voor de keuze kan plaatsen : ofwel de storende ingebruikneming doen ophouden, ofwel ze in stand houden, maar de muurgemeenheid betalen (Rb. Brussel, 27 februari 1962, voormeld). Langs
een omweg komt men dan vaak tot hetzelfde resultaat, d.i. betaling van
de helft van de waarde; niettemin verschilt deze oplossing van de onmiddellijke vordering tot betaling op grond van een vermoede wil tot
gemeenmaking. Het recht op vergoeding ontstaat uit de weigering om de
ingebruikneming te verzaken, want daaruit zal duidelijk de wil blijken
om de muurgemeenheid te kopen (vgl. verwante beschouwingen bij
Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 256, nr I I I). In feite staat deze
opvatting dicht bij die van De Page en Dekkers (V, nr 1202) en die van
de noot F. D. onder het cassatiearrest van 26 april 1957 (Pas., 1957, I,
xoxs). De usurpator moet echter niet noodzakelijk betalen; hij kan ook een
einde maken aan de onrechtmatige ingebruikneming.
65 - Soms bestaat er echter twijfel omtrent de vraag of een bepaalde
handeling kan gelden als daad van ingebruikneming die de stilzwijgende
wil tot gemeenmaking laat vermoeden. Is dat bv. het geval, wanneer een
eigenaar om zich af te sluiten een vierde muur bouwt die uitloopt op de
niet-gemene muur ? Is zulks een gebruik van de muur dat tot verplichte
gemeenmaking leidt? Neen, zei de vrederechter van Moeskroen (Vred.
Moeskroen, I I april 1961, T. Vred., 1961, 288). Daarvan zijn precedenten
in de rechtspraak (bv. Vred. Dendermonde, 4 oktober 1954, R. W., 195657, I 181; - Vred. Sint-Joost-ten-Node, 3 november 1954, ]. T., 1955,
165; - Rb. Brussel, 9 december 1958, R.].I., 1958, nr 3595). Maar het
tegendeel is even vaak beslist of verdedigd (o.m. Rb. Brussel, 21 december
1954, ]. T., 1955, 641; - Rb. Brussel, 25 januari 1955, R.].I., 1955, nr
3209; - Rb. Brussel, 29 mei 1956, R.].I., 1958, nr 3593, bevestigd door
Cass., 26 april 1957, R.].I., 1958, nr 3594; - De Page et Dekkers, V,
nr u89 B, 2, met noot 7).
Door het voornoemde vonnis van het vredegerecht te Moeskroen
werd de eis eveneens op grond van zaakwaarneming en de in rem verso
afgewezen (in dezelfde zin wat zaakwaarneming betreft: Vred. MechelenZuid, 7 mei 1954, R. W., 1954-55, 861).
Het uitstekend deel van een muur met een laag cement bedekken werd niet beschouwd als een duidelijke wilsuiting om daarvan
medeeigenaar te worden (Rb. Brussel, 30 november 1961, ]. T., 1961,
753).
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Het louter aanbouwen tegen een bestaande muur, zonder hem als
steun of spouw te gebruiken, mag niet a priori worden beschouwd als
gebruik dat tot overnemen verplicht. Er zou van ingebruikneming slechts
sprake zijn, indien de nieuwe muur niet stevig of dik genoeg was om
als volledige buitenmuur te gelden (Vred. Herk-de-Stad, 22 november
I963, T. Vred., I964, 90).
66 - AFSTAND VOLGENS ARTIKEL 656 B.W. IN STEDEN EN VOORSTEDEN ? - De vraag is of men zich kan bevrijden van de verplichting om
bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de gedwongen afsluiting
in steden en voorsteden (artikel 663 B.W.) door de helft van de grond
prijs te geven (artikel 656 B.W.). Daaromtrent is men het in rechtsleer
en rechtspraak volstrekt niet eens. Ook in de besproken periode bleef de
Belgische rechtspraak verdeeld. Een paar vonnissen opteerden voor de
toepassing van artikel 656 B.W. en de mogelijkheid van afstand (Rb.
Dendermonde, 2 maart I96o, R. W., I962-63, I407; T. Vred., I964, 74;
- Rb. Gent, I3 juni I963, R. W., I963-64, II73). Maar ook werd beslist
dat artikel656B.W.indat gevalniet mochtworden toegepast(Vred. NamenZuid, 5 september I96I, ]ur. Liege, I96I-62, 40; R.].I., I96I, nr 3853).
De eerste zienswijze wordt gedeeld door : De Page et Dekkers, V,
nr I248; - Kluyskens, V, nr 296, 2° (nochtans anders in nr 329, 2°); Josserand, I, nr I444; - Aubry, Rau et Esmein, II, uitg. I96I, § 200,
nr I88, met noot IO en § 222, nr 358, met noot 29; - de Franse rechtspraak, o.m. Cass. fr., 26 juli I882, D.P., I883, I, 342; - Rb. Charleroi,
5 maart I953, R.].I., I956, nr 3345·
Maar de tweede oplossing wordt voorgestaan door : Dekkers, Handboek, I, nr 1058, c; - R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr 427; - Nov., Droit
civil, III, nr 97I; - Demolombe, VI, nr 379; - Laurent, VII, nr 502; Planiol, Ripert et Picard, Ill, nr 3 I I ; - Colin et Capitant, herwerkt door
Julliot de la Morandiere, II, nr 20I, 3°; - Renard, R.C.].B., I953, biz.
