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HOOFDSTUKI 

ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN 

1. - HET BEGRIP BOUWEN- In het vorig overzicht (T.P.R., 1973, 784) werd 
aangestipt dat het nieuwe artikel 44 van de wet van 22 december 1970 op de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw het begrip bouwen nauwkeurig heeft 
omschreven. De ruime omschrijving van het begrip bouwen is in feite gegroeid 
uit de toen recente rechtspraak, zij het met andere bewoordingen. 
Leidinggevend voor de latere rechtspraak was het arrest van het hof van cassatie 
van 8 december 1970 (Arr. Cass., 1971, 348 ;R. W., 1970-1971, 1373). De tekst 
luidde: ,Overwegende immers dat door bouwen in de zin van artikel 44 van 
voormelde wet ( = wet van 29 maart 1962) wordt bedoeld, de handeling die erin 
bestaat een bouwwerk op te richten bestemd om ter plaatse te blijven en waarvan 
de steun op de grond voor de stabiliteit zorgt, afgezien van elk permanent karakter 
en van de teoretische mogelijkheid het te verplaatsen''. Sedertdien hebben twee 
cassatiearresten met gelijkluidende bewoordingen het begrip omschreven (Cass., 
8 april1974,Arr. Cass., 1974, 869;Pas., 1974, I, 820; Cass., 24 september 
1974, Arr. Cass., 1975, 100; Pas., 1975, I, 89). Treffend is dat in de twee 
cassatiearresten van 1974 de bewoordingen van het cassatiearrest van 8 december 
1970 werden overgenomen in plaats van de tekst van het nieuwe artikel 44 van de 
wet van 22 december 1970. 
In het arrest van 8 april1974 werd beslist dat het chalet een constructie is op grond 
van de volgende feitelijke vaststellingen: eiser heeft niet aileen twee beweegbare 
gedeelten bijeengebracht, maar eveneens hieraan door een schroefwerk een terras 
aangebracht en het geheel aan steigers gehecht, die door niet gecementeerde 
blokken zijn gevormd en op een betonnen fundering zijn geplaatst; bovendien is 
het aldus verwezenlijkte geheel op het water- en elektriciteitsleidingsnet aange
sloten. 
Inhet arrest van 24 september 1974leestmen dathet arrest(in beroep) infeite en 
derhalve soeverein vaststelt dat de door eiser opgerichte constructie bestemd was 
om ter plaatse te blijven, afgezien van elk permanent karakter en van de theoreti
sche mogelijkheid ze te verplaatsen. Dat hier sprake was van bouwen in de zin van 
artikel 44 van voormelde wet wegens de volgende motivering: , ,overwegende 
dat het arrest vaststelt dat het door eiser opgerichte gebouw een houten constructie 
is, met dak in gegolfde plastiekplaten, die bestemd is om ter plaatse te blijven en 
waarvan de steun op de grond zorgt voor de stabiliteit, afgezien van elk permanent 
karakter en van de theoretische mogelijkheid ze te verplaatsen". 

2. -DE STEDEBOUWWET ENDE CARAVANS- Ben cassatiearrest van 5 juni 1979 
(R. W., 1979-1980, 446) onderzocht of artikel 44, § 1, 6 van de wetvan29 maart 
1962, vervangen door de wet van 22 december 1970, van toepassing is op de 
caravans. 
Luidens dat artikel mag niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdruk
kelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen een grond 
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gewoonlijk gebruik:en voor het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrich
tingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kam
peerwagens, afgedankte voertuigen, tenten. 
Het arrest van het hof van beroep te Gent had op 19 februari 1979 geoordeeld dat 
de caravan, zoals hij op de grond van eiser staat, is aan te merken als een 
verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt. 
De eiser riep in dat het dan om een ,stacaravan" en een ,gewoonlijk gebruik" 
moest gaan; hij beweerde dater geen sprake was van ,gewoonlijk gebruik", 
omdat de caravan niet bestemd was om daar doorlopend te blijven staan, doch 
slechts enkele weken. 
Het cassatiearrest antwoordde: , , Overwegende dat voor de toepassing van voor
noemde wetsbepaling niet vereist is dat het om een 'stacaravan' zou gaan, noch 
dat de caravan bestemd was om doorlopend te blijven staan''. 

3. - DE WETTELIJKE BEGRIPSOMSCHRININGEN VAN DE ARTIKELEN 533 TOT 536 

B.W.- Van belang was een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik 
d. d. 7 januari 1975, bevestigd door een arrest van het hof van beroep te Luik, 
8 januari 1976 (R. Not. B., 1976, 350 ;Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.124). 
De rechtsstrijd ging tussen het bisdom dat als algemene legataris was aangesteld 
en een nicht van de overledene die als legaat al het mobilair had verkregen. De 
vraag was of de nicht hierdoor aile roerende goederen had verworven, dus ook de 
bankrekeningen, de goudstukken en de effecten. Zowel in het arrest als in het 
vonnis werd gesteld dat de werkelijke bedoeling van de erflater voorrang heeft op 
de letterlijke betekenis van het testament. Aileen in geval van twijfel moet men 
teruggrijpen naar de bepalingen van de artikelen 533 tot 536 B.W., die slechts 
aanvullend zijn. Deze opvatting sluit aan bij de cassatierechtspraak (Cass., 
3 februari 1949,Pas., 1949, I, 106). De echte bedoeling van de erflaterblijkt uit 
de verklarende, maar limitatieve opsomming van roerende goederen die aan de 
nicht worden toegewezen bij wijze van legaat. 

4. - SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERKOPER MET HET HAN

DELSP AND- In geval van samenloop tussen het voorrecht van de leverancier van 
roerende voorwerpen die niet betaald zijn en de schuldeiser die een pand heeft op 
een handelszaak (waartoe die voorwerpen behoren), moet de pandhouder het 
afleggen als hij op enige wijze heeft geweten dat de prijs van het in pand gegeven 
voorwerp nog verschuldigd is. Het bewijs dat de pandhoudende schuldeiser op de 
hoogte was van de niet-betaling van de prijs kan voortspruiten uit de neerlegging 
ter griffie van de copie van de factuur; die neerlegging mag v66r of na de 
inschrijvingvanhetpandgeschieden(Kh. Charleroi, 5 oktober 1977,J.T., 1978, 
547 met noot F. Glansdorff. Dit vonnis sluit aan bij Cass., 28 september 1972, 
R.W., 1972-1973, 749 met noot C. Caenepeel). 

5. - SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER MET DAT VAN DE 

VERKOPER VAN DE ROERENDE VOORWERPEN DIE HET VERHUURDE ONROEREND 

GOED VERSIEREN- In dit concrete geval kreeg de verhuurder de voorrang boven 
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de verkoper. Opdat het anders zou zijn moest door de verkoper het door artikel 23 
van de wet van 18 april1851 voorgeschreven bericht aan de verhuurder worden 
meegedeeld; de overschrijving of registratie ter griffie van de factuur was niet 
voldoende (Kh. Charleroi, 5 oktober 1977, J.T., 1978, 547). Deze oplossing 
werd sterk bekritiseerd door F. Glansdorff in zijn noot bij het voormelde vonnis, 
vooral nrs. 1 en 3. Ik meen mete kunnen aansluiten bij de opinie van Glansdorff. 

6. - SAMENLOOP VAN EEN SCHULDEISER MET HANDELSPAND EN EEN GEWONE 

PANDHOUDENDE SCHULDEISER- Door de rechtbank van koophandel van Brussel 
werd beslist dat de schuldeiser met handelspand voorrang had op de gewone 
pandhouder volgens de volgorde van de inschrijvingen (Kh. Brussel, 22 sep
tember 1977, J.T., 1978, 634 met noot J. Thilmany). 
De feiten waren de volgende. De Manufacturers Hanover Bank Belgium opende 
op 16 april1973 een kaskrediet ten gunste van de firma Soberes. Door Soberes 
werd het restaurant in pand gegeven. Op 14 mei 1973 werd dit pand ingeschreven 
bij de hypotheekbewaarder. Het restaurant werd op 17 augustus 1973 vemield. 
Het geheel werd gedekt door een brandpolis voor een waarde van 4 miljoen door 
de Caisse patronale en deAssurances nationales. Op 20 augustus 1974 opende 
de Caisse privee een krediet van 3.500.000 fr. aan de zaakvoerster van de firma 
Soberes. Als pand werd gegeven de vordering op schadevergoedingen wegens 
brand. Dit werd betekend aan de verzekeraars op 6 september 1974. De firma 
Soberes werd in staat van faillissement verklaard op 12 november 1974. 
Voor de samenloop van de schuldeiser met handelspand met de gewone pandhou
der moet dezelfde oplossing worden gezocht als in de samenloop van de schuldei~ 
ser met handelspand en van de hypothecaire schuldeiser, d.i. de datum van 
inschrijving (zie Cass., 26 mei 1972,R. W., 1972-1973, 297). In ditgevalgingde 
voorrang naar de Manufacturers Hanover Bank Belgium. De Caisse privee riep 
ten onrechte een arrest van het hof van cassatie van 28 september 1972 (R. W., 
1972-1973, 749) in, waarbij voorrang werd verleend aan de verkoper boven een 
schuldeiser met handelspand. 
Bij dit vonnis werd een zeer kritische noot geschreven door J. Thilmany, (J.T., 
1978, 635-636). De auteur ging wel akkoord met de grote lijnen van het vonnis, 
maar vocht de motivering aan. 

HoOFDSTUK II 

DOMEINGOEDEREN 

7. - BEGRIP OPENBAAR DOMEIN- Een goed behoort tot het openbaar domein, 
wanneer door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde over
heid het goed wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid naar de 
persoon (Cass., 20 apri11978,Arr. Cass., 1978, 1191 ;Pas., 1978, I, 937). Die 
opvatting leunt aan bij Cass., 3 mei 1968,R. W., 1968-1969, 409, besproken in 
T.P.R., 1969, 687 nr. 6. (Vgl. T.P.R., 1973, 789 nr. 9). 
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8. - PRIVAAT DOMEIN VAN DE GEMEENTE- ,Les sarts communaux" maken 
deel uit van bet privaat domein van de gemeente (Cass., 16 mei 1974, Pas., 
197 4, I, 954 met de conclusies van procureur -generaal Gansbof van der Meerscb; 
Arr. Cass ., 1974, 1032;R.W., 1974-1975, 60;J.T., 1974, 494;Rec. Gen. Enr. 
Not., 197 5, nr. 21. 966). In de conclusies van Gansbof van der Meerscb vemeemt 
men dat de gemeentelijke goederen in een situatie verkeren tussen openbaar 
domein en privaat domein, maar dicbter staan bij bet privaat domein, als een 
categorie sui generis. (Zie ook: Onroerend goed in de praktijk, I.B., 2.1.1. ; 
tekst: F. Van Neste). 

9. - CONCESSIE, GEEN VERHURING- De goederen waarvan de N.M.B.S. 
(Nationale Maatscbappij der Belgiscbe Spoorwegen) bet genot beeft maken deel 
uit van bet openbaar domein; zij kunnen niet bet voorwerp uitmaken van een 
buurovereenkomst, maar enkel van een concessie ten precaire titel (Vred. Virton, 
8 februari 1973,1. Liege, 1972-1973, 231 ;Resluralmm., 1973, nr. 5254). Het 
vonnis van bet vredegerecbt werd wat de essentie betreft bevestigd door de 
recbtbank van eerste aanleg te Aarlen op 16 december 1975 (J. Liege, 1975-
1976, 269; Pas., 1976, III, 28). 
Interessant was bet geval van bet restaurant , ,De Fortuin'' te Lier. De exploitatie 
van bet restaurant om":atte goederen beborende zowel tot bet openbaar als tot bet 
privaat domein van de stad. Bijgevolg gold bet hier om een concessie voor 7 jaar 
en was de wet op de bandelsbuur niet van toepassing, dus geen buurverlenging 
(9 jaar). Die zienswijze vindt men in bet vonnis van de vrederecbter van Lier, 
d.d. 13 juli 1971 (T. Vred., 1973, 222), alsook in bet arrest van bet bof van 
cassatie van 4 januari 1974 (Art. Cass., 1974, 486; Pas., 1974, I, 455; R. W., 
1973-1974, 2259;R.Not. B., 1975, 506;Rec. Gen. Enr.Not., 1975, 193)datbet 
vonnis bekracbtigde. · 
Een zelfde oplossing als in vroegere recbtspraak vinden we in het vonnis van de 
recbtbank van eerste aanleg te Brugge op 30 juni 1976 (Res Jura Imm., 1977, 
nr. 5594). In navolging van de vaste recbtspraak van bet bof van cassatie beboort 
een goed tot bet openbaar domein, wanneer bet ingevolge een uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beschikking van de bevoegde overbeid, tot bet gebruik van allen is 
bestemd geworden. Het ging om een gemeentelijk zwembad met een cafetaria als 
accessorium van bet ganse complex, zodat ze evenals de boofdzaak als een deel 
van bet gemeenschappelijk openbaar domein dient te worden bescbouwd. Het 
betwiste goed dat tot bet openbaar domein beboort kon niet in buur gegeven 
worden, in de zin van bet burgerlijk wetboek, maar slecbts bet voorwerp uitma
ken van een concessie (volgens Cass., 4 januari 1974, Pas., 1974, I, 455). 

10. - DESAFFECTATIE - Een goed dat tot het openbaar domein beboort ten 
gevolge van een beslissing van de bevoegde overbeid kan zijn kenmerk van 
openbaar domein slecbts verliezen door een uitdrukkelijke beslissing van deze 
overbeid, waardoor zijn bestemming voor bet gebruik van allen wordt ontnomen, 
of door een bandeling welke noodzakelijk zulke beslissing vanwege deze over
beid onderstelt (Cass., 1 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 130; Pas., 1977, I, 
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133; Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.275 met korte noot; Rb. Aarlen, 
16 december 1975,Pas., 1976, III, 28 ;J. Liege, 1975-1976, 269; Vred. Virton, 
8 februari 1973,J.Liege, 1972-1973, 231;Resluralmm., 1973, nr. 5254). Al 
deze rechterlijke beslissingen verwezen naar Cass., 3 mei 1968, Arr. Cass., 
1968, 1100; R.C.J.B ., 1969, 5 met noot Mast. 
Is geen handeling die noodzakelijk tot desaffectatie leidt het in huur geven aan een 
particulier voor zijn persoonlijk en exclusief gebruik (Vred. Virton, 8 februari 
1973, J. Liege, 1973, 231). Het feit dat het aanvankelijk contract ten onrechte 
huurovereenkomst werd genoemd impliceert niet de desaffectatie (Rb. Aarlen, 
16 december 1975, J. Liege, 1975-1976, 269). Is evenmin een beslissing die tot 
desaffectatie leidt het feit dat de bezetting van het goed wordt toegestaan of het 
feit dat ditzelfde goed in concessie wordt gegeven, noch de vermelding in een 
administratieve akte van overdracht dat dit goed tot het privaat domein van de 
Staat behoort (Cass., 1 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 130). 

HoOFDSTUK Ill 

EIGENDOM 

AFDELINGI 

VERTICALE GRENZEN VAN DE EIGENDOM 

11. - ARTIKEL 552 B.W.- Zoals in Zakenrecht, I, B, nr. 571 (tekst R. Der
ine) (1) reeds werd aangestipt: de eigenaar van een afgebakende standplaats in 
een gemeenschappelijke onderaardse garage is eigenaar van de ruimte die er zich 
boven uitstrekt tot tegen de zoldering; hij mag dus eisen dat de compressoren die 
in de zoldering van de parking werden aangebracht worden weggenomen; de 
bewering van de verweerder dat de eiser aileen mocht beschikken over de ruimte 
die nodig is voor het stationeren van wagens werd afgewezen op grond van 
artikel 552 B.W. (Vred. Brussel, 30 oktober 1972, T. Vred., 1973, 54). 
Door een arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 juni 1973 (R.G.A.R., 
1974, 9357) werd verwezen naar artikel 552 B.W. dat bepaalt dat deeigendom 
van de grond ook de eigendom van de onder- en bovengrondse ruimte insluit. 
Daaruit volgt dat men zonder de instemming van de eigenaar geen kraan mag 
laten draaien boven het belendend eigendom. , ,Overwegend dat uit dit alles blijkt 
dat ge"intimeerden zich aan feitelijkheden plichtig maken door onrechtmatige 
toeeigening van de bovengrondse ruimte van het belendend eigendom van ap-

(1) ERRATUM 
In de verwijzingen komt verscheidene malen voor: DERINE, e.a., o.c.; ofDERINE, o.c.; ofDERINE, I 
B. 
Men moet ermee rekening houden dat ZAKENRECHT, dee! I A en I B geschreven werden door R. 
DERINE en F. VAN NESTE. 
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pellanten, zonder toestemming van deze laatsten en zonder enig eigen recht, noch 
enige technische volstrekte noodwendigheid''. De beslissing van het hof luidde: 
- legt aan geintimeerden het verbod op nog de kraan met tegengewicht te 

gebruiken op de plaats waar ze thans staat; 
~ beveelt dat gezegde kraan binnen de tien werkdagen na de betekening van 

huidig arrest zal verplaatst worden, opdat de kraanbalk en het tegengewicht 
niet meer boven het belendend erf van appellanten zouden kunnen uitsteken; 

- bij gebreke voor gei:ntimeerden daaraan gevolg.te geven binnen de voorziene 
termijn, machtigt van nu af aan appe1lanten gezegde kraan te doen afbreken 
door technici van hun keuze. 

Deze stelling werd reeds verdedigd.inZakenrecht, I, B, m. 571, blz. 837 met 
noot 21 (verwijzing naar een Frans arrest). 
Minder begrijpelijk daarentegen is de uitspraak van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel van 11 februari 1975 (R.G.A.R., 1975, 9453). Ook hier ging 
het om een kraan die ronddraaide boven het aanpalende eigendom zonder in
stemming van de eigenaars. De eisers verweten aan de gebruikers van de kraan 
een fout met verwijzing naar artikel 552 B. W. dat bepaalt dat de eigendom van de 
grond de eigendom van de boven- en ondergrond omvat, waaruit volgt datde 
gebruikers van de kraan niet het recht hadden de luchtruimte te gebruiken. Ret 
vonnis stelt duidelijk: , ,Attendu qu' en organisant son chan tier de telle sorte que la 
fleche de la grue qui y etait erigee puisse surplomber l'immeuble des demandeurs, 
sans leur a voir demande 1' autorisation, constitue, compte tenu de 1' article 552 du 
Code civil, une atteinte a leur droit de propriete; que la faute, denoncee par les 
demandeurs, est etablie''. Na zulke overweging zou men verwachten dat schade
vergoeding wordt toegekend. Maar de rechtbank was van oordeel dat de schade 
die bet gevolg van de fout zou zijn niet bewezen werd. 
M.i. ware het billijk geweest een bepaald bedrag als schadevergoeding toe te 
kennen voor elke dag dat de kraan heeft rondgedraaid boven het eigendom van de 
eisers. Daarvoor heeft men de theorie van de verrijking zonder oorzaak, die 
terecht werd afgewezen, niet nodig. 
Dit vonnis is met red en omstreden in de rechtsleer. Ransenne is van mening: , ,les 
demandeurs furent justement deboutes" (Ransenne, J., Examen de juris
prudence, 1970 a 1975, R.C.J.B., 1977, 94, m. 8). Berenboom daarentegen 
heeft - juist zoals ik - een andere opinie. Rij acht het weigeren van elke 
schadevergoeding betwistbaar, omdat de eisers een minderwaarde ondergingen 
wegens het periodiek overhangen van de kraan gedurende bijna een jaar (Beren
boom, A., Les droits reels, 1973-1977; J.T.; 1979, 739, m. 7). 

AFDELING II 

MISBRUIK VAN RECHT 

12. In het vorig overzicht van rechtspraak werd de vereiste aandacht besteed aan 
het belangrijke cassatiearrest van 10 september 1971 (T.P.R., 1973,792, m. 11; 
Onroerend goed in de praktijk, I.D., hs. 4, 1; hs. 4, 2. 4 (tekstR. Derine)). Ret 
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cassatieairest dreunt nog na in de thans bestudeerde periode. Vooreerst is er een 
zeer interessante noot bij dit arrest van P. van Ommeslaghe (R.C.J.B., 1976, 
300-350). Daarbij komt dat de rechtspraak uit de besproken periode aanleunt bij 
het cassatiearrest. Dit is het geval voor het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg, Luik d.d. 15 april1976 (J. Liege, 1976-1977, 291). Het cassatiearrest 
wordt eveneens vermeld in het vonnis van het vredegerecht van Paliseul, d.d. 
10 maart 1976 (J.T., 1976, 412). 
Het is nuttig de gevallen concreet te bekijken. Met verwijzing naar het cas
satiearrest van 10 september 1971 wordt gesteld dat rechtsmisbruik kan voort
spruiten, niet aileen uit een rechtsuitoefening met de enige bedoeling te schaden, 
maar ook door de rechtsuitoefening op een wijze die de grenzen te buiten gaat van 
de normale uitoefening door een voorzichtig en bezorgd persoon (Rb. Luik, 
15 april 1976). Er was geen sprake van het oogmerk om te schaden. De eisers 
beschouwden als misbruik van recbt dat geen voorzorgen werden genomen 
vooraleer het werk te verrichten. Het vonnis antwoordde dat er geen rechts
misbruik was, als men zich niet wendde tot zijn buurman om op de helft van een 
gemene muur waarover men mag beschikken een bekleding aan te brengen die 
beboorlijk is en in overeenstemming met het uitzicht van de rest van zijn eigen 
gevel. Door het vredegerecht van Paliseul, 10 maart 1976 werd als rechts
rnisbruik bescbouwd het plaatsen van een afsluiting waarover everzwijnen niet 
heen kunnen, zodat grof wild niet meer kan doordringen op het jachtterein van de 
buurman. In de vermelding van het cassatiearrest werd verwezen naar bet ruime 
criterium van de wanverhouding tussen bet verwachte voordeel en de schade aan 
een derde. Het determinerend criterium in dit geval was de bedoeling te schaden. 
In het vonnis van Paliseul werd ook duidelijk vermeld welke sanctie moet worden 
getroffen: 1) verwijdering van bet abusievelijk werk; 2) schadevergoeding. 

Een vonnis dat niet naar het cassatiearrest van 10 september 1971 verwijst, maar 
er het dichtst bij staat is de beslissing van het vredegerecht van Luik van 
16 februari 1976 (J.T., 1976, 370; R. Not. B., 1976, 549). Volgens dit vonnis 
bestaat rechtsmisbruik uit de wanverhouding tussen de scbade aan een ander 
berokkend en het voordeel dat men zelf uit de wijze van de uitoefening van het 
recht haalt. Als factor speelde mee dat het algemeen belang oplegt dat in een zo 
verontreinigde stad als Luik het maximum aan groen in de stad blijft bestaan. 
Ten slotte werd beslist dat er slechts sprake van rechtsmisbruik kon zijn in geval 
van boosaardigheid of enig oogmerk te schaden, wat in casu niet bet geval was 
(Vred. La Louviere, 8 mei 1974, Pas., 1974, ill, 53). 
V ermeldenswaard is dat buiten dit terrein de vordering tot openbare verkoping 
een misbruik van recht uitmaakte, vermits zij aan verweerder geen enkel voordeel 
kan verschaffen en aan eiser slechts nadeel kan berokkenen (Cass., 3 juni 1977, 
Arr. Cass., 1977, 1201;Pas., 1977, I, 1020). 
Interessant is bet geval dat werd bebandeld door de rechtbank van eerste aanleg te 
Turnhout, 4 oktober 1971, bevestigd door het hofvan beroep te Brussel, 26 ok
tober 1973 (T. Aann., 1974, 232 met noot K. Ver Berne). De rechtspraak zelf is 
vrij pover wat de motivering aangaat: de bedreiging met afbraak van een gebouw, 
opgericht op andermans grond, is geen morele geweldpleging docb wel een 
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normaie rechtsuitoefening. Daarentegen de noot van Ver Berne onderzoekt 
grondig of hier geen sprake is van rechtsmisbruik. We weten dat het hof van 
cassatie de theorie van het rechtsmisbruik heeft aangenomen, wanneer de afbraak 
van een nieuw gebouw wordt gevorderd, ais dat gebouw slechts enkele centime
ters over de scheidingslijn tussen de twee erven was opgetrokken (Cass., lO sep
tember 1971 ,R.W., 1971-1972,321; ziehiervoor). Ver Berne stelthetprobleem 
of de vordering tot afbraak niet evengoed rechtsmisbruik kan zijn, ais het gebouw 
bij vergissing volledig op het aanpaiend perceel werd opgericht. Steunend op het 
criterium van de belangenafweging (gering voordeel- enorme schade) zou men in 
dit gevai allicht tot het besluit kunnen komen dat de eiser tot afbraak zich schuldig 
maakte aan misbruik van recht. Nochtans bij de belangenafweging moet ook aan 
schuldafweging worden gedaan, d.w.z. men moet nagaan welke de zwaarte is 
van de iniW!le fout van wie overbouwing pleegde. Het ligt voor de hand dat 
gemakkelijker schuld zal aanvaard worden voor wie het aanpalend perceel vol
ledig bebouwde dan voor wie aileen maar met enkele centimeters de grens 
overschreed. Trouwens, degene die in casu over de gause breedte van het 
aangrenzend erf bouwde beging een ernstige fout door de kadastraie identiteit van 
zijn perceel niet te verifieren v66r de aanvang van de bouwwerken. Er is dus 
normaie rechtsuitoefening vanwege hem die met afbraak dreigde. 