250, nr 66 en I957, biz. I 58, nr 70;- Renard et Vieujean, R.C.].B., I962,
blz. 277, nr 128; - vrij recente Belgische rechtspraak, bv. Rb. Brussel,
4 januari I952, Pas., I953, III, I; - Vred. Nijvel, I9 juli I956, Rec. ]ur.
Niv., I956, I5I; - Rb. Brugge, 9 november I957, R. W., I957-58, I296.
Het Iaatste standpunt, zoals het door Renard en Vieujean zeer juist
werd omschreven, verdient de voorkeur.
67 - AFSTAND, INDIEN SCHADE DOOR AFBRAAK? - Door zijn huis af te
breken had een eigenaar de gemene muur beschadigd. De rechtbank
besliste dat hij verplicht is de schade te vergoeden en zich niet ervan kan
afmaken met afstand van de muurgemeenheid (Rb. Gent, I3 juni I963,
R. W., I963-64, I I73). Dat is de gangbare opinie (De Page et Dekkers,
V, nr I247, 2°; - Kluyskens, V, nr 329, I 0 ; - R.P.D.B., Tw. Servitudes,
nr 398; - Laurent, VII, nr 549; - Colin et Capitant, herwerkt door Julliot
de la Morandiere, II, nr 20I, 2°; -Aubry, Rau et Esmein, II, § 222, nr
358, tekst en noot 33).
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68 - LrcHTOPENINGEN IN DE MUUR. - Om meer Iicht aan gebouwen
te verschaffen worden tegenwoordig vaak openingen in een gemene of
niet-gemene muur aangebracht volgens de moderne techniek van doorschijnende glasblokken (Argus-procede). De vraag is of dit strijdig moet
geacht worden met de artikelen 675, 676 en 677 van het B.W.
Het antwoord schijnt af te hangen van de omstandigheid dat het
gebruikte materiaal al dan niet doorzichtig is. Wanneer men door de
glazen blokken gedaanten, omtrekken en zelfs kleuren kan onderscheiden,
is dergelijke lichtopening niet geoorloofd (Rb. Brussel, 5 juni 1962, ]. T.,
1962, 571; T. Vred., 1963, 29; R.].I., 1962, nr 3900). Daarentegen wanneer de glazen blokken aileen doorschijnend, maar niet doorzichtig zijn,
vindt de rechtspraak er geen bezwaar in (Vred. Hannut, 29 januari 1963,
]ur. Liege, 1962-63, 200; T. Vred., 1963, 300; R.].I., 1963, nr 3941).
De vrederechter motiveerde zijn beslissing als volgt : ,Attendu qu'en
I' espece, 1' esprit et la lettre de la loi ont ete respectes ; qu' il va de soi que
les procedes ne sont plus semblables a ceux qui etaient en vigueur au
moment de la redaction du Code civil ; que les tribunaux doivent necessairement tenir compte de I' evolution de I' art de construire". Hij wees
erop dat het gebruikte materiaal van gans andere aard was dan in de
voormelde zaak, die door de rechtbank te Brussel werd beslecht ; in dit
geval bestond er geen mogelijkheid om schaduwbeelden of kleuren waar
te nemen.
Deze oplossing schijnt wei de heersende mening te zijn (R.P.D.B.,
Tw. Servitudes, nr r82 en 196; - A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr
389; - Nov., Droit civil, III, nr rr5r; - Colin et Capitant, herwerkt door
Julliot de la Morandiere, II, nr 94; - Hannequart, Y., noot onder Vred.
Virton, 26 mei 1955, Rev. prat. Not., 1956, 333; - Renard et Vieujean,
R.C.].B., 1962, biz. 28r, nr 130; - Cass. fr., r december 1955, ].C.P.,
1956, II, 9042, met noot H. Blin; D., 1956, 94; - Cass. fr., ro mei
1961, D., 1961, 456; - Rb. Gex, 27 juli 1900, S., 1901, II, 147; - Rb.
Riom, ro juni 1955, D. 1955, 708; - Rb. Brugge, 25 februari 1914, ].].P.,
1916, ro7; - Vred. Zinnik, I7 oktober 1959, R.].I., 1959, nr 3695). Zij is
volkomen verantwoord. De bedoeling van de wetgever in r8o4 is geweest : uitzicht op het erf van de buurman, lawaai, slechte geuren en het
werpen van voorwerpen te voorkomen. Daarenboven hebben deze muren
of wanden bestaande uit vaste glazen blokken, die ondoorzichtig zijn,
niets gemeens met de vensters en lichtopeningen die vroeger bedoeld
werden. In het voormelde vonnis van Hannut wordt erop gewezen dat
stoornis van uitzicht en lawaai evenmin te duchten zijn als in het geval
van een stenen muur.
Nochtans behoort de vraag te worden gesteld of deze regeling zowel
voor de gemene als voor de niet-gemene muur geldt. De meeste voorbeelden uit rechtsleer en rechtspraak, die hiervoor werden ingeroepen,
hebben immers betrekking op de artikelen 676 en 677 B.W. (niet-gemene
muur). Voor een gemene muur is de regeling echter strenger: geen venster of opening, hoe dan ook, zelfs niet met vaststaand glasraam (artikel
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675 B.W.). Als men aanneemt dat het huidig bouwprocede niet valt
onder het traditionele begrip van venster of lichtopening waarvan sprake
in artikel 675, kan de lijn van de nieuwe oplossing worden doorgetrokken.
In elk geval, de rechtbank van eerste aanleg te Brugge heeft reeds zo
beslist in een geval van gemene muur (Rb. Brugge, 25 februari 1914,
voormeld).