AFDELJNG III 

HINDER UIT NABUURSCHAP 

Hinder kan voortspruiten uit een foutieve gedraging ofwel ontstaan zonder 
schuldoorzaak. 

13. - FOUTIEVE GEDRAGING- In dit gevai spreekt men van aquiliaanse aan
sprakelijkheid op grond van artikel 1382 of 1383 B.W. 
In de besproken peri ode komen verscheidene gevailen van foutief optreden voor. 
Een laat gepubliceerd vonnis vindt een fout bij de RTT omdat zij niet aile 
mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om trillingen door het inheien 
van paien te vermijden (Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T. Aann., 1975, 
280 met noot A. Moreels). De aannemer is aansprakelijk wanneer hij fouten en 
naiatigheden begaan heeft (Luik, 4 maart 1970, T. Aann., 1978, 149). Men is 
fout, wanneer men bij gebrek aan elementaire aansluitingswerken de normaie 
toegang tot de openbare wegverhindert(Brussel, 6 april1972,R. W., 1973-1974, 
315 met noot T.). Een aannemer is gedeeltelijk aansprakelijk, wanneer hij een 
beroepsfout maakt en aldus waterinzijpelingen veroorzaakt (Rb. Antwerpen, 
23 november 1972, bevestigd door Antwerpen, 28 juli 1975, T. Aan., 1977 met 
noot Ph. Mathe!). De onderaannemer is in solidum aansprakelijk, als hij geen 
voorzorgsmaatregelen heeft genomen bij het gebruik van een heimachine (Rb. 
Veurne, 29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met noot Th. Delahaye). De 
aannemer is ook aansprakelijk, wanneer hij de elementaire maatregelen om het 
stof tegen te houden heeft verzuimd (Brussel, 11 december 1973, R. W., 1974-
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1975, 423). De aannemer heeft een plicht tot grotere voorzichtigheid in de 
stadszone en onder de openbare weg wat betreftkabels en kanalisaties (Rb. Luik, 
7 oktober 1974,J.T., 1975, 208). Met de aquiliaanse aansprakelijkheid op grond 
van artikel 1382 B.W. wordt gelijkgesteld de foutloze aansprakelijkheid van de 
mijnconcessionaris omschreven door artikel 58 van de mijnwet (Brussel, 
20 september 1974, Res Jura Imm., 1974, nr. 5397). Er is foutieve gedraging, 
wanneer oorverdovend lawaai en sterke trillingen aan een buurt worden toege
bracht door het overvliegen van verscheidene vliegtuigen op onvoldoende 
hoogte, d.i. ± 300 meter (Vred. Grace-Hollogne, 3 oktober 1978, Res Jura 
Imm,, 1979, nr. 5733). Zowel aannemer als architectkunnen aansprakelijkzijn, 
de eerste omdat hij verwaarloosd heeft enige controle uit te oefenen en geen 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de tweede omdat hij tekortgeschoten is in 
zijn waarschuwingsplicht in die zin dat hij nagelaten heeft de bouwheer te 
verwittigen dat schade te vrezen was ingevolge het gekozen funderingssysteem 
(Brussel, 5 januari 1979, T. Aan., 1979, 159 met noot M.F.). 
Omtrent het be grip fout wordt opgemerkt dat schade aan derden niet noodzakelijk 
een fout van de aannemer inhoudt bij gemis van fout in de conceptie of de 
uitvoering (Cass., 4 oktober 1973,Arr. Cass., 1974, 135;Pas., 1974, I, 124; 
R.G.A.R., 1974, 9171). 

14. - ZELFS DE GERINGSTE SCHADE- In tegenstelling met artikel 544 B.W. 
wordt in geval van artikel 1382 B. W. de geringste hinder in aanmerking genomen 
(Rb. Veurne, 29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met noot Th. Delahaye). Dit 
betekent dat de schade integraal moet worden vergoed (Brussel, 20 september 
1974, Res Jura Imm., 1974, nr. 5397). 

15. - VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID- In geval van fout wordt de 
aansprakelijkheid soms verdeeld. De quota varieren sterk. In een vonnis van de 
rechtbank van Antwerpen van 23 november 1972 (T. Aann., 1977, 6 met noot 
Ph. Mathe!), bevestigd door een arrest van Antwerpen, 28 juli 1975, wordt 1/20 
van de aansprakelijkheid op de aannemer gelegd en 19/20 op de opdrachtgever. 
Een arrest van 1 oktober 1973 (T. Aann., 1975,42 met noot G. Rommel) besliste 
dat opdrachtgever en architect slechts voor 80 t.h. aansprakelijk waren wegens 
het gebrek aan het naburig huis. In een vonnis van de rechtbank van Nijvel van 
23 april 1974 (Res Jura Imm., 1974, nr. 5390) werd de aansprakelijkheid ver
deeld: de helft woog op de eiseres wegens overmacht (onweder), 2/6 op het 
studiebureau wegens gemis van voorzorgen, 1/6 op de RTT wegens slecht 
aangelegde werkert. Het arrest van 16 januari 1976 (Res Jura Imm., 1976, 
nr. 5506) verdeelde de aansprakelijkheid over de aannemer (70 t.h.), de architect 
(15 t.h.) en de betoningenieur (15 t.h.). In een vonnis van de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen van 13 januari 1977 (T. Aann., 1978, 33 met noot K. 
Ver Berne) moest de aannemer 4/9 op zich nemen en de betoningenieur 2/9; de 
rest was te wijten aan onvoldoende fundering van het gebouw. Ver Berne heeft 
het gering aandeel van de betoningenieur bekritiseerd. In het arrest van 5 januari 
1979 van het hof van beroep te Brussel (T. Aann., 1979, 159) wordt de helft van 
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de aansprakelijkheid toegewezen aan de aannemer bij gebrek aan controle en 
voorzorgen en de andere helft aan de architect, omdat hij tekortschoot in zijn 
waarschuwingsplicht. 

16. - VERBREKING VAN HET EVENWICHT- In de lijn van de cassatiearresten 
van 6 april1960 (Pas., 1960, I, 722) wordt compensatie toegekend, b.v. als de 
eigenaar het evenwicht tussen twee naburige erven heeft verbroken op niet
foutieve wijze (Cass., 20juni 1975,Arr. Cass., 1975, 1121;Pas., 1975, I, 
1014; Luik, 4 maart 1970, T. Aann., 1978, 149; Brussel, 9 juni 1977 ,Res Jura 
Imm., 1978, nr. 5650; Rb. Brussel, 19 maart 1969, bevestigd door Brussel, 
12 november 1970 en Cass., 19 oktober 1972, R.G.A.R., 1973, 8992; Rb. 
Antwerpen, 30 juni 1970, T. Aann., 1976, 40 met noot K. Ver Berne; Rb. 
Antwerpen, 16 december 1976,R.W., 1979-1980,988 ;Kh. Brussel, 20 decem
ber 1971, B .R.H., 1972, 144; Kh. Tongeren, 13 januari 1977, B .R.H., 1977, 
401). 
Wijst niet op een verbreking van het evenwicht het voor consumptie ongeschikt 
worden van de vruchten in een boomgaard wegens foutiefuitgevoerde werken op 
een naburig erf (Cass., 14 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 197; Pas., 1977, I, 
199). 
Kritische bedenkingen op het evenwicht en op de gelijkheid vindt men bij 
Hanotiau, M., L'Egalite en matiere de troubles de voisinage, vol. V, Brussel 
1977, 67-99. 

17. - OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSREGEL- Uit voorgaand nummer blijkt 
dat deze objectieve maatstaf algemeen wordt aangenomen in de rechtspraak. In de 
rechtsleer is het foutbegrip nog niet helemaal opgegeven. Bocken pleit ervoor, 
alsook voor de immissio-theorie (noot bij Rb. Antwerpen, 30 maart 1966 van H. 
Bocken, T. Aann., 1974, 24). Terecht heeft Hannequart gepleit tegen een terug
keer naar de opvatting van de fout (b. v. als de schade te voorzien was)- (noot bij 
Brussel, 11 februari 1970, T. Aann., 1974, 104). Dezelfde mening werd verde-

, digd in ,,Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'', Zakenrecht, I, A, nr. 248. 
Tegendeimmissio-theorie werd stelling genomen: o.c., nr. 255 en inOnroerend 
goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 3. 1. 2. (tekst R. Derine). 

18. - ALLEEN POSITIEVE DAAD OF NALATIGHEID?- V 66r enkele jaren was het 
nog een omstreden vraagstuk of het evenwicht moest worden verbroken door een 
positieve daad of dit ook kon door een verzuim (zie o.m. Zakenrecht, I, A, 
nr. 258 en Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 3. 1. 1.). 
Sindsdien is een vonnis van de rechtbank te Brussel een hele stap verder gegaan 
(Rb. Brussel, 18 april1978, J.T., 1978, 478). De verplichting de bovenmatige 
hinder te compenseren weegt niet alleen op hem wiens feit (daad) of nalatigheid 
(omissio) materieel de hinder veroorzaakte, maar ook op hem die de juridische en 
administratieve toestand schiep die het verbreken van het evenwicht tussen 
naburige eigendommen met zich bracht. Concreet bekeken kwam het hierop neer 
dat de cessie door de eigenaar van zijn natrekkingsrecht van een terrein aan een 
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promotor de eigenaar niet ontslaat van de verplichting de bovenmatige hinder te 
compenseren. 

19. - GELIJKHEID VAN DE BURGERS T. A.V. DE OPENBARE LASTEN- De vraag is 
of de theorie van de burenhinder van toepassing is op de overlast door openbare 
werken. De heersende rechtspraak geeft daarop een positief antwoord (Cass., 
30 oktober 1975,R.W., 1975-1976, 1571 met noot A. Van Oevelen; T. Aann., 
1976, 48metnootPh. Mathei:;Arr. Cass., 1976, 285;Pas., 1976, I, 216;R.Not. 
B., 1977, 606; Rb. Antwerpen, 25 november 1977 ,R. W., 1977-1978, 1579). In 
een vonnis van de rechtbank te Luik werd echter aangenomen dat in geval van 
open bare werken meer soepelheid moest betoond worden (Rb. Luik, 7 mei 1976, 
J.T., 1976, 679). In de zin van dat vonnis: Rasir, R., J.T., 1977, 235-236. Maar 
doorgaans wordtdie opvatting bekritiseerd: Fagnart, J.-L. ,J.T., 1976, 680; ID., 
J.T., 1977, 236; Berenboom, A. ,Les droits reels (1973-1977),J.T., 1979, 739, 
nr. 8. 
Eveneens werd beslist dat burenhinder mogelijk is tussen een prive onroerend 
goed en de openbare weg (Rb. Antwerpen, 16 december 1976, R.W., 1979-
1980, 988). 
Ten slotte valt te noteren dat Hanotiau de theorie van de gelijkheid t.a.v. de 
openbare lasten grondig heeft bekritiseerd (Hanotiau, M., L' Egalite en matiere 
de troubles de voisinage, vol. V, o.m. blz. 90). 

20. - GEEN MATERIELE BESCHADIGING VAN ONROEREND GOED VEREIST- Se
dert het cassatiearrest van 19 oktober 1972 (R.W., 1972-1973, 1282 ;Arr. Cass., 
1973, 178;Pas., 1973,I, 177;J.T., 1974, 114metnootB. deClippel;T.Aann., 
1973, 227 met noot J.-L. Fagnart; R.G.A.R., 1973, 9010) staat het vast dat een 
materiele beschadiging van een onroerend goed niet vereist is. In de lijn van het 
cassatiearrest werd uitdrukkelijk beslist dat ook de eenvoudige genotsstoomis
sen, b.v. verlies van clienteel, in aanmerking komen voor het begrip overlast of 
overdreven hinder (Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-1979, 289 met noot 
P. Levaux). De stelling van het cassatiearrest werd bevestigd door C. Renard, 
noot bij Cass., io januari 1974,R.C.J.B ., 1975, 367 en door J.-M. Chandelle, 
Examen de jurisprudence (1970-1975), R.C.J.B., 1977, 125-126, nr. 29. 

21. - SOEVEREINE BESLISSING- Of een bepaalde genotsstoomis a1 dan niet de 
gewone maat van ongemakken overtreft is een feitenkwestie die door de lagere 
rechtbanken en de hoven van beroep soeverein wordt beoordeeld. Dat was reeds 
de opvatting van Cass. 21 februari 1963 (Pas., 1963, I, 687). In de besproken 
periode vinden we daarvan een bevestiging in een vonnis van Rb. Veume, 
29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met noot Th. Delahaye. 
Als we de rechtspraak doorlopen, stellen we vast dat in bepaalde omstandigheden 
abnormale burenhinder werd aangenomen en in andere gevallen niet. We zullen 
eerst de gevallen van overdreven burenhinder aanhalen; daarna zullen we voor
beelden citeren van gewone hinder die niet moet worden gesanctioneerd. De 
bespreking is chronologisch. 
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22. - OVERDREVEN HINDER-

- Schade door trillingen wegens het inheien van palen (Rb. Oudenaarde, 
21 november 1964, T. Aann., 1975,280 met noot A. Moreels). 

- Ernissie van roetvlokken uit schoorsteen op geparkeerde wagen die op de 
openbare weg staat, zodat de lak wordt aangetast (Rb. Antwerpen, 30 maart 
1966, T. Aann., 1974, 24 met noot H. Bocken). Dit vonnis werd als wijs 
beoordeeld door J.-M. Chandelle, R.C.J.B., 1977, 129, nr. 30. 

- Herhaalde schokken en trillingen door het opbreken van een weg (Brussel, 
11 februari 1970, T. Aann., 1974, 104 met noot Y. Hannequart). 

:___ Grote schade toegebracht aan een kruideniershandel door de bouw van een 
supermarkt (T. Aann., 1976, 40 met noot K. Ver Berne). 

- Intens en continu lawaai van de elektrische generatoren van de Shape (Cass., 
19 oktober 1972, R.W., 1972-1973, 1282; J.T., 1974, 114 met noot B. de 
Clippel;Arr. Cass., 1973, 178 ;Pas., 1973, I, 179; T. Aann., 1973, 227 met 
noot J.-L. Fagnart; R.G.A.R., 1973, 9010). 

- Aanzienlijke vermindering van helderheid door muur op een afstand van 
2, 70 meter, ondanks het feit dat voor de hangar een administratieve vergun
ning werd verleend en de hangar in helle kleuren werd geschilderd (Rb. 
Aarlen, 11 januari 1972, J. Liege, 1972-1973, 190). Zie Zakenrecht, I, A, 
nr. 256 met noot 116. 

- Een bouwplaats werd gedurende 26 jaar als vuilnisbelt en modderpoel ach
tergelaten, zodat er hinder was voor een plattelandsrestaurant (Luik, 8 mei 
1972, T. Aann., 1978, 320 met noot J.-L. Fagnart, bevestigd door Cass., 
27 september 1973,Arr. Cass., 1974, 98;Pas., 1974, I, 89). 

- Frequente en voortdurende geluiden van een nijverheid in voile exploitatie 
verwekken overlast (Brussel, 30 oktober 1972, Pas., 1973, IT, 40; R. Not. 
B., 1973,39 met noot V. Emond). 

- Er is abnormale hinder, wanneer het gebruik van een heimachine gepaard gaat 
met trillingen, zodat er in de muren en de plafonds van de buurman barsten 
ontstaan; uit de heimachine kwamen ook oliedruppels op de gevel en auto's 
terecht (Rb. Veume, 29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met noot Th. 
Delahaye). Delahaye laat opmerken dat de bevuiling van de wagens niet als 
een gevolg van de stoornis kan gekenmerkt worden, omdat de eiser de schade 
kon vermijden door zijn wagens te bergen of te verplaatsen. De auteur steunt 
zijn stelling op het niet-gepubliceerd arrest van Gent, 21 april 1975, dat in 
beroep tegen voormeld vonnis werd uitgesproken. 

- Werden beschouwd als boven de grens van de buurschapstoornissen werken 
van lange duur en grote omvang, met een bestendig karakter, die de prak
tische onmogelijkheid om toegang te hebben tot de verhuurde panden met 
zich brachten, alsook definitief verlies van clienteel (Cass., 28-juni 1973, 
Arr. Cass., 1973, 1063;Pas., 1973, I, 1013). 

- Er is bovenmatige hinder, wanneer een nieuw gebouw schade toebrengt aan 
een bestaande waning (Cass., 27 september 1973, T. Aann., 1975, 34 met 
noot G. Bricmont; Brussel, 1 oktober 1973, T. Aann., 1975,42 metnootG. 
Rommel). 
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- De walgelijke geuren van een varkenskwekerij kunnen abnormale hinder 
zijn; een expertise moet dat uitmaken (Rb. Nijvel, 22 januari 1974, Res. 
Jura. Imm., 1974, nr. 5330). 

- Door onderaardse werken beschadigt een mijnconcessionaris op zware wijze 
een bescheiden huis (Brussel, 20 september 1974, Res Jura Imm., 1974, 
nr. 5397). Het is een geval van aansprakelijkheid zonder schuldoorzaak. In 
dezelfde zin: Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, II, 136). 

- InZakenrecht, I, A, nr. 278, noot 448 heb ik kritiek geuit t.a.v. een vonnis 
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brusselde data 22 juli 
1969 (R.G.A.R., 1970, 8505), omdat lawaai voor een naburig hotel door 
nachtelijk werk van de aannemer voor de bouw van het Manhattan Center niet 
als overlast werd beschouwd. Nadien heeft de rechtbank van eerste aanleg van 
Brussel m.i. een veeljuistere beslissing genomen (Rb. Brussel, 18 december 
1974, R.G.A.R., 1975, 9476 met noot F. Glansdorff; J.T., 1975, 192; Res 
Jura Imm., 1975, nr. 5437). Het werd als overlast beschouwd dat een hotel 
clienteel verloor door het oorverdovend lawaai 's nachts van krachtige ma
chines voor de opbouw van het Manhattan Center; omdat de slaap van de 
clienten daardoor werd verstoord. 

- Uitgravingswerken voor de aanleg van een vijver voor een recreatieoorddoen 
het peil van het grondwater in de omgeving dalen (Gent, 23 december 1974, 
R.G.A.R., 1976, 9678 met noot F. Glansdorff). 

- Sommige lawaaihinder moet in een appartementsgebouw worden geduld (zie 
nr. 23), andere niet. Wordt als abnormaallawaai beschouwd: met deuren 
slaan, met liftdeuren slaan, luid geroep, alsook het luid aanzetten van radio en 
TV tussen 22 u. en 6 u. 's morgens (Rb. Brussel, 30 maart 1976,J.T., 1976, 
410;R. Not. B., 1976, 477;ResJuralmm., 1976, nr. 5568; Vgl. Brussel, 
26 april 1978, Res Jura Imm., 1979, nr. 5717). 

- Door de verplaatsing van het station van Berchem werden de inrijpoort en de 
garage van een handelseigendom totaal onbruikbaar, zodat het essentieel 
recht van toegang abnormaal werd ingekort (Rb. Antwerpen, 16 december 
1976, R.W., 1979-1980, 988, bevestigd door Antwerpen, 30 april 1979, 
R.W., 1979-1980, 974). 

- Overdreven hinder is voorhanden, wanneer de schoorsteen van de buurman 
wordt verstikt door een appartementsgebouw (Rb. Brugge, 23 december 
1976,Resluralmm., 1977, nr. 5624). 

- Een bank was aansprakelijk op grond van artikel 544 B.W., omdat zij 
vochtinzijpeling had veroorzaakt in een gemene scheidsmuur door ver
bouwingswerken; er kwam een platdakconstructie in plaats van de puntgevel 
die de naburige woonst tegen regenschade beschermde (Kh. Tongeren, 13 ja
nuari 1977, B .R.H., 1977, I, 401). 

- Geluids- en stofhinder door een bedrijf (Kort geding Tumhout, 12 mei 1977; 
Rb. Turnhout, 14 juni 1977, T. Aann., 1978, 292 met noot J. Slootmans). 

- Op grond van praktische overwegingen werd aangenomen dat premetrower
ken overdreven schade kunnen toebrengen aan een handelsbedrijf. Concreet 
werd het als abnormale burenhinder beschouwd dat bet voetgangersverkeer 
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langs smalle bruggen, vaak door slijk en modder besmeurd, en langs een hoge 
ornheining naast een diepe put met luidruchtige machines veel minder aan
trekkelijk was voor de clienteel (Rb. Antwerpen, 25 november 1977, R. W., 
1977-1978, 1579). Dit vonnis wijkt af van vroegere rechtspraak (zie nr. 23). 
In de zin van bovenstaand vonnis heb ik gepleit inZakenrecht, I, A, nr. 257. 

- Aangezien de genotsstoornis door lawaai slechts miniem is in een apparte
mentsgebouw met middelmatige afwerking, waarin men geen ideale ge
luidsdemping mag verwachten, is een bescheiden compensatie voldoende 
(Brussel, 26 april1978,Resluralmm., 1979, nr. 5717). 

- Een onderhuurder van een drankgelegenheid ondervond overlast ingevolge 
werken aan een steenweg door het Wegenfonds (Luik, 4 december 1978, J. 
Liege, 1978-1979, 289). 

- De eigenaar die zijn gebouw dat een andere paalt afbreekt moet die op eigen 
kosten onderstutten, zelfs indien de onderstutting noodzakelijk of kostelijker 
werd door de zwakte van de fundering of van de muren; daardoor herstelt de 
eigenaar die het initiatief nam tot de afbraak aileen maar het vroeger even
wicht dat ingevolge de afbraak verbroken was (Brussel, 18 januari 1979, 
J.T., 1979, 249). 

23. - NORMALE HINDER-

- W anneer een buurman klaagde over rustverstoring door paarden en vee en de 
verpestende geur van een varkensfokkerij, werd de hinder toch als normaal 
beschouwd, omdat de aangrenzende erven in een landelijke gemeente lagen 
en voor het landbouwbedrijf bestemd waren en daarenboven de uitbreiding 
van de exploitatie in overeenstemming was met de vereisten van de evolutie 
en van demodemisering van het bedrijf (Rb. Brussel, 7 maart 1972, R.W., 
1973-1974, 433; Rev. Comm. B., 1973, 232; Vgl. nr. 22 hiervoor: Rb. 
Nijvel, 22 januari 1974, Res Jura lmm., 1974, nr. 5330). 

- Vermindering van het aangenaam uitzicht werd niet als abnormale hinder 
beschouwd (Luik, 8 mei 1972,T. Aann., 1978, 320). lndenootbij ditarrest 
verdedigde Fagnart een tegenovergestelde mening (T. Aann., 1978, 324, 
noot 2). Om andere redenen werd in dit arrest wei bovenmatige hinder 
aangenomen (zie nr. 22 hiervoor). 

- In vorig nummer werd aangestipt dat sommig lawaai als overlast werd 
beschouwd door het vonnis van de rechtbank van Brussel, 30 maart 1976 
(l.T., 1976,410;R.Not.B., 1976,477;Resluralmm., 1976,nr. 5568).In 
hetzelfde vonnis werd gesteld dat in een gebouw van burgersappartementen 
geen volstrekte stilte kan gevergd worden. Als voorbeelden van te dulden 
hinder werden vermeld: geluid van voetstappen, het neerzetten van keuken
toestellen, het gebruiken van huishoudapparaten, stemmen van kinderen, wat 
allemaal werd beschouwd als geluiden die inherent zijn aan het dagelijkse 
!even en een normaal huishouden. 

- Slechts sporadische onderbreking van de toegang tot een handelsbedrijf door 
openbare werken (Rb. Luik, 7 mei 1976;Pas., 1976, III, 62 ;J.T., 1976, 679 
metkritische noot van J.-L. Fagnart;Resluralmm., 1977, nr. 5588). De 
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discussie over dat vonnis werd voortgezet door Rasir en FagnartinJ.T., 1977, 
235-236. Rasir sprak zich uit voor het vonnis, Fagnart daarentegen was van 
oordee1 dat men iri geva1 van openbare werken niet meer soepe1heid mocht 
betonen. 

- Het werd niet als een verbreking van evenwicht beschouwd, indien schi1-
derwerken aan een viaduct nabij een boomgaard door verstuiving van 1ood
menie vruchten ongeschikt maken voor consumptie (Cass., 14 oktober 1976, 
Arr. Cass., 1977, 197;Pas., 1977, I, 199). 

- Er is geen overdreven hinder, wanneer in geval van aanzienlijke preme
trowerken de toegang tot een hande1sexp1oitatie behouden wordt en de uit
sta1ramen nog steeds te benaderen zijn door een dee1s met p1ankenv1oeren 
be1egd voetpad; de vermindering van de toe1oop van voorbijgangers is een 
vermeend recht (Antwerpen, 20 december 1976, R. W., 1976-1977, 2156). 
Dit arrest is een bevestiging van Rb. Antwerpen, 18 mei 1972,R. W., 1972-
1973, 76. Anders: Zakenrecht, I, A, nr. 257; Rb. Antwerpen, 25 november 
1971,R.W., 1977-1978, 1957. 

- Licht 1awaai voortkomend van het s1uiten van 1iften in een appartements
gebouw van rnidde1matige kwa1iteit wordt niet a1s abnormale hinder be
schouwd (Brusse1, 26 apri11978,ResJura/mm., 1979, nr. 5717). Vgl. met 
nr. 22; Rb. Brusse1, 30 maart 1976,J.T., 1976, 410;R. Not. B., 1976,477; 
Res Jura Imm., 1976, nr. 5568. 

24. - ARTIKEL 544 EN ARTIKEL 1382 B.W.- De vorderingen gegrond op ar
tike1 544 B.W. wegens overdreven hinder en op artike1 1382 B.W. wegens 
foutief optreden s1uiten e1kaar geenszins uit (Luik, 8 mei 1972, T. Aann., 1978, 
320 met noot J.-L. Fagnart; Brusse1, 16 januari 1976, Res Jura Imm., 1976, 
nr. 5506). Vgl. Zakenrecht, I, A, nr. 249; Onroerend goed in de praktijk, I. D., 
hs. 3, 3.1 (tekst R. Derine). 
De vraag is of artike1 544 B.W. alleen maar subsidiair is (zieZakenrecht, I, A, 
nr. 252). Het antwoord 1uidt dat artike1 544 B.W. niet subsidiair is (Cass., 
27 september 1973,Arr. Cass., 1974, 98 ;Pas., 1974, I, 89; Onroerend goed in 
de praktijk, I., D., hs. 3, 3. 3 (tekst R. Derine); J.-M. Chandelle, R.C.J.B., 
1977, 117, nr. 23; Berenboom, A., J.T., 1979, 740, nr. 11). Nochtans b1ijft de 
mening voort1even dat artike1 544 s1echts subsidiair is in de mate dat geen fout 
kan worden bewezen (Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, I, 136; vgl. 
Zakenrecht, I, A, nr. 252). 

25. - ARTIKEL 544 B.W., ZELFS INDIEN LATER EEN PERSOONLIJKE FOUT VAN 

VAKMENSEN BLIJKT- Dit wordt bevestigd door Brusse1, 16 januari 1976, Res 
Jura Imm., 1976, nr. 5506. Vgl. Zakenrecht, I, A, nr. 251; Onroerend goed in 
de praktijk, I. D., hs. 3, 3. 5 (tekst R. Derine). 

26. -DE GEMEENTE (EIGENARES VAN DE GROND)- Door het hof van beroep te 
Antwerpen werd aangenomen dat ook kan worden gevorderd krachtens ar
tike1 544 B.W. tegen de eigenares van de openbare weg, d.i. de stad, waarin de 
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storende werken werden uitgevoerd (Antwerpen, 20 december 1976, R.W., 
1976-1977' 2156). 
Nochtans wordt de aansprak:elijkheid veeleer gelegd op degene die een zak:elijk of 
persoonlijk attribuut van het eigendomsrecht bezit (Cass., 31 oktober 1975, 
R.W., 1975-1976, 1571 met noot A. van Oevelen;Arr. Cass., 1976, 285;Pas., 
1976, I, 276; T. Aann., 1976,48 met nootPh. Mathei';R. Not. B., 1977, 606; 
Rb. Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-1978, 1586). Ditkan b.v. zijn 
de autoweg E 3 of de MIV A (maatschappij voor intercommunaal vervoer Ant
werpen). 

27. -DE HUURDER- Vrij algemeen wordt aangenomen dat de huurder zich kan 
beroepen op de evenwichtsleer om herstel van schade te verkrijgen (Cass., 
10 januari 1974, R.C.J.B., 1975, 357 met noot C. Renard;Arr. Cass., 1974, 
520;Pas., 1974, I,488 ;R.W., 1973-1974, k. 1541 ;J.T., 1974, 137 ;R.G.A.R ., 
1974, 9320; Antwerpen, 20 december 1976, R.W., 1976-1977, 2156 (prin
cipieel werd het vorderingsrecht van de huurder aanvaard, maar het hof zag in de 
concrete omstandigheden geen abnormale hinder); Rb. Brugge, 23 december 
1976, Res Jura Imm., 1977, nr. 5624; Rb. Antwerpen, 25 november 1977, 
R.W., 1977-1978, 1579). De vordering kan ook tegen de huurder worden inge
steld (Brussel, 20 oktober 1972, Pas., 1973, II, 40; R. Not. B., 1973, 39 met 
noot V. Emond). Contra deze rechtspraak:: Rb. Luik, 24 januari 1974,1. Liege, 
1973-1974, 275 (men kon maar optreden tegen de huurder, als hij een zak:elijk 
recht bezat). Gegevens uit de rechtsleer: zieZakenrecht, I, A, nr. 260; Derine, 
R.,T.P.R ., 1973,803, nr. 30; Onroerendgoed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 
9 (tekstR. Derine); Chandelle, J.-M. ,R.C.J.B ., 1977, 121, nr. 26; Berenboom, 
A., Les droits reels (1973-1977), J.T., 1979, 741, nr. 12. 

28. -DE ONDERHUURDER- Ook de onderhuurder kan een vordering wegens 
overlast instellen, wanneer de exploitatie van een drankgelegenheid verstoord 
wordt door werken aan een steenweg door het Wegenfonds (Luik, 4 december 
1978, f. Liege, 1978-1979, 289). De redenering is dezelfde als voor de huurders: 
het zijn buren. Zie ook: Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 9 (tekst 
R. Derine). 

29. - DE OPSTALHOUDER- Aangezien hij ook zakelijke rechten bezit die 
verband houden met de nabuurschap, kan een vordering voor of tegen hem 
gelden : Onroerend goed in de praktijk, I. D. , hs. 3, 2. 4. 8 ( tekst R. Derine) ; 
R.C.J.B ., 1977, 124, nr. 28. 

30. -DE CONCESSIEHOUDER- Compensatie is eveneens verplicht door hem die 
een zak:elijk of persoonlijk attribuut van het eigendomsrecht bezit. Dit werd 
toegepast op de publiekrechtelijke concessiehouder, de intercommunale vereni
ging voor de autoweg E 3 (Cass., 31 oktober 1975,R. W., 1975-1976, 1571 met 
nootA. van Oevelen;T.Aann., 1976,48 metnootPh. Mathei;Arr. Cass., 1976, 
285 ;Pas., 1976,!, 276 ;R. Not. B., 1977, 606). Bespreking van dat arrest in de 
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rechtsleer: Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 10 (tekstR. Derine); 
Chandelle, J.-M., R.C.J.B ., 1977, 121, nr. 26; Berenboom, A., J.T., 1979, 
741, nr. 12. In dezelfde zin: Rb. Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-
1978, 1579. 
Met betrekking tot het vraagstuk van de concessiehouder: ookZakenrecht, I, A, 
nr. 263. 

31. -DE MIJNCONCESSIONARIS- De mijnconcessionaris is aansprakelijk zon
der fout op grond van artikel 1382 B.W. (Brussel, 20 september 1974,Res Jura 
Imm., 1974, nr. 5397; Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, ll, 136). De 
oplossing is gebaseerd op artikel 58 van de gecoordineerde mijnwetten. 
We kunnen het probleem ook bekijken vanuithet oogpunt van artikel 544 B.W. 
en de evenwichtsleer. Het evenwicht kan worden verbroken tussen rechten die 
niet gelijk zijn (eigenaar- mijnconcessionaris): Zakenrecht, I, A, nr. 262; 
Hanotiau, M., L' Egalite en matiere de troubles de voisinage, Travaux du Centre 
de Philosophie du Droit de 1 'Universite libre de Bruxelles, vol. V, Brussel, 1977, 
blz. 94. 

32. - AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER-

A. In 1974 heb ik inZakenrecht, I, A, nr. 267 A gewezen op het belangrijke 
cassatiearrest van 28 januari 1965 (R.W., 1964-1965, 2117; Pas., 1965, I, 521 
met de besluiten van advokaat-generaal Mahaux). Tevens heb ik aangestipt dat de 
Belgische rechtspraak er zich eenparig bij aangesloten heeft (Ibid., noot 190). 
Volgens dit cassatiearrest kan de aann~:?mer niet verplicht worden op grond van 
artikel 544 B.W. het verbroken evenwicht te herstellen, aangezien de aannemer 
die werken uitvoert voor anderen, vreemd is aan de rechtsbanden die voort
spruiten uit de nabuurschap. Dit veronderstelt dat de aannemer geen persoonlijke 
fout heeft begaan, waardoor hij aansprakelijk zou worden krachtens artikel 1382 
B.W. 
In de besproken periode werd deze opvatting verscheidene malen bevestigd in de 
rechtspraak en rechtsleer (Cass., 29 mei 1975, R.W., 1975-1976, 915; Arr. 
Cass ., 1975, 1033; Pas., 1975, I, 934; Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 
249, meer in het bijzonder 250; Rb. Antwerpen, 30 juni 1970, T. Aann., 1976, 
40 met noot K. Ver Berne; Rb. Antwerpen, 23 november 1972, bevestigd door 
Antwerpen, 28 juli 1975, T. Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!; Kh. Brussel, 
30 september 1975, J.T., 1976, 97; Kh. Tongeren, 13 januari 1977, B.R.H., 
1977,1,401; nootY. Hannequartbij Brussel, 11 februari 1970,T. Aann., 1974, 
104, vooral nr. 5; noot P. Levaux bij Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-
1979, 289). 
B. Zojuist werd vermeld dat de aannemer wel aansprakelijk is in geval van 
beroepsfout. Verscheidene arresten uit de bestudeerde periode bekrachtigden die 
zienswijze (Cass., 27 september 1973, r,. Aann., 1975, 34 met noot G. Eric
mont; Cass., 29 mei 1975, verwijzingen in voorgaand alinea; Luik, 4 maart 
1970, T. Aann., 1978, 149; Antwerpen, 28 juli 1975, bevestiging van Rb. 
Antwerpen, 23 november 1972, T. Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!; Luik, 
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26 juni 1978, J. Liege, 1978-1979, 249 met noot H. de Rhode). Voor nadere 
ontleding van het be grip fout: zie Zakenrecht, I, A, nr. 267 B. 

c. Reeds vroeger werd in onze rechtspraak en rechtsleer gesteld dat het !outer 
toebrengen van aanzienlijke schade nooit als een fout vanwege de aannemer kan 
worden beschouwd (Zakenrecht, I, A, nr. 267 B met noot 196). Die lijn werd 
doorgetrokken in de recentere periode. Door een cassatiearrest werd geoordeeld 
dat het uitoefenen door een aannemer van een activiteit die aan een ander schade 
kan veroorzaken, zelfs het veroorzaken ervan, niet noodzakelijk een fout is in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. (Cass., 4 oktober 1973,Arr. Cass., 
1974, 135 ;Pas., 1974, I, 124;R.G.A.R., 1974, 9171). Hiermee verbrakhethof 
van cassatie een arrest van het hof van beroep te Luik, 16 februari 1972 (J.T., 
1972, 356). Volgens het Luikse arrest was het fout een contract te sluiten, hoewel 
het aannemersbedrijf heel goed wist dat de werken aan derden schade konden 
veroorzaken. Die opvatting vond geen steun. Wei vinden we in de zin van het 
cassatiearrest: Gent, 23 december 1974, R.G.A.R., 1976, 9678 met noot F. 
Glansdorff. 

D. De vraag is gerezen of de aannemer vrijuit kon gaan, wanneer hij de schade 
kon voorzien. Het hof van beroep te Gent, 23 december 1974, verwijzing 
hiervoor, nam aan dat de aannemer soms een verrechtvaardiging kon vinden in 
een opdracht tot algemeen nut. Dit arrest ligt in de lijn van een uitspraak van het 
hof van cassatie van 5 mei 1967 ( zie Zakenrecht, I, A, nr. 267 B , tekst met noot 
199). Het hof van cassatie ging in feite nog een stap verder: er was sprake van de 
schade die een aannemer van beroep kon of moest voorzien. 
E. Ander probleem: bestaat er een waarschuwingsplicht voor de aannemer, 
indien er schade te duchten is en de bouwheer naar aile waarschijnlijkheid 
schadevergoeding zal moeten betalen? Doorgaans neemt men dat wei aan, maar 
uitzondering wordt gemaakt voor opdrachtgevers die voldoende op de hoogte 
zijn. Dit is het geval voor een intercommunale die over een gespecialiseerd 
bureau beschikte (Gent, 23 december 1974, R.G.A.R., 1976, 96 met noot F. 
Glansdorff die naar Hannequart verwees). Minder genuanceerd: Berenboom, A., 
J.T., 1979, 743, nr. 17. 
F. Het Gentse arrest hield nog een andere interessante beschouwing in: , ,Het is 
juist dat wanneer de aannemer de keuze heeft tussen twee uitvoeringsmogelijk
heden, de voorzichtigheid hem in principe gebiedt de mogelijkheid te kiezen die 
voor de derden de minst schadelijke is. Doch dit geldt aileen wanneer de minst 
schadelijke uitvoeringswij:Ze niet gepaard gaat met buitensporige kosten, die in 
feite de werken, economisch beschouwd, onuitvoerbaar zouden maken". Die 
twee uitvoeringsmogelijkheden brengen ons zeer dicht bij een van de criteria van 
hetrechtsmisbruik (vgl. Cass., 12 juli 1917 ,Pas., 1918, I, 65; Cass. 16 novem
ber 1961 ,R.W., 1962-1963, 1157). Wei is erditverschil metdecassatiearresten: 
daar ging het om wijzen van uitoefening van een rechtmet hetzelfde nut, terwijl in 
het Gentse arrest er sprake is van buitensporige kosten voor een van de twee 
uitvoeringswijzen. 
G. Een ander discussiepunt : kan men de aannemer doen instaan voor de com
pensatie wegens het verbreken van het evenwicht (art. 544 B. W.), indien in het 
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lastenboek een beding werd ingelast tot vrijwaring van de bouwheer? Over deze 
discussie: Zakenrecht, I, A, nr. 267 D. 
Ik meen dat sedertdien de lijnen scherper werden getrokken. Best kan ik het 
samenvatten als in Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 11: hoewel 
de aannemer geen schuld draagt, kan hij toch ertoe gehouden zijn de bouwheer te 
vrijwaren wegens een beding in het lastenboek, maar aangezien in de rechtspraak 
en de rechtsleer dergelijke bedingen zeer vaak op beperkende wijze worden 
gei:nterpreteerd, is het aan te bevelen het beding duidelijk en ondubbelzinnig te 
formuleren. 
Een cassatiearrest uit de bestudeerde periode heeft bepaald dat de aannemer 
verplicht is, in de mate dat hij zichjegens de eigenaar die bouwt bij overeenkomst 
verbonden heeft, gans de aansprakelijkheid en alle risico' s van de aanneming ten 
laste te nemen, zelfs buiten elke fout (Cass., 29 mei 1975, R.W., 1975-1976, 
915; Arr. Cass., 1975, 1033; Pas., 1975, I, 934). 
Daarnaast echter moet men rekening houden met de strekking van de beperkende 
interpretatie van het beding in geval van twijfel, dus in het voordeel van de partij 
die zich verbonden heeft, m.a.w. de aannemer (Antwerpen, 28 juli 1975, noot 
Ph. Mathe! bij Rb. Antwerpen, 23 november 1972, T. Aann., 1977, 6; Rb. 
Oudenaarde, 21 november 1964, T. Aann., 1975, 280 met kritische noot A. 
Moreels). 
Wanneer men zegt beperkende interpretatie, betekent dit dat het beding tot 
vrijwaring van de bouwheer duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn (Cass., 
31 oktober 1975,R.W., 1975-1976, 1571 met noot A. van Oevelen; T. Aann., 
1976,48metnootPh. Mathei:;Arr. Cass ., 1976,285 ;Pas., 1976,I, 276;R.Not. 
B., 1977, 606; Brussel, 11 februari 1970, T. Aann., 1974, 104 met noot Y. 
Hannequart, vooral nr. 11; Rb. Antwerpen, 30 juni 1970, T. Aann., 1976, 40 
metnootK. VerBeme; Rb. Veume, 29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met 
noot Th. Delahaye, vooral nr. 8). 
Een interessant geval vinden we in een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Tongeren (13 januari 1977, B.R.H., 1977, I, 401). Eerst gaf de rechtbank de 
bekende stelregel weer: de aannemer kan niet door de buurman van de opdracht
gever krachtens artikel 1382 B.W. worden aangesproken tot vergoeding, wan
neer hij geen fout beging. Vooral boeiend werd het wanneer de opdrachtgever een 
eis tot vrijwaring instelde met verwijzing naar een ontheffingsbeding, nl. ar
tikel 31 van het lastenboek (tekst op blz. 403). Steunend op vaste rechtsleer en 
rechtspraak oordeelde de rechtbank terecht dat aansprakelijkheidsbeperkende of 
-ontheffende bedingenprincipieel geldig zijn. In casu had het beding echter geen 
uitwerking, omdat het in te algemene bewoordingen was gesteld, waardoor het 
voorwerp van de verbintenis zelf teniet zou worden gedaan. Concreet bekeken, 
artikel 31 van het lastenboek was zo gelibelleerd dat de bank, die architect -
bouwheer was, zou ontslagen zijn van de professionele verplichtingen die op haar 
als architect wegen. 
Ten slotte kan worden aangestipt dat de opdrachtgever de aannemer niet kan 
aansprakelijk stellen, als laatstgenoemde geen enkele inbreuk heeft gepleegd 
tegen het lastenboek (Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-1979, 289 met 
instemmende noot P. Levaux). 
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33. - SUBROGATIE EN VERZEKERING VOOR DE AANNEMER- Door het hof van 
beroep te Brussel (30 december 1977 ,R.G.A.R., 1979, 10.063) werd beslist dat 
de aannemer die geen enkele fout beging, maar die werd veroordeeld om de 
bouwheer te vrijwaren tegen derden niet wettelijk wordt gesubrogeerd in de 
rechten van de bouwheer of van de buurman tegen andere verwekkers van de 
schade; hij werd immers niet veroordeeld op grond van de artikelen 1382 en 1383 
B. W., maar op grond van een contractueel beding. Eveneens werd beslist dat hij 
ook geen verhaal had op grond van verrijking zonder oorzaak, vermits de 
verarming van de aannemer haar oorzaak had gevonden in het contract dat hij met 
de bouwheer had gesloten. 
In de noot bij dit arrest (Zoe. cit.) geeft Daloq een dubbele raad aan de aannemers 
die aanvaarden de bouwheer te vrijwaren tegen overdreven hinder die zonder hun 
schuld wordt verwekt: 
1. het is voorzichtig in het beding te stipuleren dat de aannemer zal gesubrogeerd 

worden in de rechten van de bouwheer; 
2. van zijn verzekeraars te verkrijgen dat de waarborg wordt uitgebreid, opdat 

het risico van het beding zou gedekt zijn. 

34. - AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM - In nummer 24 hebben we reeds 
gezien dat artikel 544 B.W. en artikel 1382 B.W. elkaar niet uitsluiten. De 
bouwheer kan veroordeeld worden wegens verbreking van het evenwicht 
(art. 544 B.W.); de aannemer of architect wegens foutieve gedraging (art. 1382 
B. W.). De aannemers of architecten kunnen in solidum met de bouwheer veroor
deeld worden (Brussel, 16 januari 1976, Res Jura Imm., 1976, m. 5506; 
Veume, 29 maart 1973, T. Aann., 1976, 129 met noot Th. Delahaye, vooral 
m. 3; Rb. Brussel, 18 december 1974,R.G.A.R., 1975,9476, folio 3;J.T., 
1975, 192; Res Jura Imm., 1975, m. 5437). Voor aanvullende rechtsleer zie 
Berenboom, A., J.T., 1979, 742, m. 17. 

35. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT- De aansprakelijkheid van de 
architecten komt slechts in aanmerking, indien zij een fout hebben begaan 
(samenvatting bij een arrest van het hof van beroep te Luik, 28 juni 1978, J. 
Liege, 1978-1979, 249; in de tekst van het arrest is er aileen sprake van aanne
mers, maar het is evident dat voor aannemers en architecten dezelfde regels 
gel den). Expliciet werd geoordeeld dat de architect aansprakelijk is, als hij schuld 
heeft aan de schade, b.v. door onvoldoende fundering van het gebouw (Brussel, 
1 oktober 1973, T. Aann., 1975,42 met noot G. Rommel; de aannemer ging in 
dit geval vrij uit). 

36. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BETONINGENIEUR- Ret kan voorkomen dat 
de betoningenieur aansprakelijk is samen met de aannemer en de architect. Dit 
was het geval in een arrest van het hofvan beroep te Brussel (16 januari 1976,Res 
Jura Imm., 1976, m. 5506). De betoningenieur werd voor 15 t.h. aansprakelijk 
gesteld. 
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Er is ook een andere mogelijkheid: aannemer en architect gaan vrij uit; de voile 
aansprakelijkheid weegt op de betoningenieur (Brussel, 28 juni 1978, Res Jura 
Imm., 1979, nr. 5732). 

37. - VROEGERE OF HUIDIGE EIGENAAR- Ret komt vaak voor dat een eigenaar 
of promotor een appartementsgebouw opricht, waardoor schade wordt toege
bracht aan het aanpalende eigendom. Wie staat in voor de schadevergoeding of 
compensatie, indien de eerste eigenaar intussen het gebouw heeft verkocht aan 
een ander eigenaar of aan nieuwe eigenaars van appartementen? 
In Zakenrecht, I, A, nr. 265 heb ik aangestipt dat het vraagstuk enigszins 
omstreden is. Ik meen thans te mogen stellen dat het standpunt dat ik toen in 
overeenstemming met de Belgische rechtspraak heb ingenomen nog aan kracht 
heeft gewonnen. Ret cassatiearrest van 20 juni 1975 (Arr. Cass., 1975, 1121; 
Pas., 1975, I, 1014) was van oordeel dat zij die het appartementsgebouw deden 
oprichten het evenwicht tussen de gelijke rechten ten nadele van de naburige 
eigenaar hadden verbroken. Zij hadden de juridische en administratieve toestand 
geschapen die de oprichting van het appartementsgebouw tot gevolg had. (V gl. 
Chandelle, J.-M.,R.C.J.B., 1977, 120, nr. 24 en 123, nr. 28). 
De idee dat ue bouwer - promotor voor de hinder aansprakelijk is en niet de 
latere kopers - eigenaars van appartementen vindt men ook terug in Luik, 
4 maart 1970, T. Aann., 1978, 149 en Rb. Brussel, 22 september 1970, T. 
Aann., 1978, 145. Dezelfde gedachte, nl. dat aansprakelijk zijn wie de hinder 
veroorzaakten en niet de nakomende verkrijgers, wordt voorgestaan door Rb. 
Nijvel, 14 maart 1977, Res Jura Imm., 1977, nr. 5625. 
Toch moet worden gezegd dat voormelde zienswijze nog niet algemeen wordt 
aanvaard. B. v. Berenboom beschouwt het als mogelijk dat de benadeelde de 
keuze zou hebben om zich te keren tegen de promotor ofwel tegen de nieuwe 
eigenaars (Berenboom, A., J.T., 1979, 741 nr. 14). 
Ret probleem valt ook nog uit een andere hoek te bekijken. Ret is mogelijk dat het 
slachtoffer van de hinder eigenaar was op het ogenblik dat de buurman de 
hinderlijke werken uitvoerde, maar kort daarna zijn eigendom verkocht aan een 
derde persoon. InZakenrecht, I, A, nr. 265 met noot 163 werd aangestipt dat de 
eerste eigenaar recht had op de compensatie, tenzij hij in de verkoopakte afstand 
van zijn schuldvordering zou hebben gedaan aan de koper. Die opvatting werd op 
vrij recente datum bevestigd door het hof van beroep te Antwerpen (30 april · 
1979,R.W., 1979-1980, 974-975). De tekst van het arrest luidde aldus: ,Over
wegende dat- het eigendom door ge1ntimeerden op 16 november 1976 overge
dragen zijnde in de staat waarin het zich alsdan bevond- de schade we gens zijn 
minderwaarde v66r de verkoping ontstaan, door hen geleden en gedragen werd; 
dat zij hun vordering op de vergoeding daarvan niet afstonden aan de koper ... ''. 