69 - BEGRIP INSLUITING. -

a) De mogelijkheid om over een ander
erf een uitweg te hebben die Ianger en lastiger is, sluit niet uit dat volgens
de huidige stand van zaken een terrein ingesloten is (Cass., 9 september
1960, Pas., 1961, I, 33).

b) In een verkoopakte was een erfdienstbaarheid van overgang gevestigd
onder ontbindende voorwaarde (indien er geen andere uitweg bestaat).
Kon men nu beweren dat er een andere uitweg voorhanden was door de
minder zware regeling inzake noodweg toe te passen? Ja, besliste de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge (21 februari 1959). Neen, antwoordde terecht het hof van cassatie; men moet aan de erfdienstbaarheid uit overeenkomst voorrang verlenen boven het noodrecht (art. 682
B.W.) en niet omgekeerd (Cass., 7 april 1961, Pas., 1961, I, 842).
c) De tijdelijke onbruikbaarheid van een openbare weg heeft geen insluiting tot gevolg; de eigenaar moet vanwege de gemeente herstel van
deze weg vorderen (Rb. Marche-en-Famenne, 19 maart 1964, fur. Liege,
1963-64, 238). Dat is de algemene opvatting in Belgie (De Page et Dekkers, VI, nr 592, B, d;- A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 965;- Laurent,
VIII, nr 78; - Rodenbach, A., R. W., 1952-53, 998; - Cass., 2 augustus
1854, Pas., 1854, I, 413; - Rb. Verviers, 6 mei 1891, P.P., 1892, 198).
In Frankrijk zijn er afwijkende meningen (Colin et Capitant, uitg. 1934,
I, nr 735; - Planiol et Ripert, III, nr 926, in fine).
d) Kan men van insluiting spreken, wanneer het erf over vreemd grondgebied een uitweg heeft? Neen, zei de vrederechter van Poperinge (Vred.
Poperinge, 26 juli 1962, T. Vred., 1963, 49). In casu ging het om landerijen van een zelfde exploitatie, die deels in Frankrijk en deels in Belgie
waren gelegen. Op Belgisch grondgebied was het erf ingesloten, in Frankrijk niet. In het vonnis werd erop gewezen dat door het ministerieel besluit
van 17 februari 1960 volledige vrijstelling van invoerrechten voor dergelijke gevallen was verleend. Op die wijze voorkwam men de opwerping
dat de uitweg te hoge kosten zou meebrengen. Die oplossing schijnt wel
de heersende mening te zijn (R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr I 13; - A.P.R.,
o.c., nr 967; - Planiol et Ripert, III, nr 926; - Cass. fr., 6 januari 1890,
D., 1890, I, 63; - Vred. Chimay, 14 oktober 1910, Pas., 1912, III, 183).
e) Een eigenaar wiens waning aan de voorzijde paalde aan de openbare
weg, bouwde een garage aan de achterzijde. Om voor die garage een
uitweg te hebben moest hij een recht van noodweg inroepen tegenover
de gemeente, wier terrein daaraan grensde. Zijn eis werd afgewezen
wegens vrijwillige insluiting door nalatigheid (Vred. Rochefort, 31 mei
1963, fur. Liege 1963-64, 16). Dat stemt overeen met de algemeen aan-
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vaarde opvatting (De Page et Dekkers, VI, nr 593, met noot 7; - Kluyskens,
V, nr 369; - A.P.R., o.c., nr 976 en 977; - P. B., Tw. Enclave, nr 41 tot 43;Laurent, VIII, nr 82; - Vred. Ronse, 26 april 1949, R. W., 1949-50, 1331).
f) In geval van gedeeltelijke vervreemding van een groter erf kan eveneens insluiting ontstaan. De ingesloten koper kan nog steeds een overgang
vorderen over het deel dat aan de verkoper blijft toebehoren, maar slechts
daar alleen (Rb. Gent, 28 februari 1962, R. W., 1963-64, 105; Pas., 1963,
III, 62; T. Vred., 1964, 149; - Rb. Dendermonde, 20 maart 1962, T. Not.,
1963, 136). De oplossing dat het recht van overgang blijft bestaan, maar
aan bijzondere regelen is onderworpen wat het lijdend erf betreft, wordt
algemeen aanvaard (A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 460, 463 en
981;- De Page et Dekkers, VI, nr 593;- Kluyskens, V, nr 369;- Laurent,
VIII, nr 85; - P.B., Tw. Enclave, nr so; -Renard, R.C.].B., 1957, blz.
160, nr 73; - Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 288, nr 133).
70 - U1TBREIDING VAN ERFDIENSTBAARHEID. - Verleent een erfdienstbaarheid van overgang uit overeenkomst ook het recht om onder die weg
een riolering te laten aanleggen ?
Het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node besliste op 21 november
1962 in bevestigende zin (R. W., 1962-63, r 171). In een verkoopovereenkomst van 1909 was bepaald dat de weg te voet en met gespan begangbaar (sic) is. Volgens het vonnis konden de verkopers toen niet vermeeElen dat-de- weg-later zou- uitkomen-op een brede, moderne-straat
met riolering in plaats van op de toenmalige veldweg. Bijgevolg wordt
vermoed overeenkomstig artikel us6 B.W. dat de verkopers ook het
recht op riolering zouden bedongen hebben, indien ze dit hadden voorzien. Op grond van die vermoedelijke wil van de partijen wordt de erfdienstbaarheid uitgebreid volgens de vooruitgang en de behoeften van
de huidige tijd. Het vonnis voegt hier nog aan toe dat bij ontstentenis
van erfdienstbaarheid uit overeenkomst er een wettelijke uitweg zou
zijn en dat in die hypothese ondergrondse leidingen wel zouden mogen
gelegd worden.