38. - BUREN OP AFSTAND- Reeds in Zakenrecht, I, A, nr. 266 werd aan de 
hand van voorbeelden uit de rechtspraak betoogd dat de theorie van de buren
hinder niet aileen van toepassing is op aanpalende buren, maar ook op buren die 
verder van mekaar gelegen zijn (Cass., 19 oktober 1972, zie verwijzingen in 
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Zakenrecht, Zoe. cit., alsookl.T., 1974, 114 met nootB. de Clippel enT. Aann., 
1973, 227 met noot J .-L. Fagnart: de elektrische generatoren van de Shape waren 
100 meter van een villa verwijderd; zie ook Brussel, 13 mei 1963, J.T., 1963, 
695, welk arrest oordeelde dat er wei nabuurschap bestaat tussen eigenaars die 
aan een waterloop grerizen, ook als de schade op grotere afstand wordt veroor
zaakt. In voornoemd werk werd ook reeds aangehaald dat de rechtspraak een 
onderscheid maakt tussen , , voisinage'' en , ,contigui:te'' en slechts een voldoende 
nabijheid vereist (Rb. Luik, 25 februari 1969, T. Aann., 1971, 225; Rb. Luik, 
29 februari 1972,R.G.A.R., 1972, 8900). In de bestudeerde periode werd Rb. 
Luik, 29 februari 1972 bevestigd door Luik, 4 december 1973,R.G.A.R., 1974, 
9188. Het arrest bevestigde nogmaals: ,le nom sens elementaire commande de 
dire que voisinage n'implique pas contigu'ite''. De conclusie was dat niet aileen 
de aan elkaar grenzende eigenaars herstel van schade konden verkrijgen. 
In de recentere rechtsleer werd die zienswijze bevestigd (Chandelle, J.-M., 
R.C.J.B., 1977, 130, nr. 31 en vooral C. Renard, noot bij Cass., 10 januari 
1974,R.C.J.B ., 1975, 357, meerbepaald biz. 368). Renardnamop die bhidzijde 
een duidelijk, maar toch voorzichtig standpunt in: ,A l'heure actuelle, le progres 
technique, avec I' ampleur des travaux et le gigantisme des instailations qu 'il 
permet de realiser' a pour consequence que les troubles excessifs peuvent surgir a 
des distances considerables de leur source. n n'existe pas de raison serieuse de 
refuser, en ces cas, d'appliquer le principe de compensation: on constatera 
cependant que Ia theorie se denature quelque peu en se detachant des elements 
originaires qui lui ont donne naissance. Une particuliere prudence s'jmpose des 
lors au juge" (met verwijzing naar Hannequart). 
De leer van de hinder uit nabuurschap werd ook toegepast op roerende goederen 
in de onmiddellijke omgeving, b. v. een wag en die in de buurt was geparkeerci' en 
waarop roetvlokken waren gevallen (Rb. Antwerpen, 30 maart 1966, T. Aann., 
1974,24 met nootH. Bocken). Dooreen noot van Th. Delahaye bij Rb. Veurne, 
29 maart 1973, T. Aann., 1976, 136, nr. 4 vernemen we dat dergelijk geval van 
een beschadigde wagen anders blijkt te zijn opgelost door een arrest van het hof 
van beroep te Gent op 21 april 197 5, aangezien de eiser de schade had kunnen 
vermijden door zijn voertuig te verplaatsen of te bergen in plaats van het in de 
nabijheid van een heimachine te Iaten staan. V gl. Onroerend goed in de praktijk, 
I. D., hs. 3, 2. 4. 2 (tekst R. Derine). 

39. -LA WAAI DAGEN NACHT- Door het hof van beroep. te Brussel, 12 novem
ber 1970,R.G.A.R., 1973,8992, bevestigddoorCass., 19 oktober 1972,R.W., 
1972-1973, 1282 (de Shape-zaak) werd aangestipt als bezwarende omstandigheid 
dat de elektrische generatoren dag en nacht, zonder onderbreking functioneerden. 
Typischer nog is het geval van het Manhattan Center. In het kort geding werd door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel beslist dat de storende 
partij vrij uitging, als de aannemer de gehele nacht doorwerkte en de nachtrust van 
de klanten van een naburig hotel verstoorde (voorzitter Kh. Brussel, 22 juli 1969; 
R.G.A.R., 1970, 8505). Veeljuister is het vonnis van Rb. Brussel, 18 december 
1974, (R.G.A.R., 1975,9476 metnootF. Glansdorff;J.T., 1975, 192;Reslura 
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Imm., 1975, nr. 5437). De storende partij was aansprakelijk wegens verlies van 
clienteel door het hotel, omdat de slaap van de klanten werd verstoord door het 
oorverdovend lawaai bij nacht van krachtige machines. In de noot van Glansdorff 
werd gesteld dat de oprichting van het Center evengoed overdag kon geschieden, 
zodat aan het hotel geen schade zou worden toegebracht. 

40. - COLLECTIEVE VOORINBEZITNEMING- Men kan dit ook de factorplaats of 
milieu noemen. V oor een systematische uiteenzetting zie: Zakenrecht, I, A, 
nr. 271 enOnroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 2. 4 (tekstR. Derine). 
In de behandelde peri ode treft men nogmaals enkele jurisprudentiele beslissingen 
aan. Er was sprake in een industriegebied van hinder die de normale burenlasten 
overtrof (Rb. Antwerpen, 30 maart 1966, T. Aann., 1974, 24 met noot H. 
Bocken). In een landelijke gemeente werd geklaagd over het rustverstorend 
karakter van paarden en vee, alsook over de verpestende geur van een var
kensfokkerij. De rechtbank besliste dat voor het beoordelen van de burenhinder 
rekening moet worden gehouden met de plaatsgesteldheid en de omgeving (Rb. 
Brussel, 7 maart 1972, R. W., 1973-1974, 433). In casu betekende dit dat wan
neer de aangrenzende erven in een landelijke gemeente liggen en voor het 
landbouwbedrijfbestemd zijn, de uitbreiding van de exploitatie in overeenstem
ming met de vereisten van de evolutie en van de modernisering van het bedrijf 
normaal is. Het is dus volkomen anders dan het voorgaande vonnis. 
In burgerlijke appartementen moeten bepaalde geluiden worden geduld, terwijl 
andere overdreven zijn(Rb. Brussel, 30 maart 1976,J.T., 1976, 410;R. Not. B., 
1976, 477; Res Jura Imm., 1976, nr. 5568). Het begrip burgerlijk appartement 
staat hier tegenover het begrip luxe-appartement, waar men vlugger het bestaan 
van overdreven hinder aanneemt. In dezelfde zin werd beslist dat de insonorisatie 
of geluiddemping in een gebouw met middelmatige afwerking lager ligt dan in 
appartementen met hoge standing; men kan geen ideale geluiddemping eisen in 
een gebouw met middelmatige afwerking (Brussel, 26 april 1978, Res Jura 
lmm., 1979, nr. 5717). 
Over deze problematiek is er een lezenswaardige noot bij Cass. 19 oktober 1974 
van B. de Clippel (J.T., 1974, 114, vooral nrs. 8 en 9). 

41. - AANP AS SING AAN DE VEREISTEN VAN DE TIJD- V oor een systematische 
uiteenzetting zie: Zakenrecht, I. A., nr. 273 en Onroerend goed in de praktijk, I. 
D., hs. 3, 2. 2. 5 (tekst R. Derine). 
In de hier besproken periode moeten we rekening houden met het in vorig nr. 
ontlede vonnis vanRb. Brussel, 7 maart 1972,R. W., 1973-1974,433. Ditvonnis 
was in het voordeel van de evolutie en van de modernisering. Ook in een vonnis 
van de rechtbank te Turnhout (14 juni 1977, T. Aann., 1978, 292 met noot J. 
Slootmans) werd geoordeeld: ,de huidige maatschappij is. door de technische 
vooruitgang dermate geevolueerd dat men in een agglomeratie niet meer kan 
rekenen op volledige stilte en zuivere lucht, zodat men zich noodgedwongen 
binnen zekere mate moet aanpassen aan ongemakken die vroeger als niet duldbaar 
werden aanzien''. In vroegere werken hebben we ervoor gewaarschuwd dat onder 
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het etiket ,aanpassing aan de vereisten van de tijd" te veel hinder als gewone 
burenlast zou worden beschouwd. Ret is een gunstige wending dat in een vonnis 
van de rechtbank te Antwerpen het argument werd afgewezen dat er geen schade 
kon zijn, omdat het pre-metrowerk zou beantwoorden aan een absolute noodza
kelijkheid het verkeer aan te passen aan de vereisten van de tijd (Rb. Antwerpen, 
25 november 1977, R.W., 1977-1978, 1579). 

42. - PERMANENTE EN TIJDELIJKE HINDER- Permanente of besteildige hinder 
is voorzeker een element van overdreven burenhinder (b. v. Cass., 28 juni 1973, 
Arr. Cass., 1973, 1063; Pas., 1973, I, 1013; Brussel, 12 november 1970, 
bevestigd door Cass., 19 oktober 1972, R.G.A.R., 1973, 8992 en J.T., 1974, 
114 met noot B. de Clippel). Roewel in het laatste geval het in feite om een 
permanente toestand ging, werd het reeds als voldoende beschouwd dat het 
lawaai zich nu en dan voordoet. De strijdvraag is eigenlijk of tijdelijke en 
voorbijgaande hinder aanleiding geeft tot schadevergoeding of compensatie. 
Door een paar beslissingen werd aangenomen dat hinder bij tussenpozen of van 
sporadische aard niet abnormaal is (Brussel, 30 oktober 1972,Pas., 1973, II, 40; 
R. Not. B., 1973,39 metnoot V. Emond; Rb. Luik, 7 mei 1976,J.T., 1976,679 
met noot J.-L. Fagnart; zie over dat vonnis eveneens Rasir R., J.T., 1977, 
235-236 en Fagnart, J.-L., J.T., 1977, 236). Ret Luikse vonnis werd scherp 
bekritiseerd: Fagnart, J.-L.,J.T., 1976, 680; Berenboom, A.,J.T., 1979,742, 
nr. 16. Andere arresten en vonnissen hebben nochtans duidelijk gesteld dat een 
tijdelijke, voorbijgaande of sporadische stoornis voldoende is om overdreven 
hinderuit te maken (Luik, 4 december 1978,1. Liege, 1978-1979, 289 met noot 
P. Levaux; Kh. Brussel, 20 december 1971, B.R.H., 1972, 144; Rb. Brussel, 
18 december 1974, R.G.A.R., 1975, 9476 met noot F. Glansdorff; J.T., 1975, 
192;Resluralmm., 1975, nr. 5437; Rb. Antwerpen, 25 november 1977 ,R.W., 
1977-1978, 1579). 

43. - ALGEMEEN BELANG VRIJSTELLEND?- Af en toe heeft men gepoogd de 
openbare macht soepeler te behandelen en vrij te stellen van compensatie. Tach 
werd in het algemeen door de rechtspraak in een andere richting beslist. 
De openbare overheid ging niet vrij uit in geval van tijdelijke hinder, zelfs niet 
wanneer de daad latere voordelen met zich bracht en in overeenstemming was met 
de evolutie van de huidige samenleving (Cass., 28 juni 1973,Arr. Cass., 1973, 
1063 ;Pas., 1973, I, 1013). Ret werd aanvaard dat voor de openbare macht geen 
grotere soepelheid geboden was (Luik, 8 mei 1972, T. A ann., 1978, 320 met noot 
J.-L. Fagnart). In geval van openbare werken was er geen opheffing of staking 
van gebruik, maar wei verplichting tot compensatie (Brussel, 12 november 1970, 
R.G.A.R., 1973, 8992;Rb. Brussel, 18 december 1974,R.G.A.R., 1975,9476 
met noot F. Glansdorff; J.T., 1975, 192; Res Jura Imm., 1975, nr. 5437). De 
stelling dat voor de bouw van een premetro het algemeen belang de private 
belangen niet moet ontzien werd afgewezen (Rb. Antwerpen, 25 november 
1977 ,R. W., 1977-1978, 1579). Fagnartheeftdeze strekking met vuurverdedigd 
(noot bij Rb. Luik, 7 mei 1976, J.T., 1976, 679). 
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44. - BIJZONDERE GEVOELIGHEID- Voor een systematische uiteenzetting van 
het gehele vraagstuk zieZakenrecht, I, A, nr. 275 C en E; Onroerend goed in de 
praktijk, I. D., hs. 3, 1. 5 en hs. 3, 2. 2. 7 (tekst R. Derine). In de bestudeerde 
periode is er vooral sprake van de abnormale gevoeligheid van een gebouw, d.i. 
de slechte staat van een gebouw. 
In een paar vonnissen is de vraag naar de biezondere gevoeligheid negatief 
beantwoord. De rechtbank te Brussel heeft geoordeeld dat de voorbestemdheid 
van het gebouw niet uit te maken was (Rb. Brussel, 22 september 1970, T. 
Aann., 1978, i45). Ook de rechtbank te Antwerpen stelde vast dat de deskundige 
niet tot voorbestemdheid zou kunnen besluiten, aangezienook een nieuwe con
structie hieronder zou kunnen te lijden hebben (Rb. Antwerpen, 23 november 
1972, T. Aann., 1977,6 met noot Ph. Mathei). 
Twee gebouwen waren in opbouw, een woonhuis en een appartementsgebouw. 
Het appartementsgebouw bracht schade toe aan de woning. De compensatiever
goeding werd beperkt tot 80 t.h., gelet op het gebrek waarmee het woonhuis 
behept was en dat tot het ontstaan van deze schade noodzakelijk bijgedragen heeft 
(Brussel, 1 oktober 1973, T. Aann., 1975, 42 met noot G. Rommel). 
Interessante beschouwingen vinden we in het vonnis van de rechtbank te Brussel 
(18 april1978,J.T., 1978, 478). Erwerd opgemerkt dat de deskundige blijkbaar 
de toe stand van receptiviteit heeft verward met het be grip abnormale receptiviteit. 
Tevens werd aangestipt dat het feit gedurende minstens vier jaar in evenwicht te 
zijn gebleven tot de bouw van het naburig gebouw niet betekent dat het gebouw 
geen abnormale gevoeligheid vertoonde. Men leest ook in het vonnis dat het 
begrjp van abnormale receptiviteit niet noodzakelijk te · verwarren is met het 
begrip y;:tn een gel;>rek van de zaak; het gebouw is niet op zichzelf te beschouwen, 
maar o'~k met betrekking tot het normaal gebruik dat de aanpalende eigenaars van 
hun erf zullen maken; een eigenaar mag de naburige eigenaars niet bezwaren door 
zo te bouwen dat elke bouw van de buren onmogelijk wordt, tenzij met hoge 
kosten. In casu moest het vraagstuk van de abnormale receptiviteit het voorwerp 
uitmaken van een bijkomende expertise. 
Er is niet aileen een bijzondere gevoeligheid van zakelijke aard, maar ook van 
persoonlijke aard. Voor een systematische uiteenzetting zie Zakenrecht, I, A, 
nr. 275 E. Ineen vonnis vanderechtbankvan Turnhout(14 juni 1977, T. Aann., 
1978, 292 met noot J. Slootmans) wordt eveneens gesteld dat met de ziekte
toestand van soillmige eisers of van hun familieleden geen rekening kan worden 
gehouden bij de beoordeling van het normale of abnormale karakter van de 
hinder. Ziekte wordt als een abnormale toestand beschouwd. Is het integendeel 
een normale gevoeligheid dan krijgen de eisers een schadevergoeding ex aequo et 
bono van 100.000 frank, o.m. een persoon, sedert drie jaar gepensioneerd, die de 
ganse dag thuis is en voortdurend in spanning leeft, alsook een man die in ploegen 
werkt en bij zijn thuiskomst in de vroege namiddag zich onmogelijk ter ruste kan 
leggen wegens overdreven buurschapshinder. 

45. - VETUSTEIT- Nauw verwant met de slechte staat van een woning is het 
vraagstuk van de vetusteit. Ongewone vetusteit geeft aanleiding tot het vermin-
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deren van de aansprakelijkheid. Huizen die ouderwets gebouwd waren en een 
aanzienlijke vetusteitscoefficient vertoonden zijn voor een belangrijk deel de 
oorzaak van de gel eden schade (Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T. A ann., 
1975, 280; vgl. Onroerend goed in de praktijk, L D., hs. 3, 2. 2. 7- tekst 
R. Derine). 
Voor een woning van 1874 werd 30 t.h. vetust~it in aanmerking genomen 
(Brussel, 20 september 1974,Resluralmm., 1974; nr. 5397; in verbandmethet 
besproken probleem zie ook de noot van J.-L. Fagnart bij Luik, 8 mei 1972, T. 
Aann., 1978, 320). 

46. - SANCTIE IN NATURA- Een arrest van het hof van cassatie (27 november 
1974, R.G.A.R., 1975, 9475 met noot F. Glansdorff; Arr. Cass., 1975, 370; 
Pas., 1975, I, 341; J.T., 1975, 203; Res Jura Imm., 1975, nr. 5436) heeft de 
gangbare mening in de rechtspraak bekrachtigd. De omstandigheden waren de 
volgende: de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen had de stopzetting van de 
exploitatie van een bar-dancing-discotheek bevolen en meteen beslist dat deze 
exploitatie niet opnieuw mocht aangevat worden dan wanneer de voorgeschreven 
werken op voldoende wijze uitgevoerd werden geacht. Het hof van cassatie 
aanvaardde wel het herstel in natura in die zin dat de rechters alle werken of 
maatregelen mogen bevelen die niet in strijd zijn met de voorschriften in het 
algemeen belang van de administratie en die het bestaan van de inrichting zelf niet 
in het gedrang brengen, maar de rechters gaan hun rechtte buiten indien zij de 
stopzetting van het bedrijf bevelen. (Vroegere uitspraken in dezelfde zin: Cass., 
27 apri11962,Pas., 1962, I, 938;R.W., 1962-1963, 57; Gent, 25november 
1968,R.W., 1969-1970, 429;J.T., 1970,205 met noot J.-M. Favresse). Tegen 
deze opvatting van de heersende rechtspraak is wel kritiek gerezen in de rechts
leer: (Glansdorff, F., in de noot bij Cass., 27 november 1974; Berenboom, A., 
J.T., 1974, 277-278, nr. 21; J.T., 1979, 742, nr. 15. Zelf heb ik ook afstand 
genomen van de gangbare rechtspraak o.m. inZakenrecht, I, A, nr. 277, A en B; 
Onroerendgoedin de praktijk, I. D., hs. 3, 1. 3. 1 enhs. 3, 2. 5. 1.). De vraag kan 
worden gesteld of af en toe het doen staken van de hinder niet de enige uitweg is. 
Een vemieuwend geluid bracht een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Turnhout (14 juni 1977, T. Aann., 1978, 292 met kritische noot J. Slootmans). Er 
waren activiteiten door de uitbreiding van het bedrijf waarvoor geen vergunning 
was verkregen. Voor deze nietvergunde activiteiten kan de verwijdering van de 
hinderende oorzaak door de rechtbank worden bevolen. Maar wat belangrijker is, 
in geval van vergunde activiteiten wordt eveneens de verwijdering bevolen, 
indien de voorwaarden van de vergunning terzake geluids- en stofhinder niet 
werden nageleefd en aanpassingswerken in feite niet kunnen volstaan om te 
voldoen aan de voorwaarden van de bedrijfsvergunning inzake buurschaps
hinder. Anders zou de bescherming van de rechten van de burgers totaal ijdel zijn. 
Interessant is de motivering: , , Overwegende dat de rechtbank op die manier niet 
in de plaats treedt van de uitvoerende macht, daar de administratieve beslissing 
onbesproken blijft, maar aileen de naleving van de vergunningsvoorwaarden 
waarborgt''. 
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In hetzelfde vonnis werd nog een stap verder gegaan. Aan het schadeverwekkend 
bedrijf werd binnen een termijn van twee jaar de overheveling naar het nieuwe 
industriepark te Tumhout opgelegd. 
Slootmans heeft kritiek uitgebracht op het deel van het vonnis waarin werd beslist 
dat voor de vergunde activiteiten de verwijdering mocht worden bevolen (noot, 
nr. 10). Ik ben geneigd de motivering van het vonnis te onderschrijven. Ik kan 
echter Slootmans wel bijtreden waar hij van mening is dat de rechtbank te ver is 
gegaan door de overplanting van het bedrijf te bevel en (noot, nr. 12). Ten slotte 
verdient bet aandacht dat Slootmans het vonnis op zeer genuanceerde wijze heeft 
beoordeeld. Hij erkende dat de rechtbank hoven alles het behoud van de werkge
legenheid heeft willen verzekeren. Daarom juicht hij de beslissing van de recht
bank als zeer billijk toe; als juridisch echter zeker niet (noot, nr. 13). In een 
theorie die op billijkheid is gebouwd is het de vraag of de strakke juridische 
normen het op de duur niet zullen moeten afleggen tegen de billijkheidsover
wegingen? 

47. - COMPENSATIE DOOR MEERW AARDE?- De strijdvraag is of er rekening 
mag worden gehouden bij de beoordeling van de schadeloosstelling met de 
meerwaarde, d. i. met de voordelen die voortspruiten uit het tot stand komen van 
de zaak die hinder verwekt. We keren even terug naar de vorige peri ode. 
De compenserende meerwaarde treft men aan in een arrest van het hof van beroep 
te Brusse1 (13 maart 1967 ,Pas., 1967, II, 240 ;R.G.A.R., 1969, 8154; volgens 
J.T., 1967, 368: 19 maart 1967). In dat arrestwerdin acht genomen dat het 
gemodemiseerde grootwarenhuis ook voordelen bracht voor de buurt en meer 
bepaald voor de buren die schadeloosstelling vorderden. 
De rechtbank van koophandel te Brussel (20 december 1971, B .R .H., 1972, 144) 
stelde: , ,De verwekte onaangenaamheden werden intussen goedgemaakt door de 
bouw van een belangrijk, modem handelscentrum'' (met verwijzing naar Brus
sel, 19 maart 1967, J.T., 1967, 368). Ook in het premetro-vonnis van de 
rechtbank te Antwerpen (18 mei 1972,R.W., 1972-1973, 76) werd geoordeeld 
dat latere voordelen de huidige hinder zullen compenseren (vgl. T.P.R., 1973, 
809, nr. 40). In verband hiermee: Fagnart, J.-L., noot bij Luik, 8 mei 1972, T. 
Aann., 1978, 320, nrs. 10-13. 
De jongste jaren is de rechtspraak omgeslagen. De rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel (18 december 1914,R.G.A.R ., 1975, 9476metnootF. Glansdorff;J.T., 
1975, 192; Res Jura Imm., 1975, nr. 5437) nam niet aan dat de voorbijgaande 
ongemakken ruim gecompenseerd werden door de winst die vooral de eiseres had 
gehaald uit het tot stand brengen van een belangrijk handelscentrum. In de 
geciteerde noot onderstreepte Glansdorff het onderscheid tussen het besproken 
vonnis en het hiervoor aangehaald arrest van Brussel, 13 maart 1967. 
In een vonnis van de rechtbank van Antwerpen (25 november 1977, R. W., 
1977-1978, 1579) werd duidelijk afstand genomen van het hiervoor geciteerde 
vonnis van de rechtbank te Antwerpen, 18 mei 1972. De tekst luidt: ,Overwe
gende dat eiseres wel gewag mag maken van de sluiting van haar twee winkels om 
aan te tonen dat zij in geen geval voordelen zal genieten van de premetrowerken, 
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latere voordelen die de tijdelijke hinder zouden mogen compenseren; overwe
gende dat men trouwens niet inziet hoe de winkels aan de Meir enig voordeel 
zouden halen uit het vervangen van een regelmatige tramlijn boven de grond door 
een ondergrondse tram, premetro genoemd, maar bediend door dezelfde trams als 
die aan de oppervlakte". 
Met hetzelfde vraagstuk was het hof van beroep te Luik geconfronteerd (Luik, 
4 december 1978,1. Liege, 1978-1979, 289metnootP. Levaux). De strekkingis 
nogmaals duidelijk: ,Attendu qu'il n'y a pas a compenser d'une part les incon
venients mineurs et passagers derivant pour les riverains, selon le Fonds des 
routes, de l'accomplissement des travaux litigieux et d'autre part les avantages 
dont les memes riverains, et Ia communaute, beneficient a Ia suite de I' ameliora
tion de Ia voirie''. Ret ging dus om voordelen ingevolge de verbetering van de 
wegenis. Er was geen sprake van compensatie. 

48. - NIEUW MID DEL IN CASSATIE?- Bij voorziening in cassatie is een nieuw 
rechtsmiddel niet ontvankelijk (Cass., 28 juni 1973, Arr. Cass., 1973, 1063 ; 
Pas., 1973, I, 1013; vgl. Chandelle, J.-M.,R.C.J.B., 1977, 120 nr. 25). 

49. - WAT IN KORT GEDING?- De promotor die een gebouw van vier ver
diepingen, bestemd voor kantoren, laat optrekken, kan door de rechter in kort 
geding niet worden veroordeeld om uit de grond van de aanpalende eigendom 
betonnaalden of aile andere elementen weg te nemen, die hij daarin zou hebben 
geplaatst zonder de instemming van de aanwonende eigenaar, met de bedoeling te 
vermijden dat de grond van deze aanpalende erven zou instorten (Brussel, 
17 januari 1970, T. Aann., 1977,274 met noot Ph. Flamme). 

50. - BEVOEGDHEID- Er werd beslist dat de vrederechter niet bevoegd is in 
geval van burenhinder, indien het gevorderde bedrag 25.000 frank overschrijdt 
(Rb. Brussel, 7 maart 1972, R. W., 1973-1974, 433). Eveneens werd beslist dat 
artikel 591, 3° van het Ger. W. de bevoegdheid van de vrederechter wei beperkte 
tot de verplichtingen tussen eigenaars van aanpalende erven (afpaling, afsluiting, 
enz.), maar niet van toepassing was op vorderingen die steunden op artikel 544 
B.W. (Rb. Luik, 11 oktober 1976, J. Liege, 1977-1978, 99). 

AFDELINGIV 

NATREKKING 

51. - ARTIKEL 555 B. w.- Door het hof van beroep te Bergen werd in een arrest 
van 7 februari 1978 beslist dat de overeenkomst waardoor echtgenoten-eigenaars 
van een terrein aan andere echtgenoten vergunning verlenen op eigen kosten een 
garage te bouwen en waarin wordt gepreciseerd, eensdeels dat deze garage het 
eigendom is van de bouwers en anderdeels dat de eigenaars van het terrein zich 
ertoe verbinden later deze garage te kopen, een contract is dat verzaking van de 
natrekkingsregel met zich brengt (R. Not. B., 1979, 297). 
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Door het hof van beroep te Luik werd in een arrest van 4 april 1979 artikel 555, 
al. 3 aanhef B. W. toegepast. Twee personen hadden gedurende hun concubinaat 
met eigen handen en eigen centen een gebouw opgericht op het terrein van de 
man. Daarna huwden ze onder het stelsel van wettelijke gemeenschap en ver
kochten tenslotte het gebouw. De eigenaar van het terrein heeft recht op schade
loosstelling van de som die de gemeenschap heeft getrokken, terwijl zijn echt
genote tegen hem een schuldvordering heeft wegens verrijking zonder oorzaak 
voor het bedrag van de gei:ncorporeerde materialen en het arbeidsloon (J. Liege, 
1979-1980, 378). 

HOOFDSTUK IV 

MEDEEIGENDOM 

AFDELINGl 

GEWONE MEDEEIGENDOM 

52. - DAAD VAN BEHOUD OF VAN VOORLOPIG BEHEER EN DAAD VAN GEWOON 

BEHEER OF BESCHIKKING- Daaromtrent was er in deze peri ode een cassatiearrest 
dat in de lijn ligt van de heersende rechtspraak en rechtsleer (Cass., 9 juni 1978, 
R.W., 1977-1978,608 ;Arr. Cass ., 1978, 1191 ;T. Not., 1978, 370;R. Not. B., 
1979, 244). 
Het hof van cassatie stelde: 
- evenals het opzeggen van een huur is ook het instellen van een vordering tot 

inkorting van een huur noch een daad tot behoud van het goed, noch een daad 
van voorlopig beheer in de zin van artikel 577 his § 5, die wettelijk door de 
medeeigenaar alleen kan worden verricht; 

- de pachter zou de geldigheid van de door een medeeigenaar toegestane pacht 
niet op grond van artikel 577 his § 6 B.W. kunnen betwisten; 

- maar ten opzichte van de pachter belet de ondeelbare aard van het pachtrecht 
dat een medeeigenaar, zonder de andere medeeigenaars voor de rechter op te 
roepen, geldig de inkorting van de pacht kan vorderen. 

(Vgl. noot II in T. Not., 1978, 371; noten 2 en 3 inArr. Cass., 1978, 1191; 
Derine, R., T.P.R., 1969, 716-718). 
In dezelfde zin lezen we in het cassatiearrest van 18 maart 1977 (Arr. Cass . , 
1977, 779 met noten 3 en 4 ;Pas., 1978, I, 769): ,Datieder medeeigenaar daden 
tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer wettig kan verrichten en 
dat de andere daden van beheer alsmede daden van beschikking, om geldig te 
zijn, met de toestemming van aile medeeigenaars moeten geschieden' '. 
Er komt echter een gegeven bij : , ,Dat wanneer een medeeigenaar met eigen 
penningen verbouwingswerken aan een onverdeeld goed heeft uitgevoerd, hij 
recht heeft op vergoeding tot beloop van de meerwaarde die uit deze werken is 
ontstaan' ' . 
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53. - OPZEG HUURDER- In het cassatiearrest van 5 september 1974 (Arr. 
Cass., 1975, 16 ;Pas., 1975, I, 12) ging het om een huuropzeg zonder instem
ming van een medeeigenaar. De rechtbank kon niet alleen vergunning verlenen 
aan de andere medeeigenaars om de huur op te zeggen, maar ook de vergunning 
om een eis tot geldigverklaring in te stellen. Deze vordering wordt beschouwd als 
het noodzakelijk complement van de betekening van de opzeg. 
In een ander cassatiearrest (Cass., 10 oktober 1975, Pas., 1976, I, 174 ;R. Not. 
B., 1977, 545) luidde de vraag: is de opzegbrief gel dig, indien de verhuurders 
zich de medeeigenaars noemen van het geheel van de verpachte goederen, terwijl 
een van hen aileen eigenaar van een deel van de goederen was? Ret hof van 
cassatie antwoordde bevestigend met als motivering dat de dwaiing de huurders 
niet heeft kunnen misleiden inzake de juiste beweegreden van de opzeg. 

54. - APP ARTEMENTIN ONVERDEELDHEID- W anneer de vrouw een geding tot 
echtscheiding heeft ingesteld en de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van 
scheiding van goederen, mag de man een appartement dat in onverdeeldheid aan 
beide echtgenoten toebehoort niet aileen in huur geven. Ret in huur geven van een 
onverdeelde zaak kan slechts worden toegestaan door alle eigenaars. Aldus 
besliste de vrederechter van Anderlecht op 7 juni 1977 (I'. Vred., 1977, 258). 

55. -IN GEV ALvAN CONCUBINAAT- Volgens een arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 8 januari 1974 (Pas., 1974, II, 86) blijft het vermogen van de in 
concubinaat levende man en vrouw volledig gescheiden; nochtans in de mate dat 
het samenleven het niet mogelijk maakt te bepalen wie van de concubijnen, met 
uitsluiting van de andere, eigenaar is van bepaalde zaken, behoren laatstge
noemde tot een feitelijke gemeenschap die aanleiding geeft tot een toevallige 
medeeigendom waarvan de delen krachtens artikel 577 bis § 2 B.W. vermoed 
worden gelijk te zijn. Ret bestaan van een gebeurlijke feitelijke gemeenschap 
tussen niet-gehuwde personen verhindert deze niet hun persoonlijke eigen
domsrechten te laten gelden op zaken, hetzij ze reeds hun eigendom v66r hun 
samenleving, hetzij zein eigen naam tijdens de samenleving gekocht geweest 
zijn. Overgelegde stukken scheppen een ernstig eigendomsvermoeden in hoofde 
van de concubine voor een droogmachine, een televisietoestel en een saiongarni
tuur. 
Daarentegen de bescheiden aangaande de aankoop van een gasoven zijn opge
steld op naam van beide concubijnen en bewijzen derhalve enkel medeeigendom 
in plaats van uitsluitende eigendom. Op welke zaken kon de schuldeiser beslag 
leggen? Ret uitvoerend be slag geldt voor de zaken in medeeigendom, maar wordt 
opgeheven in zoverre hiernavermelde zaken die de exclusieve- eigendom van de 
concubine zijn, in beslag genomen worden (opsomming hiervoor). 
Berenboom (Les droits reels, 1973-1977, J.T., 1979,744, nr. 22) heeft over 
bovenvermeld arrest uitgebreide commentaar gegeven evenals over een verwant 
cassatiearrest (Cass., 10 juni 1976,Pas., 1976, I, 1101). Ret ging nogmaals om 
de verhouding tussen de schuldeiser en de goederen van twee concubijnen. De 
essentiele overwegingen van het cassatiearrest lui den: , W anneer zoals in deze 
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zaak een vermenging werd teweeggebracht door de concubijnen tussen hun 
wederzijdse roerende goederen, kan het aan de schuldeiser van een van hen niet 
opgelegd worden tussen deze goederen een onderscheid of een scheiding te 
maken die de vermenging door de concubijnen zelf teweeggebracht niet meer 
veroorlooft. Daaruit volgt dat de schuldeiser beslag kan leggen op de roerende 
goederen door de concubijnen bezeten, behalve wanneer de concubijn die geen 
schuldenaar is zijn exclusieve eigendom kan aantonen op het geheel of een deel 
van deze goederen''. 
Nog een ander geval van concubinaat vinden we in een vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg te Luik op 18 januari 1974 (J. Liege, 1973-1974, 204). 
P. D. die 28 jaar in concubinaat had geleefd met S. V. liet bij zijn overlijden een 
vrij belangrijke nalatenschap na aan zijn dochter en echtgenote. De concubine 
S. V. eiste een groot deel van de nalatenschap op met de bewering dat P. D. geen 
voldoende inkomsten had om zulk een vermogen (nl. obligaties, aandelen en een 
depositorekening) te verwerven. S. V. beweerde bovendien dat ze haar spaar
centen had toevertrouwd aan haar concubijn, die in plaats van het geld op haar 
naam te plaatsen het in eigen naam geplaatst had. 
De vermogens van de concubijnen blijven in principe vreemd aan elkaar. Er is 
onverdeeldheid voor alle goederen die de concubijnen samen bezitten; niets belet 
een van hen de goederen op te eisen waarvan hij (zij) kan bewijzen dat hij (zij) de 
eigendom had v66r het concubinaat of die hij (zij) persoonlijk zou verworven 
hebben in de loop van het concubinaat. Het doet er trouwens weinig toe met welk 
geld; b. v. de goederen die de concubine in haar naam koopt met het geld van de 
concubijn behoren toe aan de concubine. 
In het concrete geval, wat P. D. heeft gekocht in zijn naam, hetzij met ge
meenschappelijk geld, hetzij zelfs met het geld van zijn concubine, behoort hem 
toe, tenzij de eiseres (concubine) haar eigendomsrecht of hare medeeigendom kan 
bewijzen. De bewijzen en/ of vermoedens door de eiseres aangebracht leiden niet 
tot de overtuiging dat de eiseres eigenares is van het geheel of de helft van de 
opgeeiste voorwerpen en waarden. 
Een laatste geval in verband met concubinaat werd behandeld door de beslag
rechter van Namen op 15 maart 1974 (1. Liege, 1973-1974, 300). D. leefde in 
concubinaat met G. De provincie Namen legde beslag op goederen van D. De 
rechter oordeelde dat tussen twee personen die in concubinaat leven er een 
feitelijke gemeenschap bestaat. Deze gemeenschap is niet tegenstelbaar aan 
derden, maar derden kunnen er zich wel op beroepen. Huishoudtoestellen die 
werden geplaatst in dienst van het huishouden mogen geacht worden te behoren 
tot de feitelijke gemeenschap, b.v. TV-toestel, koelkast, radiotoestel en was
machine. 
De oplossing voor de huishoudtoestellen lijkt me niet zo gelukkig. De concubijn 
kon immers persoonlijke aankoopfacturen voorleggen. In het eerste geval van het 
hofvan beroep teBrussel, 8 januari 1974 (Pas., 1974, II, 86) werd vandezelfde 
voorwerpen een ernstig eigendomsvermoeden in hoofde van de concubine aange
nomen. 
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AFDELINGII 

MEDEEIGENDOM VAN APPARTEMENTSGEBOUWEN 

56. - PRIVATIEVE DELEN __.:._ Vensters en ramen zijn privatieve delen, want bet 
gebruik ervan is beperkt tot de bewoner van bet appartement waar zij aangebracht 
zijn (Vred. Etterbeek, 22 december 1977, Res Jura Imm., 1979, nr. 5750). 
Daarentegen is bet metselwerk dat deel uitmaakt van de stenen gevel van bet 
gebouw onbetwistbaar gemeenschappelijk deel (Zie de mening van Aeby, F., La 
propriete des appartements, tweede druk, 1967, nr. 120, biz. 137). 

57. - TERRASSEN ALS DAKBEDEKKING- De terrassen op de hoogste verdieping 
van een appartementsgebouw, ook al zijn ze privatief, dienen in de eerste plaats 
als dakbedekking. Het onderhoud ervan is derhalve ten laste van de gemene del en 
(Vred. Schaarbeek, zonder vermelding van datum, Res Jura Imm., 1978, 
nr. 5668; Zie de mening van Aeby, F., o.c., nr. 317). 

58. - SCHADEVERGOEDING EISEN- Volgens artikel 577 his § 5 heeft de me
deeigenaar bet recht om alleen de daden tot behoud of daden van voorlopig beheer 
te stellen en bijgevolg om van de aannemer schadevergoeding te eisen die 
bestemd is om de gemeenschappelijke del en van een onroerend goed te herstel
len, temeer omdat zulke vordering helemaal niet van aard is om bet rechten van de 
andere eigenaars in bet gedrang te brengen ofnadeel te berokkenen (Kh. Brussel, 
17 oktober 1968, T. Aann., 1974, 270). 
De stelling dat schadevergoeding eisen mag worden beschouwd als een daad tot 
behoud .of een daad van voorlopig beheer wordt doorgaans bekritiseerd in de 
rechtsleer (Hansenne, J., R.C.J.B., 1977, 149 e.v., nr. 45; Berenboom, A., 
J.T., 1979, 745, nr. 27). 

59. - ARTIKEL 577 BIS § 8- Volgens artikel 577 his § 8 (niet 557 his, zoals in 
het vonnis en ook in de samenvatting staat) kan een einde worden gemaakt aan 
elke onverdeelde onroerende medeeigendom; deze bepaling houdt trouwens geen 
enkele beperking in aan bet recht de verdeling uit te Iokken wanneer de medeei
gendom, zoals in dit geval, vrijwillig is. De vraag om uit onverdeeldheid te treden 
is dus gewettigd voor een onroerend goed dat gezamenlijk en onverdeeld werd 
verworven door toekomstige echtgenoten, v66r bet sluiten van hun huwelijks
contract dat overigens geen enkele vermelding van hun onverdeelde rechten voor 
dat goed bevat (Rb. Brussel, 6 januari 1973, J.T., 1973, 481; Rec. Gen. Enr. 
Not., 1974, nr. 21.761; Res Jura lmm., 1973, nr. 5287). 
Vgl. Berenboom, A., J.T., 1979, 745, nr. 24, b). 

60. - GEBRUIK EN GENOT- Elke eigenaar heeft bet vrij gebruik en genot van de 
gemeenschappelijke zaak onder de dubbele voorwaarde dat hij de bestemming 
ervan niet verandert en dat hij zijn medeeigenaars niet verhindert ze eveneens 
overeenkomstig hun rechten te gebruiken en bet genot ervan te hebben (Cass., 
22 mei 1975,Arr, Cass., 1975, 1008;Pas., 1975, I, 910;R.W., 1975-1976, 
1272). 
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Hoewel artikel 577 his § 5 B. W. betrekk:ing heeft op de gewone medeeigendom, 
wordt hetzelfde principe hier eveneens toegepast op de appartementsgebouwen. 
De recente rechtsleer onderschri jft die zienswij ze (Hansenne, J. , R. C .J .B . , 1977, 
147, nr. 43; Berenboom, A., J.T., 1979, 745, nr. 26). 

61. - BEVOEGDHEID SYNDICUS - Een autovoerder beschadigde door een 
foutief rijmaneuver de scheidingsmuur. De vraag luidde: was de syndicus be
voegd om in rechte op te treden? 
De vrederechter te Deurne (Vred. Deume, 26 oktober 1973, T. Vred., 1976, 71) 
was van oordeel dat volgens het Belgisch recht de syndicus geen wettelijke 
vertegenwoordiger is; zijn macht is beperkt tot deze hem toegekend door de 
algemene vergadering van eigenaars of uitzonderlijk door bet reglement van 
medeeigendom. In aansluiting bij de mening van Aeby (La propriete des ap
partements, tweede druk, 1967, nrs. 374 e.v.) beschouwde de vrederechter de 
syndicus als de mandataris van de algemene vergadering, niet van de afzon
derlijke medeeigenaars. In casu was de syndicus niet de mandataris van de 
algemene vergadering van medeeigenaars; hij was evenmin conventioneel ge
machtigd door bet reglement van medeeigendom. Dus was zijn eis onontvanke
lijk. 
De recente rechtsleer keurt in het algemeen dit vonnis goed, maar bekritiseert de 
motivering ,mandataris van de algemene vergadering" (Hansenne, J., 
R.C.J.B., 1977, 148-149, nr. 45; Berenboom, A., J.T., 1979, 746, nr. 29). 

HOOFDSTUKV 

VRUCHTGEBRUIK 

62. - LEGATARIS VRUCHTGEBRUIK- De legataris van een vruchtgebruik dat 
slaat op bet geheel van de goederen van een erfenis is een algemeen legataris (Rb. 
Luik, 30 maart 1973,R. Not. B., 1975, 36). Ditis de gevestigde rechtspraak (zie 
Hansenne, J.,R.C.J.B., 1977, 166, nr. 54). 

63. - VERMINDERING DUUR HUUROVEREENKOM~T- Een vruchtgebruikster en 
een van haar beide kinderen, naitkte eigenaar, geven een onroerend goed in 
handelshuur voor een duur van 18 jaar aan X. De huurder wil zijn huurovereen
komst en handelsfonds overdragen aan Y en roept zijn verhuurders op om dat te 
valideren. De vruchtgebruikster overlijdt en de kinderen worden eigenaars van 
bet onroerend goed. Zij kunnen overeenkomstig artikel 595 B. W. de duur van de 
huurovereenkomst tot 9 jaar verminderen (Rb. Luik, 16 maart 1976,J.T., 1976, 
314; Vgl. Berenboom, A., J.T., 1979, 747, nr. 35). 

64. - ONDERHOUDSVERPLICHTING- Het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel van 6 april 1976 (Pas., 1976, III, 55) vergt heel wat uitleg. 
De eisers zijn de erfgenamen van de overleden echtgenoot. De verweerders zijn 
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de aigemene legetarissen van de vruchtgebruikster, d.i. de overlevende vrouw. 
De erfgenamen vorderen de veroordeling van de algemene legetarissen van de 
vruchtgebruikster tot betaiing van 818.612 frank ais schadevergoeding voor de 
niet-uitvoering door de vruchtgebruikster van haar wettelijke onderhoudsver
plichting. 
De onderhoudsherstellingen die artikel 605 B.W. ten laste legt van de vrucht
gebruiker, het zijn aile herstellingen behaive de grove die rusten op de naakte 
eigenaar (art. 606 B.W.). 
Volgens de eisers is de verplichting des te sterker, omdat geen staat van de 
onroerende goederen werd opgemaakt op het ogenblik vande ingenottreding door 
de vruchtgebruikster, zoals artikel 601 B .W. het oplegde. Naar hun mening 
wordt dan de goede staat van onderhoud vermoed (zie verder het oordeel van de 
rechtbank). 
Volgens de rechtbank was het niet betwistbaar dat de vruchtgebruikster de 
verplichting had de onroerende goederen die het voorwerp van het vruchtgebruik 
uitmaken te onderhouden. Die onderhoudsverplichting is uitgebreider dan die van 
de huurder (die voor de kleine herstellingen instaat): aile herstellingen behalve 
die welke artikel 606 B.W. limitatief opsomt. Als de vruchtgebruiker heton
roerend goed echter in huur geeft, blijft de huurder gehouden tot de huurher-
stellingen. , 
De huurovereenkomst door de vruchtgebruiker toegestaan is tijdens de duur van 
het vruchtgebruik een res inter alios acta ten opzichte van de naakte eigenaar. Bij 
het einde van het vruchtgebruik moet de eigenaar de huurovereenkomst door de 
vruchtgebruiker toegestaan eerbiedigen. De eigenaar, die verhuurder geworden 
is, moet aan de huurder uitvoering van de contractuele verplichtingen vragen. 
Van de onroerende goederen waren 7 van de 8 in huur gegeven. De huurovereen
komsten liepen nog op het ogenblik van het beeindigen van het vruchtgebruik. 
Men dient na te gaan of de vruchtgebruikster de onderhoudsherstellingen heeft 
verricht buiten de huurherstellingen die ten laste vailen van de huurders. 
Overeenkomstig artikel 578 B.W. moet de vruchtgebruiker de bestemming eer
biedigen die de eigenaar aan de zaak had gegeven, evenais de genotswijze. De 
naakte eigenaar is niet verplicht de vruchtgebruiker te doen genieten; hij moet 
aileen laten genieten, na de goederen van het vruchtgebruik te hebben afgeleverd 
in de staat waarin ze waren op het ogenblik van het ontstaan van het recht. 
Tegen de mening van de eisers in (zie hiervoor) oordeelt de rechtbank: de 
afwezigheid van inventaris doet de goede staat van de onroerende goederen niet 
vermoeden, want de eigenaar heeft geen enkele verplichting ze in die staat af te 
leveren. 
De vruchtgebruiker moet de zaak teruggeven in de staat waarin ze zich dient te 
bevinden na een langdurig gebruik van een zorgvuldig persoon, overeenkomstig 
haar be stemming. 
Uit factoren blijkt dat de vruchtgebruikster geregeld herstellingen heeft verricht; 
zij heeft zich dus gedragen als een zorgvuldig persoon. 
Bijgevolg is de vordering van de eisers niet gegrond, behaive voor het onroerend 
goed dat niet verhuurd was op het einde van het vruchtgebruik. 
Vgl. de beschouwingen van Berenboom, A., J.T., 1979, 747, nr. 35. 
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65. - HOOGSTAMMIGE CANADAPOPULIEREN- Daaromtrent is er een interes
sant vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendennonde van 5 december 
1977 (I'. Not., 1978, 345). 
De betwisting ging over de vraag of gekapte hoogstammige canadapopulieren al 
dan niet als vruchten van het goed door de vruchtgebruikster mochten worden 
gekapt en verkocht. 
Het vonnis stelt: Het is duidelijk dat rechtsleer en rechtspraak de inboud van de 
artikelen 590, 591, 592 B.W. bevestigd bebben. Zie o.m. bet arrest van het bof 
van beroep te Brussel d.d. 6 februari 1952, R.W., 1951-1952, 1551, dat o.m. 
zegt: ,Hoogstarnmige bomen zijn geen vrucbten en mogen door de vrucbt
gebruiker derbalve niet ontgonnen worden tenzij de eigenaar v66r de aanvang van 
bet vrucbtgebruik de regeling van de ontginning zou bebben bepaald. In principe 
worden de boogstarnmige bomen immers aangezien als deel uitmakend van bet 
erf, ze maken een in reserve geplaatst kapitaal uit". 
,Aldus zal de vrucbtgebruiker, op grond van de artikelen 591-592 B. W. slecbts 
bet genot bebben van partijen bos van boogstammig bout, steeds met inacbt
neming van de tijdstippen en bet gebruik van de vorige eigenaars, wanneer die 
onderworpen waren aan geregelde kappingen betzij op gezette tijden over een 
zekere uitgestrektheid grond hetzij over een zekere boeveelbeid bomen zonder 
onderscbeid over de gebele uitgestrektbeid". 
Het is door recbtsleer en rechtspraak bewezen dat canadapopulieren beboren tot 
bet boogstammig bout. 
De vrucbtgebruiker moet bewijzen dat er regelmatige kappingen gebeurden over 
een zekere uitgestrektbeid als wel voor geregelde kappingen van een zekere 
boeveelbeid zonder onderscheid, over de ganse uitgestrektheid. 
De vrucbtgebruiker heeft bet recbt tot de kappingen die de eigenaar als vrucbten 
deed. De eigenaar kan in een bos kappingen doen als kapitaal; dat is geen daad 
van genot, maar van beschikking; in zulk geval mag de vrucbtgebruiker de 
kappingen niet doen. 
De vrucbtgebruikster toont niet aan dat er regelmatige kappingen in de zin van de 
wet gescbiedden. Zij is baar recbt te buiten gegaan door de bomen om te bakken. 
Hiervoor is een passende schadeloosstelling verscbuldigd, nl. de waarde van de 
gerooide bomen, d.i. 39 canadapopulieren. 
Wel moet rekening gebouden worden met de nieuwe aanplanting van jonge 
canadabomen. 