Dit vraagstuk, dat ook geldt voor gas-, water- en electriciteitsleiding,
is vrij omstreden. Door de rechtbank te Luik werd v66r enige jaren een
gelijksoortig geval juist andersom beslecht (Rb. Luik, 22 november 1957,
fur. Liege, 1957-58, 92). Renard en Vieujean hebben die beslissing van
Luik goedgekeurd (R.C.J.B., 1962, blz. 290, nr 135). Weliswaar hebben
sommige rechters het aanleggen van die leidingen aanvaard (o.m. Vred.
Luik, 23 oktober 1930, ].].P., 1931, 258 en Vred. Schaarbeek, 9 december
1931, ].J.P., 1932, 133). Maar ook zij werden bekritiseerd (A.P.R., Tw.
Erfdienstbaarheden, nr 696 en noot onder Vred. Luik, 23 oktober 1930,
].].P., 1931, 258).
De beslissing en de motivering van de vrederechter van Sint-Joostten-Node kunnen niet worden bijgetreden.
Het wil me voorkomen dat niet voldoende rekening werd gehouden
met het onderscheid tussen een duidelijke titel en een titel die de moda-

liteiten slechts onnauwkeurig, dubbelzinnig of in algemene bewoordingen
omschrijft. De regel is wei zo dat men aan de erfdienstbaarheid geen
modaliteiten mag toekennen die de uitdrukkelijke bewoordingen van het
geschrift te buiten gaan. Eerst in geval van onduidelijkheid of onvolledigheid behoort de rechter te interpreteren (vgl. A.P.R., o.c., nr 654 en
659; -De Page et Dekkers, VI, nr 638, A, 2). De passussen van de auteurs
die in het vonnis worden geciteerd betreffen m.i. gevallen waarin de erfdienstbaarheid algemeen en zonder bepaalde bestemming werd omschreven (bv.
Laurent, VIII, nr 234 en Planiol et Ripert, III, nr 983). In de besproken zaak
waren de bewoordingen heel duidelijk te voet en met gespan begangbaar.
Wei doet de vrederecht'er ook een beroep op de vermoedelijke wil
van de partijen en artikel II56 B.W. Volgens dit artikel moet de rechter
inderdaad de gemeenschappelijke wil van de contracterende partijen nagaan, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.
De moeilijkheid bestaat echter hierin dat in vele gevallen er geen sprake
is van een onderstelde wil. In feite hebben de partijen dan niets gewild,
omdat ze die bepaalde omstandigheid niet voorzagen of er niet aan dachten. Sommige auteurs zijn van mening dat ook in dit geval de rechter
moet oordelen naar billijkheid en overeenkomstig de sociaal-economische
noodwendigheden (Kluyskens, I, nr 84, ofschoon in zeer sterke mate
beperkt wat de erfdienstbaarheden betreft in deel V, nr 378 met het oog
op de vrije beschikking over de erven). Nochtans verdient het aanbeveling
zich aan de bewoordingen van de overeenkomst te houden en daaraan
geen bedingen t~e te voegen die klaarblijkelijk door een nauwkeurige
tekst zijn uitgesloten (De Page, II, uitg. 1964, nr 563, B; - Rb. Luik,
22 november 1957, voormeld). Mocht men de twijfel inroepen aangaande
de bedoeling van de partijen, dan botst men opnieuw op een artikel in
het voordeel van het lijdend erf. Artikel II62 B.W. schrijft immers voor,
in geval van twijfel de overeenkomst uit te leggen ten nadele van hem die
bedongen heeft (vgl. De Page et Dekkers, VI, nr 619).
Het argument dat er in elk geval een recht op wettelijke uitweg
met mogelijkheid van ondergrondse leidingen zou ontstaan, is ter zake
niet dienend. Het is voorzeker juist dat in geval van noodweg het recht
op ondergrondse leidingen als onmisbaar accessorium wordt toegevoegd
(A.P.R., o.c., nr 696 en 956; - De Page et Dekkers, VI, nr 6oo en noot
3; - Nov., Droit civil, III, nr 1224; - Planiol et Ripert, III, nr 933). Maar
dat is geen reden om de erfdienstbaarheid uit overeenkomst op die wijze
te interpreteren. De regels en de gevolgen van het wettelijke en contractuele recht van overgang verschillen, o.m. wat verzwaring en vergoeding
betreft (A.P.R., o.c., nr 957; - De Page et Dekkers, VI, nr 594). Niets
belet trouwens een recht van noodweg te vorderen, indien de contractuele
overgang ontoereikend is (A.P.R., o.c., l.c.). Maar het zou verkeerd zijn
de twee te vermengen.
71 - AANGEPAST GEBRUIK. - Mag een recht van overgang met een kar,
dat in 1812 werd gevestigd, thans worden uitgeoefend met een kleine
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Morriswagen? Die vraag werd door de rechtbank van Tongeren bevestigend beantwoord (Rb. Tongeren, 3 mei I962, R. W., I962-63, I964;
T. Vred., I964, 76 en ISI).
Ook op dit gebied lopen de meningen uiteen. Soms werd de doortocht met tractoren in plaats van met paard en kar geweigerd (Limoges,
3 maart I950, D., I954, 66o, ogenschijnlijk met instemming geciteerd
in A.P.R., o.c., nr 655). Maar anderen kantten zich tegen een te letterlijke
interpretatie van de overeenkomst (Cass. fr., I7 november I953, D.,
I954, 66o, met noot; - Solus, H., Rev. trim. dr. civ., I954, blz. 125, nr 4;
- Vred. Neerpelt, I4 mei I959, T. Vred., I96o, I4; -Renard et Vieujean,
R.C.].B., I962, blz. 290, nr I35).