66. - VRUCHTGEBRUIK EN ERFPACHT- Het is een vrucbtgebruiker helemaal 
niet verboden een erfpacht toe te staan op bet goed waarvan hij bet vrucbtgebruik 
beeft. Het risico dat de erfpacbter noodzakelijk opneemt bet recbt van vrucht
gebruik een einde te zien nemen door bet overlijden van de vrucbtgebruiker heeft 
niet tot gevolg bet erfpachtcontract ab initio nietig te maken (Brussel, 2 juni 
1978, Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.399). 
In de noot bij dit arrest worden twee bedenkingen gemaakt. 
1. Erfpacbt door een vrucbtgebruiker gevestigd kwam te voren in de recbtspraak 

en de recbtsleer niet voor. Met enige overdrijving heeft men dit de ,cor
ruptie" van de erfpacht genoemd. 
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2. Ret is duidelijk dat als de naakte eigenaar niet beeft ingestemd met de 
vestiging van de erfpacbt of ze niet beeft bekracbtigd, bet recbt van erfpacbt 
niet tegenstelbaar is aan de naakte eigenaar op bet einde van bet vrucbt
gebruik. 

HOOFDSTUK VI 

RECHT VAN OPSTAL 

67. - BEGRIP OPSTALRECHT- Door een arrest van bet bof van beroep te Brussel 
op 26 mei 1975 (R. Not. B., 1976, 320 met noot P.C.) werd bet begrip 
opstalrecbt nogmaals duidelijk omschreven. De bepaling van bet bof luidde als 
volgt: , , Overwegende dat bet recbt van opstal een zakelijk recbt is dat erin bestaat 
gebouwen, werken of beplantingen te bebben op een grond die aan een ander 
toebeboort (art. 1 van de wet van 10 januari 1824) door afwijking van de 
artikelen 552 en 553 van bet B.W. die bepalen dat de gebouwen, werken en 
beplantingen toebeboren aan de eigenaar van de grond. 
W eliswaar weken de contracten op verscbeidene pun ten af van de wet van 
10 januari 1824, maar artikel 8 van deze wet veroorlooft uitdrukkelijk aan de 
partijen af te wijken van baar bepalingen, bebalve wat de duur betreft (maximum 
50 jaar). Meer bepaald bet feit dat de eigenares op bet einde van bet contract 
wordt vrijgesteld van betaling van de waarde van de beplantingen door de 
opstalbouder aangebracbt wijzigt de aard van bet contract van opstal niet. 
Ret werd ook niet als relevant bescbouwd dat de overeenkomsten slecbts voor 
27 jaar werden gesloten. De termijn van 50 jaar (artikel 4 van de wet van 
10 januari 1824) wordt aileen als een maximumduur opgelegd. 
Uit wat voorafging leidde bet bof af dat bet in dit geval inderdaad ging om 
opstalovereenkomsten en niet om pacbtovereenkomsten met een bijkomstig op
stalrecbt. 
In de noot bij bet arrest wordt de evolutie van bet belang van bet opstalrecbt 
aangegeven. 
Ook in bet arrest van bet bof van beroep te Bergen van 7 februari 1978 (R. Not. 
B., 1979, 297) werd bet opstalrecbt omschreven. Zoals ongeveer in bet Brussels 
arrest werd gezegd dat de eigendom van een gebouw op de grond die een ander 
toebeboort een recbt van opstal is. De tegenpartij trok bet opstalrecbt in twijfel om 
twee redenen. 
1. Zij riep in dat bet recbt van opstal niet voor meer dan 50 jaar kan gevestigd 

worden. 
2. Ret tweede bezwaar was dat in tegenstelling met artikel 5 van de wet terzake 

de overeenkomst impliciet aan de eigenaars van bet terrein bet recbt onttrekt 
de garage te doen vernielen wanneer bet opstalrecbt een einde zal nemen. 

Ret bof beantwoordde deze argumenten als volgt. 
1. De overeenkomst bepaalde geen duur boven de 50 jaar; ze was gesloten voor 

een onbepaalde, maar tijdelijke duur. 
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2. Er mag van alle bepalingen van de wet worden afgeweken, bebalve van de 
maximumduur (artikel 8). 

68. - TEGENSTELBAARHEID- In datzelfde arrest van het hof van beroep te 
Bergen (zie m. 67) werd ook gezegd dat om tegenstelbaar te zijn aan derden het 
recbt van opstal moet overgeschreven worden op bet hypotbeekkantoor. Deze 
oplossing sluit aan bij bet arrest van het bof van cassatie van 13 mei 1970 (Arr. 
Cass., 1970, 854), besproken in bet overzicht van T.P.R., 1973, 823, m. 62. 

69. - VERKRIJGING VAN HET RECHT VAN OPST AL-Een verplichting om op de 
dijken bomen te planten in de middeleeuwse periode werd mettertijd een plant
recbt. Dat plantrecbt is een recbt van opstal, m.a.w. een zakelijk recbt om 
gebouwen, werken of beplantingen op een andermans grond te bebben. Aldus 
beslistede vrederecbter te Eeklo op 19 april1973 (R. W., 1973-1974, 1830). In 
bet vonnis werd verder gezegd dat bet recht van opstal bet voorwerp uitmaakt van 
een onroerend eigendomsrecbt en dat men het dus kan verkrijgen op een van de 
wijzen waarop een onroerend goed kan worden verkregen, namelijk 1. door 
testament van de eigenaar van de grond; 2. door overeenkomst met deze eige
naar; 3. door ,usucapio" of verkrijgende verjaring. In casu kan een testament 
niet worden ingeroepen en wordt een overeenkomst niet bewezen. V 66r de 
inwerkingtreding van hetB. W. was bet plantrecbt ecbter door , usucapio" 
verkregen. Te dien tijde was een eens verworven recbt van opstal, zoals elk 
eigendomsrecht, eeuwigdurend. Maar in 1824 beeft de wetgever de duur van bet 
recbt van opstal tot maximum 50 jaar beperkt, beboudens vemieuwing. Die wet 
was niet retroactief, zodat het opstalrecbt liep van 1824 tot 1874. Er was geen 
vernieuwing, maar in 1894 was er opnieuw plantrecbt door een korte verjaring 
van 10 jaar met terugwerkende kracbt vanaf de dag van de titel. Dit opstalrecbt 
werd verkregen voor een duur van 50 jaar, d.i. tot 1944. Nadien was er in de 
akten ofwel geen wettige titel ofwel geen verstreken verjaringstermijn. 

HOOFDSTUK VII 

ERFPACHT 

70. - STILZWIJGENDE VERNIEUWING- In een akte van erfpacbt voor een 
termijn van vijfitg jaar stond een artikel 6 dat aldus luidde: , ,De cijnsneemster of 
actiebebbenden zullen bet recbt bebben na verloop van voormelde termijn een 
nieuwe cijnspacbt aan te gaan voor negenenveertig jaar mits te voldoen aan de 
voorwaarden in deze cijnspacbt vervat''. Omtrent de betekenis van dit artikel 
bestond discussie. 
De erfpacbter stond op bet standpunt van de stilzwijgende vernieuwing, aange
zien bij na het verstrijken van de termijn van 50 jaar op bet erf gebleven was en 
verder de cijns had betaald. De tegenpartij en ook de eerste recbter (Rb. Den-
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dennonde, 1 september 1975) waren echter van mening dater geen sprake kon 
zijn van dergelijke vernieuwing. 
De erfpachter ging in hoger beroep. Het hof van beroep te Gent stelde hem op 
21 april1977 in het gelijk (Res Jura lmm., 1978, nr. 5658). Nadat het hof had 
overwogen dat een wil zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan uitgedrukt wor
den als dat maar duidelijk genoeg gebeurt, sprak het zich aldus uit: , ,Dat dit 
terzake het geval geweest is springt in het oog. Door op het gepachte perceel te 
blijven wonen en verder de cijns te betalen heeft appellant ondubbelzinnig en 
definitief de optie gelicht die hem door art. 6 van de overeenkomst· gegeven 
werd''. 

71. - GEEN VOORRECHT VAN DE VERHUURDER- Een vonnis van de rechtbank 
van koophandel te Brussel van 24 april 1974 (B.R. H., 1974, 255) besliste in 
overeenstemming met de Belgische rechtsleer dat het voorrecht van de ver
huurder gevestigd door artikel 20, 1 o van de hypotheekwet niet kan worden 
ingeroepen door de eigenaar van een in erfpacht gegeven onroerend goed. 
De eigenaar had het standpunt verdedigd dat erfpacht een bijzondere vonn van 
huurovereenkomst is. Het vonnis stelde echter daartegenover dat tussen beide 
essentiele verschillen bestaan en dat bijgevolg het voorrecht van de verhuurder in 
de erfpacht niet van toepassing is. De eigenaar had zich ook beroepen op de 
Franse rechtsleer, maar het vonnis wees dit af, vennits de wetgeving in Belgie en 
Frankrijk niet dezelfde is. 
Dit vonnis werd bevestigd door het arrest van het hof van beroep te Brussel van 
5 november1975(Pas., 1976,11, 126;J.T., 1976,27;R.Not.B., 1975,598en 
1977,597; Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.040). 

72. - GEEN HOUR- De stelling dat het niet om een huurovereenkomst, maar 
om erfpacht ging vinden we nogmaals terug in een vonnis van de arrondis
sementsrechtbank te Brussel (Arrond. Brussel, 17 maart 1975, Pas., 1975, III, 
43). De reden: artikel 8 van het contract bepaalt uitdrukkelijk dat de erfpachter 
het recht heeft zijn recht van erfpacht te hypothekeren, wat dus klaarblijkelijk de 
vestiging van een onroerend zakelijk recht is. 

73. - KW ALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN ENHET BESTUUR- Wanneer de partijen 
een authentieke akte als erfpacht kwalificeren en deze kwalificatie overeenstemt 
met de werkelijke aard van de betrekkingen tussen de partijen, mag het Bestuur 
van de rechtstreekse belastingen de authentieke akte niet als een huurovereen
komst bestempelen (Brussel, 26 mei 1978, T. Aann., 1979, 146 met noot Ph. 
Daive). 
Het Bestuur meende dit wei te mogen doen, omdat het bedrag van de cijnspacht in 
feite een nonnale huurprijs zou vertegenwoordigen. Het voonneld arrest was van 
oordeel dat de erfpacht niet van aard verandert volgens het belang van de 
vergoeding (canon). In het oude recht was de vergoeding bescheiden; thans ligt 
zij veel hoger en lijkt op een huurprijs. Dezelfde idee kwam reeds voor in het 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 5 november 1975 (verwijzingen in 
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nr. 71 in fine): ,Qu'en effet, s'il est exact que, jadis, la redevance payee par 
l'emphyteote etait generalement minime, il n'est plus ainsi actuellement; que 
cette evolution, deja depuis longtemps commencee, s' explique notamment par le 
fait qu'autrement l'emphyteose ne concemait guere que des terrains nus, alors 
que, de plus en plus, les contrats d'emphyteose sont relatifs a des batiments 
nouvellement construits selon les desirs de l'emphyteote, ce justifie une rede
vance elevee, souvent indexee, dont le payement doit assurer, non seulement la 
remuneration du capital engage, mais aussi sa reconstitution au bout d'un temps 
plus ou mains long''. 
In de noot bij Brussel, 26 mei 1978 (gecit.) wordt verwezen naar de stelling die 
reeds eerder werd ingenomen door Brussel, 5 november 1975 (gecit.): de ver
goeding door de erfpachter betaald is geen huurprijs, maar de periodieke uiting 
van de erkenning van het eigendomsrecht. 

HOOFDSTUK VIII 

ERFDIENSTBAARHEDEN 

74. - NATUURLIJKE AFLOOP VAN WATER- GEEN AFLOOP VAN VUIL WATER

Artikel 640, eerste lid luidt: 'Lagergelegen erven zijn jegens de hager liggende 
gehouden het water te ontvangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk 
ahoopt'. Hetinoet gaariom natuurlijk water dat op natuurlijke wijze afvloeit. De 
vrederechter te Nijvel heeft de klassieke interpretatie van dit artikel in herinnering 
gebracht. Huishoudwater en beerwater worden als kunstmatig beschouwd en de 
afvloeiing ervan dient niet. gedoogd te worden door de eigenaar van het lager 
gelegen terrein (Vred. Nijvel, 8 februari 1978,Resluralmm., 1978, nr. 5683). 
Volgens dezelfde uitspraa:k moet de laatste wel rekening houden met een zekere 
graad van onvermijdbare verontreiniging. Deze 'natuurlijke' pollutie kan zich 
voordoen wanneer het water bij zijn afloop over een terrein bepaalde stoffen in 
zich opneemt, zoals mest van dieren op een weide. In het algemeen aanvaardt 
men inderdaad dat artikel 640 niet aileen van toepassing is op het afvloeiende 
water zelf, maar ook op bepaalde stoffen die worden meegevoerd (Zie Derine, 
Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I, B, nr. 305 en noot 42, blz. 584). 
Immers ook deze afvloeiing is als natuurlijk te beschouwen. In het besproken 
geval kwam het regenwater eerst op de da:ken van huizen terecht, alvorens 
volgens de natuurlijke helling af te vloeien. Men weet dat het hof van cassatie 
beslist heeft dat artikel 640 onverminderd van toepassing is, wanneer het regen
water dat eerst op een da:k viel, verder volgens de natuurlijke helling van het 
hogergelegen terrein afvloeit (Cass., 14 januari 1932, Pas., 1932, I, 35). De 
lagergelegen eigenaar ondervindt daarvan geen bijkomende hinder en moet de 
afloop op zijn terrein dulden (Derine e.a., Zakenrecht, I, B, nr. 303). 

75. - ARTIKEL 640 OOK VOOR STEENV AL - De rechtbank te Luik heeft ar
tikel 640, eerste lid, ook toegepast op het geval van rotsen die door een na-
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tuurlijke oorzaak op lagergelegen gebouwen terechtgekomen waren (Rb. Luik, 
30 september 1975, 1. Liege, 1975-1976, 261). Die uitbreiding van het oor
spronkelijke toepassingsgebied van het artikel vindt steun in rechtsleer en 
rechtspraak (voor details: Derine, o.c., nr. 306, met noot 43 op biz. 584). 

76. - VERZW ARING VAN DE NATUURLIJKE AFLOOP - GEZAG VAN GEWIJSDE

Artikel 640, derde lid, luidt: 'De eigenaar van het hogergelegen erf mag niets 
doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lagergelegen erf verzwaard wordt'. 
De rechtbank te Hoei sprak zich terecht uit in de zin van een niet-geoorloofde 
verzwaring, toen het uitvoeren van wegeniswerken het volume van de natuurlijke 
afloop op het lagergelegen erf sterk had doen toenemen. De rechtbank oordeelde 
dat de correcte uitvoering van de werken geen gewicht in de schaallegde om de 
verzwaring van de erfdienstbaarheid te beoordelen (Rb. Hoei, 15 januari 1972, 
J. Liege, 1972-1973, 28, reeds besprokenin vorig overzicht, T.P.R., 1973, 824, 
nr. 64). Dat vonnis werdmetinstemming begroet (Derine e.a. ,o.c., nr. 314, met 
noot 65 op biz. 588), hoewel De Page en Dekkers de mening vooropzetten dat de 
rechtspraak als criterium voor niet-geoorloofde verzwaring de slechte uitvoering 
van de werken zou hanteren (Traite elementaire, VI, nr. 534 A, 5° met noot 6). 
Nu heeft het hof van cassatie het voorheen besproken vonnis verbroken, precies 
omdat het geen aandacht had be steed aan het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van het vonnis van de allereerste rechter, de vrederechter te Hannuit, die beslist 
had dat de gemeente slechts aansprakelijk zou geweest zijn, indien de werken op 
foutieve wijze waren uitgevoerd geworden. Door biezondere omstandigheden die 
tot het domein der procedure behoren, had dit vonnis van de eerste rechter gezag 
van definitief gewijsde verworven, hetgeen miskend werd door de rechtbank te 
Hoei (Cass., 22 februari 1973,Pas., 1973, I, 588;Arr. Cass., 1973, 618;De 
Gemeente, 1974, 388). Dit procedurevraagstuk verhindert evenwel niet dat de 
grond der zaak uiteindelijk op oordeelkundige wijze beoordeeld werd door de 
rechtbank te Hoei. De erfdienstbaarheid van waterafloop wordt verzwaard door 
werken die een aanzienlijker volume met grotere stroming doen afvloeien, zelfs 
indien die werken volgens de regels der kunst werden uitgevoerd (In die zin 
tevens: Hansenne, Examen de jurisprudence, nr. "69, in fine, R. C .J.B., 1977, 
183). 

77. - WIJZIGING VAN DE NATUURLIJKE AFLOOP- De hogergelegen eigenaar 
kan door verjaring het recht verworven hebben om het afvloeiend water op een 
punt samen te brengen, m.a. w. de erfdienstbaarheid te verzwaren. Dat heeftzich 
voorgedaan in het geval van een zichtbare gemetselde waterleiding onder het huis 
op het heersend erf, die het regenwater vergaarde en opnieuw de vrije loop liet 
achterin de tuin van het heersend erf, op de grenslijn met het lagergelegen terrein 
tengevolge waarvan een verzwaring van de afloop ontstaan was. De verkrijging 
door verjaring bracht mee dat de eigenaar deze verzwaring moest dulden, maar 
enkel wat het natuurlijk water betrof. Afloop van bevuild water mocht niet 
gebeuren via deze waterleiding (Vred. Nijvel, 8 februari 1978, gecit. nr. 74). 
Wanneer het daarentegen vaststaat dat het onmogelijk is vanuit het lijdend erf het 
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bestaan van een ondergrondse drainering van regenwater vermengd met afval
water te bemerken, moet deze erfdienstbaarheid als onzichtbaar aangezien wor
den, en kan zij niet door verjaring verkregen worden (Vred. Andenne, 15 juni 
1972, T. Vred., 1975, 17). Zelfs in het geval de werken door de eigenaar van het 
lagergelegen terrein opgemerkt werden, betekent zijn afwezigheid van reactie 
nog geen impliciete toestemming in het ontstaan van een erfdienstbaarheid. Die 
hquding kan ook uitgelegd worden als een daad van louter gedogen (zelfde 
vonnis). Even werd de mogelijkheid van bestemming door de huisvader aange
raakt zonder duidelijke motivering daaromtrent. Men weet echter dat deze vorm 
van ontstaan van erfdienstbaarheden niet in aanmerking kan genomen worden 
voor de afloop vanniet-natuurlijk water, aangezien deze afvloeiing geen voort
durend karakter heeft (Derine e. a. , nr. 315 met verwijzing naar Dekkers: noot 85 
op blz. 590). 
Diezelfde reden, de afwezigheid van voortdurend karakter, verhinderde dat een 
erfdienstbaarheid ontstond door verjaring om rioolwater in een mandelige sloot te 
Iaten afvloeien, temeer daar de aangebrachte werken tevens een clandestien 
karakterhadden (Rb. Nijvel, 29 maart 1917,Resluralmm., 1978, nr. 5651). 

78. - RECHTEN VAN DE OEVEREIGENAARS VAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

-----'- ~ikel 644 B. W. bepaalt: 'hij wiens eigendom paalt aan een lopend water ... , 
mag zich, waar het voorbijloopt, daarvan bedienen tot bevloeiing van zijn 
eigendommen'. W anneer de oevereigenaar mag genie ten van het stromend water, 
is het evident dat hij · bok aile werken mag uitvoeren om dat genot werkelijk te 
kunnen uitoefenen. Voor alle buitengewone werken van verbetering of wijziging 
van de onbevaarbare waterloop is echter een machtiging door de Koning of de 
Bestendige Deputatie vereist (Wet van 28 december 1967, art. 12 en 14 ngl. het 
ga'at om een waterloop van eerste categorie, of om een waterloop van tweede en 
derde categorie: zie voor alle details: Derine e.a., o,c., nr. 465-467). De eige
naar van een erf langs een onbevaarbare water loop die gemachtigd werd om een 
deel van de waterloop te overwelven, en die werken niet mag uitvoeren tenzij hij 
de buizen van een naburige oeverbewoner verwijdert, kan zich niet op deze 
administratieve machtiging beroepen om te eisen dat de gebuur de buizen zelf 
verwijdert. Om zulks te kunnen eisen zou hij vooreerst dienen aan te tonen dat het 
door de buur uitgevoerde werk onwettelijk is, op een fout berust of afbreuk doet 
aan zijn rechten als oever:eigenaar van een onbevaarbare water loop. Indien hij 
daar niet in slaaagt en het evenwicht tussen naburige eigendommen niet verbro
kenis, staat de gemachtigde zelf voor de verwijdering van de bestaande werken 
in, zelfs als hij daardoor schade lijdt (Cass., 26 maart 1976, Pas., 1976, I, 826; 
Arr. Cass., 1976, 867). 
Wanneer werken uitgevoerd zijn met overtreding van het K.B. van 5 augustus 
1970 houdende het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; 
kan de rechter, niettegenstaande de verjaring van de strafVordering, het herstel 
van de plaats in zijn oorspronkelijke staat bevelen, op voorwaarde dat hij vaststelt 
dat dit besluit overtreden werd (art. 13 K.B. 5 augustus 1970; Cass., 13juni 
1977, Pas., 1977, I, 1044; Arr, Cass., 1977, 1052). 
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79. - AFP ALING- BEG RIP- VERSCHIL MET REVINDICA TIE- Ieder groijdeigenaar 
mag de juiste omvang van zijn recht door afpaling vaststellen (art. 646 B. W.). De 
afpaling is een attribuut van het eigendomsrecht en werd op voortreffelijke wijze 
voorheen gedefinieerd als 'een tweezijdige rechtshandeling die erin bestaat, op 
tegensprekelijke wijze, de scheidingslijn tussen twee eigendommen te bepalen en 
door blijvende uitwendige tekens aan te duiden' (Van Bever, A.P.R., Tw. 
A/paling, nr. 5). 

Het onderscheid met de revindicatie ligt sedert geruime tijd vast. De revindicatie 
houdt een aanspraak in op het eigendomsrecht van een welbepaalde en duidelijk 
afgelijnde strook grond; de vordering tot afpaling heeft enkel betrekking op de 
duidelijke vaststelling van de grenzen tussen twee erven (Cass., 10 mei 1861, 
Pas., 1861, I, 416; Derine, e.a., o.c., nr. 509 met noten 26 en 27, biz. 783). 
Practisch is het soms moeilijk een onderscheid te maken tussen afpaling en 
revindicatie omdat met de afpaling vaak eigendomskwesties gemoeid zijn. Een 
vordering tot afpaling kan de dekmantel zijn van een wezenlijke revindicatie. De 
feitenrechter beslist echter soeverein over de aard van de vordering, afpaling of 
revindicatie (Vred. Florenville, 21 december 1976,1. Liege, 1976-1977, 199). 
Daaroverkan er geen betwisting bestaan (Cass., 14 februari 1907 ,Pas., 1907, I, 
122). 

80. - VERMOMDE REVINDICATIES- Indien een vordering ingesteld wordt tot 
afbtaak van gebouwen die volgens de eiser met overschrijding van de grenslijn op 
zijn terrein opgericht zijn, staat men voor een revindicatie. De aanlegger van het 
geding moet zijn eigendomsrecht over de betwiste strook grond bewijzen. Het 
volstaat dan ook niet dat hij de aanwijzing van een deskundige landmeter vraagt, 
om deze een uitspraak te laten doen over het eigendomsrecht van het stuk grond 
(Vred. Florenville, 21 december 1976, gecit., nr. 79). 

De vordering tot afpaling verliest inderdaad haar eigen karakter en wotdt een 
revindicatie indien drie voorwaarden vervuld zijn: aanspraak op het eigen
domsrecht; van een duidelijk afgelijnde strook; op grond van een tite~ of verja
ring. Indien de vordering strekt tot teruggave van een strook grond die de nabuur 
ingepalmd heeft, zal men meestal te maken hebben met efm zuivere revindicatie. 
De eiser zal in dergelijk geval de dekrnantel van de afpaling gebruiken, om te 
ontsnappen aan de'bewijslast van zijn eigendOJ;nsrecht op een strook grond. Ten 
aanzien van de bewijsvoering is er immers een wezenlijkverschil tussen de beide 
vorderingen. Op hem die revindiceert rust in beginsel gans de bewijslast, terwijl 
bij de afpaling de beide partijen tegelijk eiser en verweerder zijn wat de bewijs
voering aangaat. Ook de bewijsmiddelen verse hill en: inzake afpaling kan de 
rechter, behoudens wanneer het gaat om een gemene titel of wanneer men zich 
beroept op de verkrijgende verjaring, de scheidingslijn bepalen, zelfs in strijd met 
het wederzijds bezit van de naburen, aan de hand van bescheiden, bestaande 
tekens, ligging van de plaats enz., hetgeen bij de revindicatie niet kan ingeroepen 
worden tegen de bezitter (Aldus Van Bever, A .P.R. , Tw. A/paling, nr. 46, met 
verwijzing naarPlaniolenRipert, III, nr. 432; zie ook: Baudry-Lacantinerie, VI, 
nr. 903). 
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In het geval van Florenville blijft er niettemin toch twijfel bestaan over het 
wezenlijk karakter van de vordering, omdat de eiser wel het eigendomsrecht 
opeiste van een duidelijk afgelijnde strook grond, maar daarentegen zich niet 
beriep op een titel of verkrijgende verjaring. Dat is een voorwaarde opdat de 
aanspraak als een revindicatie zou kunnen aangezien worden (zie de verwijzingen 
bij Van Bever, o.c., nr. 47). Toen in een ander geval de verweerder in een actie 
tot afpaling zich op de verkrijgende verjaring van het door hem ingepalmd stuk 
grond beriep bij wedereis, twijfelde de vrederechter er aan of de partijen het niet 
wezenlijk oneens waren over het eigendomsrecht, en verwees de zaak tenslotte 
naar de arrondissementsrechtbank om het probleem van de bevoegdheid te 
regelen (Vred. Andenne, 26 juni 1975, J. Liege, 1975-1976, 23). 

81. - REVINDICATIE INCIDENT VAN DE VORDERING TOT AFPALING- In de loop 
van het geding tot afpaling blijkt dat de feitelijke scheidingslijn verse hilt van de 
scheidingslijn die uit de kadastrale gegevens en titels af te leiden is. De eiser in 
afpaling bleek een si:rook grond te hebben ingepalmd door het jaar na jaar te 
bewerken tot aan een reeds voorheen bestaande ploegvoor. De vrederechter en in 
beroep de rechtbank hebben deze eigendomskwestie veeleer als een incident bij 
de vordering tot afpaling aangezien. De vraag van het uiteindelijk eigen
domsrecht deed zich inderdaad slechts voor in de loop van het geding, naar 
aanleiding van de verrichtingen van de grensbepaling. In dit geval zijn de regels 
eigen aan de eigendomsbetwistingen toepasselijk, en indien een partij in zijn 
bewijsvoering slaagt, zal de afpaling geschieden volgens delijn totwaar zij haar 
eigendomsrecht bewezen heeft (Van Bever, o. c . , nr. 48). Eiser in afpaling mocht 
zijn eigendomsrecht over het stuk grond tot aan de ploegvoor bewijzen door de 
dertigjarige verkrijgende verjaring. Ret bezit van de rechtsvoorganger mocht bij 
dit van de huidige bezitter gevoegd worden overeenkomstig artikel 2235 B.W. 
De kadastrale gegevens opgenomen in de titel van verkrijging van het goed 
vormden geen determinerende beoordelingselementen voor het bepalen van de 
hoegrootheid of uitgestrektheid van het bezit over onroerende goederen (Rb. 
Rasselt, 26 februari 1979, Limb. Rechtsl., 1979, 124). 
Indien de verweerders in een geding tot afpaling opwierpen dat hun rechtsvoor
gangers en zijzelf een bepaald perceel steeds in hun bezit hadden gehad, als 
eigenaars en krachtens een wettige titel, en dat zij het betwiste perceel derhalve 
als algemene rechtverkrijgenden in eigendom hadden verkregen krachtens de 
tienjarige verjaring, moest de rechtbank die als incidenteel beschouwde betwis
til}g omtrent de eigendom onderzoeken. Ret vonnis van de rechtbank waarvoor 
een vordering tot afpaling alsmede een incidentele betwisting inzake eigendom 
werd gebracht, schond artikel 97 van de Grondwet, toen het de afpaling beval 
zonder te antwoorden op de middelen tot staving van de betwisting over de 
eigendom (Cass., 31 maart 1978, Pas., 1978, I, 835;Arr. Cass., 1978, 865). 

82. - AFPALING EN REVINDICATIE. - BEVOEGDHEID- Ratione materiae neemt 
de vrederechter kennis van de vordering tot afpaling, ongeacht het bedrag van de 
vordering (artikel 591, 3" Ger.W.). Voor de betwisting inzake eigendom (revin-
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dicatie) blijft de vrederechter bevoegd, indien zij slechts een incident van de 
vordering tot afpaiing is (Cass., 18 maart 1948, Pas., 1949, I, 179). De vrede
rechter is verder bevoegd kennis te nemen van een revindicatie, ook als zij een 
waarde van 25.000 F. overtreft, indien deze slechts een incident van de vordering 
tot afpaling is en niet een verdoken vordering tot opeising van eigendom. 
W anneer het gaat om een wezenlijke eigendomsvordering wordt de bevoegdheid 
van de vrederechter uitgebreid indien de verweerder niet in limine litis (bij het 
begin van het geding) opwerpt dat de waarde ervan kennelijk het bedrag van 
25.000 F. overtreft (art. 592 Ger.W.; noot Vandeurzen, A., bij Rb. Hasselt, 
26 februari 1979, gecit.; zie ook: Vred. Andenne, 26 juni 1975, gecit.; Van 
Bever, o.c., nr. 49-61). 

83. - REEDS EENZIJDIG AFGEBAKENDE TERREINEN- Een vonnis had de vor
dering tot afpaiing ongegrond verklaard, om de reden dat de grensscheiding 
tussen de eigendommen van partijen wei op de plaats lag die door de bestaande 
palen werd aangeduid volgens de opmetingen gedaan door de landmeter. Uit dat 
vonnis bleek echter eveneens dat de landmeter de opmetingen enkel had gedaan in 
opdracht van de verweerder aileen. Het hof van cassatie besliste hieromtrent dat 
de rechter een vordering tot afpaling slechts dan mocht afwijzen wanneer hij, op 
de exceptie van de tegenpartij, vaststelde dat de scheidingslijn tussen de twee 
eigendommen reeds het voorwerp had uitgemaakt van een afpaiing en dat de 
paien geplaatst werden in uitvoering van eentussen de partijen of hun rechtsvoor
gangers gesloten akkoord of van een gerechtelijke beslissing. Uit het vonnis bleek 
niet dat de bestaande afpaling in een van de twee hierboven beschreven omstan
digheden was verricht (Cass., 28 mei 1976, Pas., 1976, I, 1041; Arr. Cass., 
1976, 1081 ;R.W., 1976-1977, 599; over de vereiste 'geen vroegere afpaling': 
Derine, e.a., o.c., nr. 537). 

84. - NIEUWE AFPALING- Volgens de rechtbank te Hasselt kan een nieuwe 
afpaling bevolen worden in drie gevailen: 
- wegens verdwijning van paien die tegensprekelijk werden geplaatst en waar
omtrent een proces-verbaai van afpaiing opgemaakt werd; hetgeen de vordering 
tot , ,herplaatsen' ' noodzakelijk maakt; 
- wanneer meer dan dertig jaar verlopen zijn sedert de verdwijnihg der paien 
zodat het proces-verbaal aile waarde zou verloren hebben; hetgeen een geheel 
nieuwe afpaiing tot gevolg heeft; 
- wanneer er ingevolge verkrijgende verjaring een toestand ontstaan is die 
strijdig is met het bestaande proces-verbaai van afpaling, en de daarmee over
eenstemmend geplaatste paien ; hetgeen betekent dat de resultaten van de oude 
afpaiing zouden verdwenen zijn of minstens onzeker zouden geworden zijn (Rb. 
Hasselt, 2 mei 1977, Limb. Rechtsl., 1978, 136). 
Deze uitspraak komt in grate trekken overeen met de toonaangevende rechtsleer. 
De afpaiing die gebeurde in uitvoering van een tussen partijen of hun rechtsvoor
gangers gesloten akkoord of van een gerechtelijke beslissing, verschaft een 
definitieve titel aan de partijen ten aanzien van de uitgestrektheid en de grenzen 
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van hun wederzijdse eigendommen. Latere betwistingen zijn in principe uitge
sloten. Iedere nieuwe vordering tot afpaiing is dus niet ontvankelijk, zelfs indien 
depalen ermeer dandertigjaarbestaan (Van Bever, o.c ., nr. 82, metverwijzing 
naar Laurent, VII, nr. 439). Maar deze titel zai zijn kracht verliezen indiensedert 
het verdwijnen van de paten meer dan dertig jaar verlopen zijn. Inderdaad, de 
vordering die voortspruit uit het proces-verbaal of het vonnis van afpaiing zal, 
zoals iedere yordering, te niet zijn gegaan door het tijdsverloop van dertig jaar, 
sedert het ogenblik dat door het verdwijnen van de paien de uitvoering van het 
eerste proces-verbaai of van het vonnis opgehouden heeft (art. 2262 B. W. : aldus 
de merkwaardige uiteenzetting door Van Bever, o. c., nr. 83 in initio). 
De titel van een vroegere afpaiing kan ook zonder waarde worden, zelfs indien de 
paien ter plaatse blijven staan, indien op grond van een dertigjarig bezit, of tien
tot twintigjarig voor de verkrijger te goeder trouw op grond van een wettige titel, 
in strijd met de aa11duidingen van de titel de verkrijgende verjaring wordt 
ingeroepen (Van Bever, o.c., nr. 83 in fine). Tenslotte vergat het vonnis van de 
rechtbank te Hasseltte vermelden dat de titel voortspruitend uit de afpaiing ook 
nog zijn kracht kan verliezen ten gevolge van een latere revindicatie. Het blijft 
mogelijk nadien de tijdens de afpaiing niet besproken rechten van eigendom te 
doen gelden, en de teruggave te eisen van een bepaald en wel vereenzelvigd deel 
van het afgepaaide erf. Afpaling sluit in principe een latere revindicatie niet uit 
(Voor aile verwijzingen: Van Bever, o.c., nr. 83, blz. 62). 
Indien de palen verplaatst of verwijderd zijn door toeval of door een bewuste 
daad, zal de eiser moeilijk de ligging van de vroeger bepa1:1lde grenslijn kunnen 
bewijzen, indien er van de vroeger gedane minnelijke afpaiing geen proces-ver
baai of ander gelijkwaardig geschrift opgesteld werd. Hij zou nog aileen een 
beroep kunnen doen op de buitengerechtelijke bekentenis, de eed en uitzonderlijk 
op getuigen en vermoedens. Bij ontstentenis van deze bewijsmiddelen zai de eiser 
er beter aan doen eenvoudigweg een gans nieuwe afpaiing te vragen (men 
raadplege over verplaatsing en verwijdering van paien: Van Bever, o. c., 
nr. 85-90, blz. 64-66). 

85. - AFSLUITING EN RECHT VAN OVERGANG- Artikel647 B.W. bepaait: 
'Ieder eigenaar mag zijn erf afsluiten, behoudens de in artikel 682 gestelde 
uitzondering'. Artikel 682 handelt over het wettelijk recht van noodweg bij 
ingeslotenheid. De in artikel 682 B. W. gestelde uitzondering is nochtans niet de 
enige. Men neemt aan dat de uitzondering ook geldt voor de erfdienstbaarheid 
van overgang door 's mensen toedoen, voor de waterafvloeiing en zelfs voor om 
het even welke erfdienstbaarheid (zie Derine, o.c., nr. 552 met noten 10 tot 12, 
blz. 808; Derine en Hamelink, Overzicht, nr. 72, T.P.R., 1973, blz. 831). 
Hoe kunnen echter het recht van afsluiting van het lijdend erf en het recht van 
overgang van het heersend erf met elkaar in overeenstemming worden gebracht? 
Mag de eigenaar van het lijdend erf zijn terrein nog wel eenzijdig afsluiten, indien 
er een erfdienstbaarheid van overgang bestaat? Immers volgens ar
tikel 701 B. W. mag de eigenaar van het dienstbare erf niets doen dat zou strekken 
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om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te 
maken. 

Zo vorderde in de besproken peri ode de titularis van een conventionele erfdienst
baarheid van overgang met vee over andermans weide, de wegneming van 
draaibare of verplaatsbare barelen die aangebracht waren door de eigenaar van het 
dienstbare erf. Verder eiste de eigenaar van het heersend erf dat een bin
nenwaartse afsluiting zou opgericht worden op drie meter van de grens
afscheiding over de volle lengte van de overgang. De laatste eis was ingegeven 
door de wens om te voorkomen dat bet op de weide grazende vee zich op 
hinderlijke wijze zou kunnen vermengen met het vee van de eigenaar van het 
heersend erf, wanneer de laatste van zijn recht van overgang zou gebruik maken. 
De vrederechter en later de rechtbank oordeelden echter terecht dat beide aan
spraken ongegrond waren. Wat de eerste eis bettof sloot men zich aan bij de door 
een gevestigde rechtspraak gehuldigde visie: een beweegbare en niet gesloten 
poort kon op zichzelf niet beschouwd worden als eel). hindernis die de uitoefening 
van de erfdienstbaarheid verminderde of moeilijker maakte. Het uitoefenen van 
de erfdienstbaarheid blijft in zulk geval immers practisch zeer goed te verwezen
lijken daar zij enkel een bijkomende Iichte inspanning van de eigenaar van het 
heersend erfvergt (Brussel, 25 februari 1859,Pas., 1859, II, 246; Rb. Charleroi, 
7 mei 1879, Pas., 1880, III, 147; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 18 november 
1941, T. Vred., 1942, 148; Rb. Hasselt, 26 juni 1967,1. Liege, 1967-1968, 6; 
Vred. Mol, 19 februari 1971, T. Vred., 1972, 66). De tweede eis werd eveneens 
afgewezen, daar bezwaarlijk kon aangenomen dat de gevraagde afsluiting een 
noodzakelijke bijkomende erfdienstbaarheid uitmaakte in de zin van artikel 697 
B.W. (Rb. Dendermonde, 25 september 1978,T. Aann., 1979,324 met interes
sante goedkeurende noot Daens en VanDamme). 

Volgens een andere uitspraak mocht de poort zelfs afgesloten worden met een 
hangs lot als men aan de nabuur een sleutel ter beschikking stelde (zie veeleer in 
die zin: Vred. Andenne, 29 maart 1973,1. Liege, 1972-1973, 239, samenvattin
gen in: T. Vred., 1973,272 ;Res1uralmm., 1973, 5267). Devrederechterwees 
er op dat de afsluiting van de poort zowel van belang was voor de eigenaar van het 
dienstbare erf als voor de eigenaar van het heersende erf, met het oog op het 
beschermen van hun eigendom tijdens de nacht en het vermijden van toevallige 
uitgangen van kinderen in de dag. Het vonnis vindt steun in de opvatting dat een 
gesloten poort, deur of hekken met overhandiging van een sleutel aan de eigenaar 
van het heersend erf, die dan de verplichting heeft de poort telkens te sluiten, 
evenmin de erfdienstbaarheid vermindert of minder gemakkelijk maakt (Brussel, 
3 mei 1851 ,Pas., 1851, II, 301; Gent, 14 december1876,Pas., 1877, II, 174; 
Rb. Aarlen, 21 oktober 1903,Pand. Per., 1906, 160; Rb. Marche-en-Famenne, 
27 maart 1953, 1. Liege, 1952-1953, 260; Vred. Beveren-Waas, 26 december 
1969, R.W., 1971-1972, 813; zie ook: Cass. fr., 21 maart 1972, Bull. Cour 
Cass., 1972, II, nr. 200, biz. 142). Deze laatste oplossing vrijwaart beter het 
recht van de eigenaar die zijn terrein wenst af te sluiten, al bezorgt zij een geringe 
inspanning aan de eigenaar van het heersend erf. Daarom dient zij de voorkeur te 
genieten als de feitelijke omstandigheden er niet tegen pleiten (zie Derine en 
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Hamelink, Overzicht, nr. 72, T.P.R., 1973, 832; Derine, o.c., nr. 552, 
b1z. 809). 

86. - AFSLUITING EN RECHT VAN OVERGANG- SOEVEREINE BEOORDELING- In 
de akte van vestiging was een conventione1e erfdienstbaarheid van overgang als 
volgt beschreven: , ,Ret bij deze verkocht perceel zal een open wegenis moeten 
laten van drie meters''. Maar welke betekenis diende nu gehecht te worden aan de 
uitdrukking open wegenis ? De eisers in cassatie meenden dat deze uitdrukking 
een werkelijk inhoudelijke betekenis had, in deze zin dat de overgang waarop zij 
recht hadden, helemaal niet mocht afgesloten worden door de eigenaars van bet 
dienstbare erf, zelfs niet door middel van een niet slotvaste beweegbare poort, 
waarvan zij de wegneming hadden gevorderd. Ret bestreden vonnis oordeelde dat 
uit de bewoordingen 'open overgang' niet kon afgeleid worden dat de verweer
ders afstand hadden gedaan van het recht hun terrein af te sluiten. Evenmin 
betekenden deze woorden dat geen poort zou mogen aangebracht worden. De 
rechtbank nam verder aan dat een open overgang de afsluiting van het erf niet 
verhinderde, inzover bet gebruik van de erfdienstbaarheid daardoor niet vermin
derd of moeilijker gemaakt werd, daar het voldoende was dat de afsluiting 
verenigbaar was met de vrije uitoefening van de erfdienstbaarheid. De afsluiting 
met een beweegbare poort zonder sloten betekende geen inbreuk op artikel 701 
B. W. Ret hof van cassatie besliste terecht dat het bestreden vonnis de juri disc he 
draagwijdte van de vestigingsakte op soevereine mocht beoordelen en dat de 
interpretatie die aandebewoordingen_'openovergang' werd gegeven, niet onver
enigbaar was met de termen ervan ( Cass. , 18 februari 1977, R. W. , 197 6-1977, 
2541, met interessante noot A. Van Oevelen; T. Not., 1977, 250). 
V olgens de annotator van bet arrest was bet een gezonde en redelijke beslissing 
aan het woord 'open' geen overdreven belang te hechten en te oordelen dat bet 
aanbrengen van een beweegbare poort zonder slot verenigbaar was met de vrije 
uitoefening van de erfdienstbaarheid van 'open overgang'. Hoe afsluiting en 
erfdienstbaarheid het best met elkaar in overeenstemming te brengen waren, werd 
terecht overgelaten aan bet oordeel van de feitenrechter (zie ook: Derine en 
Hamelink, Overzicht, nr. 72 in fine, T.P.R., 1973, 832; Derine, o.c., nr. 552 in 
fine, blz. 809). 

87. - ERFDIENSTBAARHEDEN TOT OPENBAAR NUT- A. Monumenten en [and
schappen: De wet van 7 augustus 1931 op bet behoud van monumenten en 
landschappen, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972 van de Cultuurraad van de 
Nederlandse cultuurgemeenschap, beoogt het behoud van monumenten en de 
bescherming van de schoonheid der landschappen. De wetgever heeft niet verder 
will en ingrijpen dan nodig was en heeft het normaal gebruik van de gerangschikte 
goederen niet willen beperken, onder meer wat de beplantingen en culturen 
betreft. In het natuurgebied , ,De Maten'' gelegen te Genk, dat als landschap 
gerangschikt was, mocht dan ook jacht en visvangst bedreven worden, zolang 
niet vaststond dat het gebied als , ,natuurreservaat'' bestempeld was ingevolge de 
wet van 12 juli 1973. Enkel die laatste wet verbiedt in de natuurreservaten dieren 
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te doden, te jagen of te vangen en op welke wijze ook hun jongen, eieren, nesten 
en schuilplaatsen te vemietigen ( Antwerpen, 4 februari 1977, R. W., 1978-1979, 
968 ; het cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen door een arrest van 7 juni 
1977). 
Zowel uit de tekst van de. wet van 7 augustus 1931, als uit de parlementaire 
voorbereiding ervan, blijkt dat het initiatief voor de rangschikking uitsluitend 
berust bij de Koninklijke Commissie voor monumenten en landschappen en bij 
het college van burgemeester en schepenen, die daartoe een voorstel doen. Er 
volgt eveneens uit dat het voorstel tot rangschikking het kenmerk van een 
substantiele vormvereiste draagt die nauw samenhangt met de bescherming van 
de particuliere eigendom. Het advies van de Koninklijke Commissie voor monu
menten en landschappen dat beperkt is gebleven tot de uitspraak dat het pand 
(gelegen aan de Stefanieplaats te Brussel) een belangwekkend getuigenis is van 
de negentiende-eeuwse, Frans gelnspireerde stedebouwkundige en architectoni
sche opvattingen, zonder de regering een inzicht te geven in het belangwekkende 
van die getuigenis evenmin als in de historische en artistieke waarde van het pand, 
dient als niet voldoende gemotiveerd beschouwd te worden (Raad van State, 
18 november 1977, J.T., 1978, 171 met noot Lagasse en Falys;Arr. R. v. St., 
1977, nr. 18.561). 
De vordering van de eigenaar om vergoeding te bekomen voor het nadeel hem 
berokkend ingevolge rangschikking van zijn goed als landschap (gedeelte der 
plassen van Overmere-Donk), ontstaat slechts inzover de regering een verzoek 
afwijst om een handeling te verrichten en deze beslissing tot gevolg heeft dat het 
goed meer dan de helft in waarde vermindert. De afwijzing van een principiele 
bouwaanvraag door de bevoegde overheid is geen weigering in de zin van 
artikel 7 der wet van 7 augustus 1931 (Gent, 24 juni 1977, Res Jura Imm., 1978, 
nr. 5676). 

B. Gasleidingen: Overeenkomstig artikellO van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige 'producten en andere door leidingen 
ondergaan de eigenaars beperkingen. De Koning kan verklaren dat er openbaar 
nut voorhanden is om transportleidingen op of onder terreinen in te richten, die 
niet bebouwd zijn en niet zijn afgesloten door muren of andere afsluitingen. Om te 
bepalen of een terrein al dan niet afgesloten is, moet men zich plaatsen op het 
ogenblik van het onderzoek. Zo begaat de Koning geen machtsoverschrijding 
indien hij het openbaar nut afkondigt, terwijl er afsluitingen zijn aangebracht na 
het einde van het onderzoek en voor het Koninklijk Besluit (Raad van State, 
16 oktober 1972, Rec. J. Dr. Adm . . , 1973, 37; Pas., 1974, N, 34). 
C. Hoogspanningskabels: De wet van 10 maart 1925 op de verdeling van de 
electrische energie bepaalt in artikel 16: , ... de steunen geplaatst in een open 
onbebouwde grond dienen, op verzoek van de eigenaar, te worden weggenomen 
indien deze zijn recht van omheining of bouwen uitoefent ... ''. Deze faculteit 
komt ook toe aan de eigenaar indien de installatie van de hoogspanningspyloon 
conform met de van kracht zijnde besluiten en reglementen gebeurde. Het 
volstaat dat de eigenaar werkelijk de bedoeling heeft om op die plaats te bouwen. 
Met het verzoek om afbraak van de leiding en de steunen maakt de eigenaar zich 
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niet schuldig aan rechtsmisbruik. Een hoogspanningskabel kan niet als een 
normale last van de samenleving beschouwd worden (Rb. Brussel, 23 december 
1975, T. Aann., 1978, 204). 

88. - AFSTAND VANBOMEN- Artikel 35 Veldwetboek bepaalt: ,,Hoogstam
mige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand 
geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige 
bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een 
halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven wordengeplant''. De reden is 
dat op kortere afstand aan de nabuur schade kan worden berokkend bv. door het 
ontnemen van licht en lucht. Hetonderscheid tussen hoogstammige en laagstam
mige bomen wordt overgelaten aan de soeyereine beoordeling van de rechter. 
Blijft de vraag door welke overwegingen de rechter zich zallaten leiden. Som
migen geven er de voorkeur aan de feitelijke toestand van de bomen in ogen
schouw te nemen en de vereiste afstand afhankelijk te maken van het uitzicht op 
het ogenblik van het geschil. V olgens een andere mening die meer aanhangers 
telt, dient men zich te laten leiden door de aard of de soort van de bomen. Als 
voorbeelden van hoogstammige bomen worden op die wijze verschillende soar
ten vermeld: wilgen, afgeknotte knotwilgen, nootbomen, lijsterbessen, elzebo
men, iepebomen, eiken, kastanjelaars, vijgebomen en olijfbomen, acacia's, 
kerselaars, appelaars, perelaars en hazelaars (zie over dit onderwerp: Derine, 
o .c., nr. 323 met vele verwijzingen). 
De vonnissen die in de besproken periode geveld werden, sluiten bij de laatste 
opvatting aan. Bij de hoogstammen dienen alle bomen gerangschikt te worden die 
voorkomen in artikel 154 van het Boswetboek, samen met fruitbomen op hoge 
stam. Onder de laagstammen kan men allerlei soorten struiken onderbrengen, 
zoals bessenstruiken, ligustrum en dwergconiferen, waarvan de hoogte tussen 1 
en 3 meter schommelt. Men houdt daarbij rekening met hun normale hoogte 
wanneer men ze vrij laat opgroeien (Vred. Neufchil.teau, 18 juni 1971, T. Vred., 
1974, 67). Seringen werden op grond van dit criterium bij de laagstammen 
gerangschikt (zie in het biezonder daaromtrent Derine, o.c., nr. 323, met no
ten 27 en 28 op blz. 601). Berken, cederbomen enchamaecyparis dienen veeleer 
als hoogstammen beschouwd te worden (Rb. Brugge, 22 december 1976, Res 
Jura lmm., 1977, nr. 5589). Derine heeft zijn voorkeur uitgesproken voor het 
eerste vermelde criterium, de feitelijke toestand, omdat het veel realistischer is: 
wegens de enorme ontwikkeling van de plantculturen is het principe als zou de 
boomsoort deterrninerend zijn niet meer houdbaar (Derine, I.e., met noten 30 en 
31, blz. 602). 