Het wil me voorkomen dat het vonnis terecht onderscheid heeft
gemaakt tussen de uitbreiding van erfdienstbaarheid, bv. gespan in plaats
van kruiwagen (Kluyskens, V, nr 392), en het naar omstandigheden van
tijd aangepast gebruik, nl. auto in plaats van kar. In het geval van de
riolering moest de titel klaarblijkelijk worden uitgebreid tot een nietvoorzien gebruik. Hier komt het er veeleer op aan, de voorziene wijze
van uitoefening aan te passen met het oog op een werkinstrument of
vervoermiddel dat in I 8 I 2 onbekend was.
Het lijkt me echter verkeerd, zoals het vonnis doet, daarin een geval
van frequentie van uitoefening te zien. Frequentie betreft het ritme (aantal keren) waarmee de uitoefening van het recht plaats heeft (A.P.R.,
o.c., nr 762 en voorbeelden in nr 764). Hier is het een zaak van modaliteit.
72 - WIJZIGING VAN DE PLAATS VAN UITOEFENING. - Een eigenaar, op
wiens grand een contractueel recht van overgang woog, vroeg de erfdienstbaarheid te mogen verleggen naar een andere plaats, ten einde
aan zijn villa een vleugel te kunnen bijbouwen om reden van zijn groat
gezin. In de gegeven omstandigheden kon hij niet meer beschikken over
een bureau- en eetkamer en bevond de derde slaapkamer zich op zolder.
Dat werd hem toegestaan, hoewel het traject vier meter langer werd
(Vred. Sint-Joost-ten-Node, 7 augustus I963, T. Vred., I964, 54).
De beslissing is juist; de motivering is het niet helemaal.
De vrederechter interpreteerde artikel 7DI, 3de lid, B.W. zeer juist
door de bewoordingen voordelige herstellingen op dit geval toe te passen.
De ruime interpretatie van de gestelde voorwaarde in de zin van verbeteringswerken of werken die het bewonen van het erf merkelijk aangenamer maken, wordt doorgaans aanvaard (R.P.D.B., Tw. Servitudes,
nr 523; - A.P.R., o.c., nr 978; -De Page et Dekkers, VI, nr 65 I ; - Kluyskens, V, nr 394). Ook het feit dat de rechter de nieuwe plaats als even
gemakkelijk beschouwt, ondanks de verlenging van het traject, is zeer
goed te verdedigen (vgl. R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr 5I9; - A.P.R.,
o.c., nr 679; - Rb. Aix, 9 mei I950, D., I950, 590).
Minder begrijpelijk is het argument dat "zoals de eigenaar van het
heersend erf, ook de eigenaar van het lijdend erf de zateverlegging kan
vorderen". Het recht van de eigenaar van het lijdend erf hoeft volstrekt
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geen steun te vinden in dat van de eigenaar van het heersend erf. Het is
voldoende gefundeerd door artikel 701, 3de lid, B.W., dat speciaal werd
ingelast ten gunste van het lijdend erf. Daarenboven wordt door de band
aangenomen dat een wijziging van plaats voor de uitoefening van de
erfdienstbaarheid van overgang alleen door de eigenaar van het lijdend
erf kan worden gevraagd (A.P.R., o.c., nr 674; - anders voor het recht
van noodweg : o.c., nr 989). Men heeft de indruk dat in de beweegredenen
van het besproken vonnis verandering van exploitatie en verandering
van plaats werden verward.

73 - VERJARING VAN DE MODALITEITEN VAN OVERGANG.- Krachtens een
geldige titel werd een recht van overgang gedurende minstens dertig
jaar vreedzaam en ononderbroken uitgeoefend op een plaats of wijze die
thans door de eigenaar van het lijdend erf wordt bestreden. Zowel voor
de eigenlijke erfdienstbaarheid als voor het recht van noodweg kan de
vraag worden gesteld : zijn deze modaliteiten van de overgang verjaarbaar door dertigjarig bezit ? Dat vraagstuk is vrij omstreden, want nietvoortdurende erfdienstbaarheden zijn overeenkomstig artikel 691 B.W.
niet vatbaar voor verjaring. Tot voor kort was echter de meerderheid
in de Belgische rechtsleer en rechtspraak voor de verjaring gewonnen
wat bedding en wijze van uitoefening betreft, indien er een titel voorhanden was (voor een omstandig overzicht: A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 526 inzake de eigenlijke erfdienstbaarheid van overgang en
nr 994 inzake het wettelijk recht van noodweg). Nochtans !open de meningen uiteen. Sommigen zijn over de hele lijn tegen deze verjaring gekant (bv. Lindemans, L., De bezitsvordering met Erfdienstbaarheden als
voorwerp, R. W., 1952-53, 1529 en in A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden,
nr 525 tot 527 en 993 tot 995; - Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962
biz. 297, nr 138, b). Anderen maken onderscheid tussen het wettelijke
en het contractuele recht van overgang; aileen in geval van wettelijke
erfdienstbaarheid zijn de bedding en de wijze van uitoefening vatbaar
voor verkrijgende verjaring (sic : Hansenne, J., Le droit de passage en
cas d'enclave, Ann. fac. dr. Liege, 1963, 387 tot 409).
Welke is de houding van het hof van cassatie?
Toen Renard en Vieujean hun overzicht van rechtspraak schreven
voor de periode 1956-r96o, kon men inderdaad besluiten dat het hof de
verjaring aanvaardde voor de modaliteiten van het recht van noodweg,
doch niet voor de erfdienstbaarheid van overgang uit overeenkomst
(vgl. Renard et Vieujean, R.C.].B., 1962, biz. 295 en 298, nr 138, b; zie ook : Vieujean, Rev. trim. dr. civ., 1964, biz. 430, nr 21). Wat de wettelijke erfdienstbaarheid betreft waren verscheidene arresten de verjaring
genegen (Cass., r r april 1935, Pas., 1935, I, 220; - Cass., 23 november
1950, Pas., 1951, I, 170 en Cass., 19 december 1958, iPas., 1959, I, 411).
Daarentegen inzake recht van overgang door overe~nkomst vernietigde
het hof een vonnis van de rechtbank te Aarlen dat de verjaring had aangenomen (Cass., 13 december 1957, Pas., 1958, I, 401).
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Recente cassatiearresten hebben dat rechtlijnig beeld opnieuw verstoord. Het hof heeft tot driemaal toe bevestigd dat in geval van wettelijke erfdienstbaarheid van overgang de modaliteiten door verjaring kunnen
verkregen worden (Cass., 12 januari 1962, Pas., 1962, I, 559; R. W.,
1962-63, 1161; T. Vred., 1963, 30; - Cass., 17 november 1962, Pas.,
1963, I, 343; R.].I., 1963, nr 3918; - Cass., 3 mei 1963, R. W., 1963-64,
867; Pas., 1963, I, 941 ; ]. T., 1963, 488; Rev. prat. Not., 1963, 423; T.
Vred., 1964, ISO; T. Not., 1964, 40; R.].I., I964, nr 40I9). Dat sluit
aan bij de vroegere arresten. Maar ook op het gebied van de contractuele
erfdienstbaarheid van overgang werd de verjaring van plaats en wijze
van uitoefening opnieuw in aanmerking genomen (Cass., I maart 1962,
Pas., 1962, I, 737; R.].I., 1963, nr 3916). De tekst is zeer duidelijk :
,Attendu que, si l'assiette ou le mode d'exercice d'une servitude de
passage peuvent s'acquerir par prescription, la servitude elle-meme,
etant une servitude discontinue, ne peut s'acquerir par ce mode". Ook
in de besluiten van het openbaar ministerie worden het wettelijke en het
contractuele recht van overgang gelijkgesteld : ,Mais a ce principe la
jurisprudence a apporte une attenuation. Elle admet que, un titre, legal
ou conventionnel, de servitude de passage existant, l'assiette et le mode
d' exercice de la servitude s' acquierent par la prescription".
Die onzekerheid en aarzelingen hoeven niemand te verbazen. Wanneer het gaat om een noodoplossing tegen de irrationele en hinderlijke
tekst·van artikel-69I- B:W:-ilr(vgl.- De· Page·et -Bekkers;· VI-,-nr6oJ;-62'4
en 653; - A.P.R., o.c., nr 994), zit men onvermijdelijk op drijfzand.

74 - BEZITSVORDERING INZAKE HET RECHT VAN OVERGANG. - Deze
vraag houdt nauw verband met het voorgaande probleem, de verjaarbaarheid van de modaliteiten van overgang. Artikel 4 van de wet op de
bevoegheid van 25 maart 1876 schrijft inderdaad voor : ,De bezitsvorderingen zijn alleen ontvankelijk, indien het gaat om onroerende goederen
of rechten die vatbaar zijn om door verjaring verkregen te worden". Het
antwoord inzake bezitsvordering hangt dan oak af van de oplossing die
men in verband met de verjaring heeft aanvaard.
De meerderheid is voorstander van de bezitsvordering; enkelen
wijzen ze af (A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 802 en 953; - Renard
et Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 297, nr 138, b). Voor het recht van noodweg werd de bezitsvordering door het hof van cassatie steeds aangenomen
(Cass., 23 juni 1881, Pas., 1884, I, 48; - Cass., 18 oktober 1894, Pas.,
I894, I, 304;- Cass., 12 maart 1896, Pas., 1896, I, 128;- Cass., 2 november
1899, Pas., I900, I, 24; - Cass., 19 december 1958, Pas., 1959, I, 411).
Men neemt oak aan dat de motivering van de meeste arresten zo is dat
ze zowel voor de contractuele als voor de wettelijke erfdienstbaarheid
kan gelden, op voorwaarde dat er een titel voorhanden is (Renard et
Vieujean, R.C.].B., 1962, blz. 291, nr 137). Recente cassatiearresten
bevestigden die strekking (Cass., I maart I962, Pas., 1962, I, 737 en
Cass., 17 november 1962, Pas., 1963, I, 343). Het tweede arrest betreft
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een wettelijk recht van uitweg ; maar in het eerste gaat het om een recht
van overgang door overeenkomst. Zoals hiervoor werd opgemerkt, is dat
in tegenspraak met de verschillende regeling voor noodweg en eigenlijke
erfdienstbaarheid van overgang, die door Hansenne wordt geschetst.
75 - ONBRUIK GEDURENDE DERTIG JAAR. Het recht van overgang
ten bate van een gemeente (buurtweg) kan tenietgaan door onbruik (Vred.
Wolvertem, r6 februari 1961, T. Vred., 1961, 142). Dat lijkt nu
wel de heersende mening te zijn (Gent, 21 april 1956, R. W., 1956-57.
r I I 1; - De Page et Dekkers, V, nr 793 bis; - A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 524). Maar indien de buurtweg gedeeltelijk werd gebruikt,
blijft het recht ten voile behouden (Vred. Wolvertem, 16 februari 1961,
voormeld).
Niettemin kan de erfdienstbaarheid door onbruik gedeeltelijk tenietgaan, wanneer gedurende dertig jaar materiele hindernissen het
volledig gebruik beletten zonder enig verweer van de rechthebbende uit
te lokken. De erfdienstbaarheid blijft in casu voortbestaan met verminderde modaliteit, d.i. over een breedte van 1,72 meter in plaats van 3,50
meter wegens barakken die sedert meer dan dertig jaar de overgang belemmerden (Vred. Neerpelt, 8 september 1960, T. Not., 1961, 47). Dat
stemt nogmaals overeen met de gangbare opvatting (A.P.R., o.c., nr
874; - De Page et Dekkers, VI, nr 670; - Kluyskens, V, nr 405; - R.P.
D.B., Tw. Servitudes, nr 586 tot 588; - Planiol et Ripert, III, nr 995; Mazeaud, II, nr 1730; - anders : Laurent, VIII, nr 329).
Het vonnis van Neerpelt hield zich tevens bezig met de stuiting van
het tenietgaan door onbruik. De eigenaar van het heersend erf moet om
de dertig jaar van zijn recht gebruik maken (vgl. A.P.R., o.c., nr 861).
Op hem rust de bewijslast (vgl. A.P.R., o.c., nr 882; - anders : De Page
et Dekkers, VI, Compl., nr 66o, blz. 51). Als de titel ouder is dan dertig
jaar moet de stuiting niet van dertig tot dertig jaar worden bewezen; in
overeenstemming met de heersende mening is het bewijs van een stuiting boven de dertig jaar voldoende (vgl. A.P.R., o.c., nr 882). Het gebruik moet niet noodzakelijk geschieden door de eigenaar zelf van het
heersend erf; om het even wie, bv. zijn familieleden en het bij hem te
werk gestelde personeel kunnen dat (vgl. A.P.R., o.c., nr 862; -De Page
et Dekkers, VI, nr 662; - R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr 577).
76 - In de verkoopakte was een bouwverbod (servitus non aedificandi)
opgelegd in die zin dat over een diepte van vijf meter tuintjes moesten
behouden blijven. De verweerder riep het niet-gebruik gedurende dertig
j aar in, vermits in de gecommercialiseerde wijk van magazijnen en hotels
doorgaans terrassen in plaats van tuintjes werden aangebracht. De rechtbank van Veurne nam aan dat hij het bewijs van dit onbruik zou leveren
(Rb. Veurne, r8 juni 1964, ]. T., 1964, 564).
Dat is wel een verregaande toepassing. In het · geval van een voortdurende erfdienstbaarheid wordt een met de erfdienstbaarheid strijdige
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daad vereist (artikel 707 B.W.; - A.P.R., o.c., nr 303 en 848). Weliswaar
is het zonder belang van wie de strijdige handeling uitgaat (De Page et
Dekkers, VI, nr 662; - A.P.R., o.c., nr 852). Maar in de gegeven omstandigheden gaat het om strijdige handelingen in de omgeving in plaats van
op het lijdend erf, op de verboden zone zelf. Voortdurende erfdienstbaarheden worden uitgeoefend zolang de bezwarende toestand gehandhaafd blijft (A.P.R., o.c., nr 849). Het onbruik kan slechts intreden, wanneer die toestand van het lijdend erf wordt weggenomen. Wat in de buurt
gebeurt is m.i. daarbij van geen betekenis.
77 - ERFDIENSTBAARHEDEN DOOR BESTEMMING VAN DE HUISVADER. De erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader wordt niet
tenietgedaan door een akte van scheiding van de twee erven die met de
erfdienstbaarheid niet in tegenspraak is en haar zelfs bevestigt (Cass., 13
april 1962, Pas., 1962, I, 907; ]. T., 1962, 710).
Dat ligt in de lijn van de gangbare interpretatie van artikel 694 B.W.
De zinsnede ,zonder dat het contract enig beding omtrent de erfdienstbaarheid bevat" wordt immers zo uitgelegd dat een welbepaalde clausule
moet indruisen tegen het bestaan van de erfdienstbaarheid; een stijlformule in de aard van onbelast en vrij van aile erfdienstbaarheden is geen
tegenstrijdige titel (A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 6o8 en 609; De Page et Dekkers, VI, nr 634; - Planiol, Ripert et Picard, III, nr 971
en 973, noot 1; -Aubry; Rau et Bartin, III, § 252, tekst en noot 8;- BaudryLacantinerie et Chauveau, V, nr 1124). De erfdienstbaarheid wordt a
fortiori behouden, wanneer de overeenkomst het uitdrukkelijk wil (De
Page et Dekkers, VI, nr 634, blz. 529, noot s).
78 - Wanneer een erfdienstbaarheid van uitzicht door bestemming van
de huisvader werd gevestigd, bestaat het verbod om te bouwen tot de hoogte van het laagste venster. Wat in strijd daarmee werd gebouwd, moet
dus worden afgebroken (Vred. Nandrin, 26 september 1961, R.].I., 1961,
nr 3862).
79 - EINDE VAN DE INSLUITING. - Zowel in verband met het recht van
overgang door overeenkomst als met betrekking tot het recht van noodweg
rijst de vraag : indien de toestand van insluiting een einde neemt, houdt
ja dan neen het recht op?
Het hof van cassatie lost het probleem verschillend op voor de wettelijke erfdienstbaarheid (noodweg) en voor de eigenlijke erfdienstbaarheid van overgang. In het eerste geval wordt aangenomen dat het recht
tenietgaat, maar in het tweede geval blijft het voortbestaan (Cass., 15
januari 1960, R. W., 196o-6r, 886; Pas., 1960, I, 546; - Cass., 14 december 1962, Pas., 1963, I, 461; R. W., 1962-63, 1534; R.].I., 1963, nr 3943).
De lagere rechtbanken vonnissen in dezelfde zin (Vred. Rochefort, 16
november 1962, ]ur. Liege, 1962-63, 230; R.].I., 1963, nr 3942, voor een
wettelijke erfdienstbaarheid en Vred. Hannut, I I december 1962, fur.
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Liege, 1962-63, 207, voor een recht van overgang door overeenkomst).
Dat ligt in de lijn van vroegere rechtspraak (Rb. Brussel, 20 juni I9SI,
R.J.I., I9S4, 217; - Rb. Dendermonde, I6 juni I9S3. R. W., I9S4-SS,
1068; - Vred. Neerpelt, 14 mei 1960, T. Vred., 1960, I4). Die zienswijze beheerst trouwens ook de Belgische rechtsleer (Laurent, VIII,
nr 84 en IIO tot I IS;- De Page et Dekkers, VI, nr S94 en 6o8;- A.P.R.,
Tw. Erfdienstbaarheden, nr 939, 9S7. 4°, I009 en IOIO; ;- Hansenne, J.,
Le droit de passage en cas d'enclave, Ann. fac. dr. Liege, 1963, biz. 400 tot
409, nr 9 tot I8; - Vieujean, Rev. trim. dr. civ., I964, blz. 430, nr 2I).
Die verschillende oplossing is verantwoord. Het wettelijk recht van
uitweg steunt op een toestand van insluiting (enige en onontbeerlijke
voorwaarde), terwijl het contractuele recht van overgang niet noodzakelijk en uitsluitend wordt bepaald door de ingeslotenheid (vgl. Cass., I4
december I962). Daarenboven deelt de eigenlijke erfdienstbaarheid de
onherroepelijkheid van de uitwerking der overeenkomsten en blijft dus
gehandhaafd, wanneer de vroegere insluiting ophoudt (Cass., IS januari
I96o; - De Page et Dekkers, VI, nr S94).
Nochtans bestaat er geen wettelijk beletsel dat een erfdienstbaarheid door overeenkomst, die uiteraard eeuwigdurend is, voor een bepaalde tijd of onder ontbindende voorwaarde wordt gevestigd. Zo kan
men bedingen dat het recht van overgang een einde zal nemen, wanneer,
de insluiting ophoudt te bestaan (Cass., I4 december I962). Ook in het
voormelde cassatiearrest van IS januari I96o wordt dit beginsel terloops
vermeld (behoudens uitdrukkelijke bedingen waarop niet door het vonnis
wordt gewezen). Dat stemt overeen met de heersende mening (vgl. Cass.,
I6 mei I9S2, Pas., I9S2, I, S97; - De Page et Dekkers, VI, nr 618; A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 46, 47, 921 en 922, met verdere referenties; - R.P.D.B., Tw. Servitudes, nr S99).

So - Op welke wijze neemt de toestand van insluiting een einde ? Die
vraag houdt nauw verband met het initiaal probleem, d.i. met het begrip
insluiting.
Wanneer de eigenaar van een ingesloten erf, die een recht van noodweg bezit, door het verwerven van een aangrenzend terrein toegang
krijgt tot de openbare weg, gaat het noodrecht teniet. Een Iichte moeilijkheid om de openbare weg te bereiken wegens een helling wordt niet
in aanmerking genomen (Vred. Rochefort, 16 november I962, fur. Liege,
I962-63, 230). Deze beslissing komt overeen met de heersende rechtsleer
inzake insluiting en het ophouden van die toestand (A.P.R., Tw. Erfdienstbaarheden, nr 961 en I010; - De Page et Dekkers, VI, nr S92; Kluyskens, V, nr 368).
Gaat het recht van overgang teniet, indien de titularis van dit recht
het vruchtgebruik verwerft van een terrein dat aan de openbare weg
paalt? In feite heeft de vrederechter te Hannut (voormeld vonnis van
I I december I962) die vraag niet moeten beantwoorden, want het bleek
een erfdienstbaarheid uit overeenk~mst te zijn en in die zin kon hij de eis
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terecht afwijzen (vgl. het bovengenoemde onderscheid tussen wettelijke en contractuele erfdienstbaarheid).
Hoe zou het verlopen in geval van wettelijk recht van noodweg ?
In die omstandigheden zou het recht verdwijnen, want de insluiting
houdt inderdaad op. De opwerping van de verweerders dat ze daardoor
een erfdienstbaarheid zouden opleggen aan de naakte eigenaar en dat de
toestand van ingeslotenheid dus bleef bestaan, is een volkomen onjuiste
voorstelling van zaken. Zolang men het vruchtgebruik heeft van een
terrein dat aan de openbare weg paalt, beschikt men uiteraard over een
uitweg. Zou men zich het genot en het gebruik van een erf kunnen voorstellen zonder erover te lopen ? Dat is een gans andere situatie dan degene
die de verweerders inroepen. Zij verwarden deze situatie met de hypothese
dat de vruchtgebruiker op het terrein van de naakte eigenaar een recht
van overgang toelaat ten voordele van een derde persoon. Kan hij die erfdienstbaarheid vestigen op de grand van de naakte eigenaar ? Dit punt
is omstreden in de rechtsleer (vgl. A.P.R., o.c., nr 33 en 488; - De Page
et Dekkers, VI, nr 614; - Kluyskens, V, nr 377, in fine).

106