89. - AFSTAND VAN DE NIET-GEMENE HAAG- lndien er geen ander gebruik is, 
moet de levende haag op ten minste vijftig centimeter van de scheidingslijn staan 
(art. 30, vierde lid en art. 35 Veldwetboek). Maar welke is de vereiste afstand 
indien het gaat om een haag die bestaat uit hoogstammige bomen? Soms werd 
betoogd dat een haag niet mag gelijkgesteld worden met bomen die apart worden 
geplant. De andere opvatting is dat de haag niets verandert aan het feit dat de 
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bomen hoog- of laagstammig zijn: de wettelijk voorgeschreven afstand voor 
hoogstammen zal in acht moeten genomen worden (zie voor alle verwijzingen: 
Derine, o.c., nr. 324 met noten). Volgens de vrederechter te Neufchiiteau is het 
geen vaststaand en erkend gebruik een levende haag te vormen door middel van 
hoogstammige bomen zoals de epicea-dennen, maar integendeel daarvoor 
struiken en boompjes te gebruiken, alsook zekere naaldbomen die zich tot het 
snoeien lenen (18 juni 1971, T. Vred., 1974, 67). Voor de epicea-dennen werd 
dan ook een afstand van twee meter vereist. 

90. - BOSAANPLANTINGEN- In de voor de landbouw bestemde gedeelten van 
het grondgebied is bosaanplanting verboden op minder dan zes meter van de 
scheidingslijn tussen twee erven (art. 35 bis, par. 5 Veldwetboek). De poli
tierechtbank te Peruwelz heeft in verband hiermee besloten dat onder het begrip 
'bosaanplantingen' niet vielen boomaanplantingen op de rand van akkers en 
weiden zoals populieren ter bescherming van cultuurgewassen (1 december 
1975, T. Vred., 1976, 168). 

91. - VERJARING EN BESTEMMING DOOR DE HUISVADER- Door dertigjarige 
verjaring kan men het recht verwerven beplantingen te hebben op kortere afstand 
dan voorgeschreven is. Het gaat immers over een voortdurende en zichtbare 
erfdienstbaarheid (Vred. Luik, 16 februari 1976, J.T., 1976, 370; R. Not. B., 
1976,549; samengevatinT. Vred., 1978, 93). Die verkrijgendeverjaring strookt 
met de gangbare opinie. Immersslechts bij uitzondering werd de mening verde
digd dat het enkel om een bevrijdende verjaring zou gaan (voor alle verwijzingen: 
Derine, o.c., nr. 330 en noten 44-45, blz. 605). In het Luikse geval kon er 
evenwel geen sprake zijn van verjaring daar de verhouding heersend tot lijdend 
erf nog geen dertig jaar bestond. Dertig jaar voor het geschil waren de erven nog 
in een hand verenigd. Maar in hetzelfde vonnis werd terecht de mogelijkheid 
geopperd van vestiging der erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader. 
Immers de rechtbanken nemen doorgaans aan dat bomen op niet-wettelijke 
afstand mogen staan wegens bestemming van de huisvader, omdat het gaat om 
een voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid die ook aanleiding geeft tot 
verkrijgende verjaring, wat in overeenstemming is met artikel 692 B.W. (zie 
Derine, o.c., nr. 331 met noten 56-58, blz. 607). In casu was het toch de vraag 
of bestemming van de huisvader in aanmerking kon genomen worden, daar de 
huisvader (de vroegere eigenaar in wiens hand beide terreinen verenigd waren) 
uitdrukkelijk in de akten van verkaveling de afschaffing van elke erfdienstbaar
heid had bedongen, ook van de erfdienstbaarheden die door bestemming van de 
huisvader zouden kunnen rusten op een kavel ten bate van een andere kavel. 

92. - SANCTIEREGELING- Artikel 36 Veldwetboek luidt: , ,De nabuur kan de 
rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand 
geplant zijn dan de wet bepaalt" (toepassing: Rb. Brugge, 22 december 1976, 
gecit., nr. 88). 

187 



Toch kan het misbruik van recht zijn, te eisen dat bomen op minder dan twee 
meter zouden verwijderd worden, indien het algemeen belang pleit voor het 
behoud van groen in een verontreinigde stad (het zeer interessante vonnis van 
Vred. Luik, 16februari 1976, gecit., nr. 91). De vrederechter hanteerde het 
onevenredigheidscriterium. Hij legde aan de ene kant het belang in de weegschaal 
dat de buur had die zijn recht uitoefende. Aan de andere kant plaatste hij het 
nadeel dat de rooiing zou opleveren voor de hele gemeenschap. Of er tussen beide 
belangen evenwel een grove onevenredigheid bestond, hield hij in het midden. In 
het voorjaar zou hij een plaatsbezoek brengen om zich rekenschap te geven van de 
preciese graad van duisternis waarin de eetkamer van de eiser gedompeld werd 
door de aanwezigheid van de te dicht geplante bomen. 
Het recht om de bomen enz. op kortere afstand uit te roeien komt aileen toe aan de 
nabuur die een zakelijk recht heeft, niet aan de huurder (Rb. Brugge, 22 decem
ber 1976, gecit .). Die opvatting vindt volledige steun in de klassieke rechtsleer 
(Derine, o.c., nr. 335; met noten 60 en 61, blz. 608). 

93. - GEDWONGEN MUURGEMEENHEID OP GROND VAN ARTIKEL 663 B.W.- De 
muurgemeenheid kan tot stand komen door de gedwongen verkoop van de 
muurgemeenheid (art. 661 B.W.), door de verplichting in de steden en voorste
den om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de afsluiting die dient tot 
scheiding (art. 663 B. W.) en door de gedwongen koop van de muurgemeenheid 
buiten artikel 663 B. W. wegens een daad van inbezitneming. 
Laten we eerst het toepassingsgebied van artikel 663 B.W. onderzoeken. Het 
artikelluidt: , ,Een ieder kan, in de steden en voorsteden, zijn nabuur verplichten 
om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de afsluiting die dient tot 
scheiding van hun in die steden gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen ... ''. 
Wat de hoogte van de afsluiting aangaat, deze wordt vastgesteld volgens de 
biezondere verordeningen of de vaste en erkende gebruiken. Het artikel bepaalt 
verder dat, bij gebreke van gebruik of verordening, de muur een hoogte moet 
hebben van 3,20 meter, de kap daarin inbegrepen, in de steden van 50.000 en 
meer inwoners en van 2,60 meter in de andere steden. 
V oor de gemeente Deurne waren er geen biezondere plaatselijke verordeningen 
of gebruiken bekend, en diende de scheidingsmuur een hoogte te hebben van 
3,20 meter. De muur was echter slechts 2 tot 2,20 meter hoog. Terecht nam de 
vrederechter aan dat artikel 663 B. W., inzonderheid wat de aangegeven hoogte 
betreft, niet van openbare orde is, zodat partijen er bij onderling overleg van 
konden afwijken (Vred. Deurne, 6 december 1974, R. W., 1974-1975, 1975 met 
korte noot G. S. B. ; samengevat in Res Jura Imm., 1978, 90). Die opvatting vindt 
steun in de klassieke rechtsleer en rechtspraak (Derine, o.c., nr. 557, inzonder
heid noot 31, blz. 812). 
Het hof van cassatie had voorheen reeds beslist dat men de buur diende te 
verplichten om bij te dragen alvorens de afsluiting gebouwd werd (Cass., 5 no
vember 1885, Pas., 1885, I, 269 met besluiten van eerste advocaat-generaal 
Mesdach DeTer Kiele). Nader hand kon de buur daar niet toe gedwongen worden, 
behalve wanneer hij gebmik van de muur zou maken. Die later constant geworden 
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rechtspraak (Derine, o. c. , nr. 564) kreeg nog eens een toepassing in de besproken 
periode (Vred. Nijvel, 22 februari 1978 ,Resluralmm., 1978, nr. 5700). Indien 
de muur tevens schrij1ings op de grenslijn gebouwd werd zonder overleg met de 
betrokken buurman, betekende dat in principe een usurpatie. Maar de vrederech
ter ging verder dan het stellen van een principe en beval een daadwerkelijke 
atbraak van de opgerichte betonnen afsluiting (zelfde vonnis). Tevens kende hij 
aan de niet geconsulteerde buur een schadevergoeding toe van 10.000 F. Ret 
bevel tot afbraak wijkt wei van de klassieke oplossing af. Ret hof van cassatie 
heeft uitdrukkelijk gesteld: , ,de eigenaar op wiens erf ten dele gebouwd werd 
door de buurman-eigenaar, kan de atbraak van het bouwwerk niet eisen wanneer 
hij met de oprichting ervan heeft ingestemd of dat hij, op grond van artikel 663 
B. W., er wettelijk toe gehouden was in de oprichting ervan, zoals de uitvoering 
geschiedde, toe te stemmen'' (Cass., 13 november 1952,Pas., 1953, I, 158 ;Arr. 
Verbr., 1953, 144; Cass., 4 oktober 1956,Pas., 1957, I, 90;Arr. Verbr., 1957, 
57). De lagere rechtspraak is in dezelfde zin gevestigd en ook in de rechtsleer 
vindt die opvatting steun. Immers onmiddellijk na de atbraak zou de heroprich
ting kunnen gevorderd worden krachtens artikel 663 B,W. (voor alle verwijzin
gen: Derine, o.c., nr. 563). 

94. - GEDWONGENKOOPVANDEMUURGEMEENHEIDBUITEN ARTIKEL 663 B.W. 

-De vraag die hier aan de orde is kan als volgt omschreven worden: Kan de volle 
eigenaar van de muur zijn nabuur dwingen tot gemeenmaking en betaling van de 
helft van de waarde van de muur, indien de buur de niet gemene muur op 
onrechtmatige wijze in gebruik neemt? Volgens de heersende mening is dat 
mogelijk, wanneer de buur op enige wijze zijn vermoedelijke wil heeft Iaten 
blijken om de muurgemeenheid te verwerven door een daad van inbezitneming 
(Cass., 25 februari 1932,Pas., 1932, I, 83; Cass., 26 april1934,Pas., 1934, I, 
255; Cass., 26 april1957 ,Pas., 1957, I, 1015). De Page en Dekkers hebben er in 
dit verband terecht op gewezen dat deze oplossing een kunstgreep buiten de wet 
is, want artikel 661 B.W. verleent wei het recht tot gemeenmaking, maar legt 
geen verplichting op, wat dus betekent dat de verkoop verplicht is, maar de koop 
niet (fraite elementaire, V, nr. 1202, D, en 1203 infine). Dejuiste zienswijze 
lijkt wei te zijn dat de voile eigenaar van de muur de tegenpartij voor de keuze kan 
plaatsen: ofwel de storende inbezitneming doen ophouden, ofwel ze in stand 
houden, maar de muurgemeenheid betalen (in die zin: Rb. Brussel, 27 februari 
1962, Ann. Not. Enreg., 1963, 254). 
De moeilijkheid die zich bier voordoet is te kunnen onderkennen wanneer er een 
daad van inbezitneming voorhanden is. Ret gaat in ieder geval over een feiten
kwestie die soeverein door de rechtbank wordt beoordeeld. Wei houdt men in 
ruime mate rekening met de ernst van het gebruik van de muur door de usurpator. 
In de besproken periode heeft men gemeend dater inbezitneming was, indien een 
eigenaar om zich af te sluiten een vierde muur bouwde die uitliep op een 
niet-gemenemuur(Rb. Brugge, 29 maart 1969,R.W., 1972-1973, 1239; zieook 
voorheen: Cass., 26 april 1957, gecit.). Volgens de rechtbank betekende het 
omvatten van een bestaande muur in een volledige afsluiting, a1 gebeurde dat op 
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de meeste plaatsen zonder steunvatting, inmetseling of inkeping, een bezitsdaad 
die de toepassing van artikel 661 wettigde. De hoogte van de inbezitneming werd 
weliswaar beperkt tot op de hoogte van de afsluitingsmuur die de usurpator 
bouwde, daar dit de hoogte uitmaakte waarop deze zijn erf had willen afsluiten. 

Voorheen had men beslist dat er geen inbezitneming was, wanneer de buurman 
het bouwwerk eenvoudig naast de bestaande muur plaatste (in die zin: Rb. 
Brussel, 10 mei 1950;ResJuralmm., 1950, 485; Rb. Gent, 25 juni 1956,R.W., 
1956-1957, 1568). In de besproken periode is de vraag nogmaals aan de orde 
gekomen. Quid als de buur enig voordeel haalt uit de reeds bestaande exclusieve 
muur? Toen de buur slechts een dunne wand oprichtte die door de bestaande 
scheidingsmuur tegen wind, regen, warmte, koude en geluid beschermd was, 
meende de rechtbank te Brussel dat het een daad van ingebruikname was (7 no
vember 1973, J.T., 1974, 480;R. Not. B., 1974, 584;ResJuralmm., 1974, 
nr. 5374; Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21919; samengevat: T. Vred., 1974, 
nr. 5374). Voorheen kon men reeds rechtspraak in die zin aantreffen (Rb. 
Brussel, 19 maart 1963, Res Jura Imm., 1966, nr. 4219; Rb. Brussel, 30 mei 
1969, Res Jura Imm. , 1969, nr. 4580). Evidenter is de ingebruikname wanneer 
de usurpator in de twintig millimeter tussenruimte tussen beide muren isomo
platen aanbrengt die de ruimte volledig opvullen zodat een verbinding tussen 
beide gevels tot stand komt. Op die wijze ontstaat als het ware een enkele 
scheidingsmuur (Rb. Turnhout, 12 mei 1976, R.W., 1976-1977, 2665 met noot 
G. Suetens-Bourgeois; samengevat: T. Vred., 1978, 90). De usurpator moethet 
gedeelte van de gevel overnemen dat hij gebruikt, d.w.z. waar hij isomoplaten 
tussen de muren heeft aangebracht. Opmerkelijk is het verschil van behandeling 
bij het bepalen van het gedeelte dat moet overgenomen worden, als men vergelijkt 
met het hiervoor geciteerde geval van de rechtbank te Brussel. Deze meende dat 
geen rekening diende gehouden te worden met het toch gereduceerde nut dat de 
usurpator bij het verwerven van de mandeligheid van de muur had (Rb. Brussel, 
7 november 1973, gecit.). Maar omgekeerd diende natuurlijk ook geen aandacht 
te worden besteed aan het overigens illusoir voordeel dat de eerste bouwer, de 
voorheen exclusieve eigenaar van de muur, bij de nieuwe constructie naast de 
bestaande muur zou kunnen hebben. Op te merken valt nog dat in het Brusselse 
geval wel vaststond dat de nieuwe muur op zich duidelijk onvoldoende ge'isoleerd 
was, zowel wat de bescherming tegen koude en warmte als wat de afwering van 
het geluid betrof. De nieuwe dunne wand was slechts 9 em. breed en in een 
betonnen geraamte gevat. 

Het delicate probleem van de inbezitneming werd in de besproken periode ook in 
hogere instanties bestudeerd. Het hof van cassatie werd in de gelegenheid gesteld 
om zich uit te spreken over het probleem van inbezitname zonder materiele 
aanhechting. Eiser in cassatie had een zijgevel van zijn garage in bimsblokken 
van slechts 9 em. opgericht. De rechter had daaruit inbezitname van de muur 
ernaast afgeleid. Het vonnis had gesteld dat , ,het begrip en de wijze van inbezit
neming aan de technische vooruitgang dient te worden aangepast en uitgebreid tot 
elk voordeel dat de tweede bouwer haalt uit de aanwezigheid van een reeds 
bestaande muur zonder welke hij duurdere bouwprocectes had moeten toepassen; 
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... dat eiseres in cassatie een grote besparing had gedaan door te profiteren van de 
reeds bestaande puntgevel omdat de muur van 9 em. niet aan weer en wind was 
blootgesteld''. Het hof van cassatie verklaarde de voorziening tegen het vonnis 
gegrond. Het recht van de eigenaar van een scheidingsmuur tussen twee erven om 
zijn buurman te dwingen de mandeligheid van die muur te kopen, onderstelt dat 
de nabuur zich schuldig heeft gemaakt aan een bezitsaanmatiging of een feitelijk
heid die geldt als inbezitneming van de muur, waartegen de eigenaar van die muur 
zich kan verzetten. Deze inbezitneming moet van die aard zijn dat, . als de 
inbezitnemer daaraan geen einde maakt, hieruit ondubbelzinnig kan worden 
afgeleid dat hij de mandeligheid van de muur wil verkrijgen. Uit de vermeldingen 
van het vonnis kon niet worden afgeleid dat aan dergelijke voorwaarden voldaan 
was. De beslissing was dan ook niet wettelijk verantwoord (Cass., 2 juni 1977, 
R.W., 1977-1978,1611 metzeerinteressantenootL. Vereycken;J.T., 1978, 
101;Pas., 1977, I, 1012;Arr. Cass., 1977, 1020,Reslura/mm., 1978, 219; 
R. C .J.B. , 1978, 440 met merkwaardige noot van Hansenne,L'acquisition forcee 
de la mitoyennete, blz. 443-459). Volgens een annotator van het arrest heeft het 
hof van cassatie de ruime interpretatie van 'inbezitneming' aan banden willen 
leggen (noot Vereycken in fine). Vol gens het hof mag niet elk voordeel, bv. 
bescherming tegen weer en wind als een daad van toeeigening worden be
schouwd. De daad van inbezitneming moet ondubbelzinnig blijken en daarvoor 
ziet het hof als criterium, de bevestiging of vastmetseling van de ene muur aan de 
andere (in die zin: Derine, Het onroerend goed inde praktijk, I. Hoofdstuk I, 
nr. 2.1.1.3, Antwerpen, 1980). 

95. - GEVOLGEN VAN DE MUURGEMEENHEID- Wat gebeurt er met de be
staande werken in de muur die gemeen gemaakt wordt? Een oudere traditie was 
van mening dat de gemeenmaking geen retroactieve werking had en dat die 
werken dus mochten blijven bestaan (Laurent, Principes de droit civil, VII, 
nr. 515 e.v.; Gent, 28 november 1840,Pas., 1841, II, 21; Rb. Gent, 3 januari 
1883, Pas., 1884, III, 321). Een meer moderne opvatting leert dat in geval van 
gemeenmaking voor beide medeeigenaars een volledige gelijkheid moet bestaan 
en dat de bestaande werken dus verwijderd moeten worden (De Page en Dekkers, 
V, nr. 1233, A). Die verwijdering wordt toegepast op lichten, openingen, dak
goten en meer in het biezonder ook op schoorstenen (Cass., 18 oktober 1883, 
Pas., 1883, I, 361; Cass. fr., 28 juli 1936,Gaz.Pal., 1936,2, 836). Maarindien. 
er v66r de gemeenmaking schoorsteenpijpen in de muur waren ingebouwd, heeft 
de verkrijger van de muurgemeenheid dan niet het recht om er zelf gebruik van te 
maken in plaats van de afbraak te vorderen? Volgens de klassieke rechtspraak 
mag hij dat niet. Het hof van cassatie acht een dergelijk gebruik niet in over
eenstemming met de bestemming van de gemene muur, die bestaat in het zijn van 
een afsluiting en steunpunt (Cass., 15maart 1962, R.W., 1962-1963, 1575; 
Pas., 1962, I, 780; In navolging van dat cassatiearrest: Vred. Andenne, 13 april 
1963, T. Vred., 1963, 297; J. Liege, 1963-1964, 299). · 
In een recent cassatiearrest wordt deze opvatting nogmaals vertolkt. Een vonnis 
had beslist dat , ,de in de gemene muur aangebrachte schouwpijpen ongetwijfeld 
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deel uitmaken van die muur en dus gemeen zijn'', om te oordelen dat verweerder 
in cassatie het recht had te beschikken over de litigieuze schouw die, naar eiser in 
cassatie beweerde, privatief was. Ret hof van cassatie overwoog dat de gemene 
muur een uitzonderlijke vorm van medeeigendom is, zodat de muren die dienen 
tot scheiding tussen de gebouwen enkel tot doel hebben de erven af te sluiten en 
tot ondersteuning te dienen van de werken die er volgens de bij de wet bepaalde 
manier tegenaanleunen. De medeeigendom van die scheidsmuren verleent niet uit 

, zichzelf het recht om gebruik te maken van een in de mandelige muur gebouwde 
schouwpijp. Ret vonnis was niet wettelijk verantwoord daar het zijn beschikkend 
gedeelte steunde op motieven die niet met de wet overeenkwamen (Cass., 
9 september 1976,Pas., 1977, I, 21;Arr. Cass., 1977, 31,R.W., 1976-1977, 
1809;J.T., 1976, 705; T. Not., 1977, 2ll;ResJuralmm., 1977, nr. 5586). 

Men kan zich in dit verband de vraag stellen of het hof zich niet wat te strak 
gehouden heeft aan de normale bestemming van de muur. Men kan inderdaad 
beweren dat de gemene muur bestemd is om af te sluiten en als steunpunt te 
dienen. Maar daarnaast kan de muur ook worden gebruikt om er holten in te 
maken of buizen en schouwen in te metselen, op voorwaarde dat geen afbreuk 
wordt gedaan aan de rechten van de buurman (De Page en Dekkers, V, nr. 1225, 
2";K1uyskens,Zakenrecht, nr. 332;vergelijk: art. 662B.W.). Retgeenonsdan 
tot een andere vraag voert. In hoeverre worden de rechten van de buurman 
geschaad? Immers de verkrijger van de mandeligheid kan de schoorsteenpijpen 
die door de buur werden aangebracht, doen verwijderen (zie eerste paragraafvan 
dit nummer). Als hjj er de voorkeur aan geeft deze schoorstenen zelf te gebruiken, 
dan is de gelijkheid tussen de buren evenzeer hersteld (in die zin: Vieujean, E., 
Chronique de droit beige, R. Trim. Dr. Civ., 1964,428, nr. 20; anders: Renard 
en Vieujean, Examen de jurisprudence, nr. 70, R.C.J.B., 1966, 335). 

96. - BEWIJS VAN DE MANDELIGHEID - VERWERVING DOOR VERJARING- De 
mandeligheid van een oorspronkelijk exclusieve muur kan verkregen worden 
door usucapio en dit zowel bij afwezigheid van vermoedens van mandeligheid als 
tegen daarmee strijdige titels of vermoedens (De Page en Dekkers, V, nr. 1189; 
Laurent, Vll, nr. 538; Kluyskens,Zakenrecht, nr. 323; Aubry, RauenEsmein, 
par. 222, blz. 569-570 met noot 22; Baudry-Lacantinerie en Chauveau, VI, 
nr. 948; Marty en Raynaud, Il, vol. 2, nr. 268; Mazeaud en De Juglart, Il, 
,vol. 2, nr. 1321 infine). 
Een onmiskenbaar bezit als mede-eigenaar blijkt uit het feit dat de buur zijn 
geboilw op de exclusieve muur deed steunen. Als die toestand gedurende dertig 
jaar bestaat, wordt de mandeligheid van de muur door verkrijgende verjaring 
verworven. De omstandigheid dat in de diverse akten van overdracht van het goed 
de muur als niet mandelig wordt vermeld, maar integendeel als behorend tot de 
naburige eigendom wordt gerekend, kan geen afbreuk doen aan deze acquisitieve 
verjaring (Vred. Bergen, 26 april1976,J.T., 1976, 759;T. Vred., 1977, 166). 
Ret is inderdaad duidelijk dat het bewijs van de mandeligheid alles primeert. 
W anneer men kan aantonen dat men door dertigjarig bezit, of tien- tot twintigjarig 
be zit (art. 2265 B. W.), medeeigenaar is geworden, verliezen strijdige wettelijke 
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vermoedens of vroegere andere titels hun betekenis (De Page en Dekkers, V, 
nr. 1222; vergelijk: Kluyskens, Zakenrecht, nr. 327. Die laatste auteur rang
schikt de titel onjuist v66r de verjaring). Ret bezit dat tot verjaring kan leiden 
dient echter aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om iets door verjaring te 
verkrijgen, is vereist een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en 
niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar (argument: art. 2229 B.W.). Die animus 
domini en het openbaar niet dubbelzinnig karakter ontbraken, toen de buur de 
exclusieve muur weliswaar in gebruik genomen had gedurende meer dan dertig 
jaar, maar dit op een voor de buurman onzichtbare wijze, door middel van een 
vernuftige constructie die op verborgen wijze aan de bestaande muur was vast
gehecht. Uiterlijk was de constructie slechts naast de muur gebouwd, tenminste 
zo leek het indien men van het erf van de buur keek. W egens het verborgen 
karakter van het bezit werd de verkrijgende verjaring terecht afgewimpeld (Vred. 
Waremme, 26 september 1974, J. Liege, 1974-1975, 151). Deze opvatting sluit 
aan bij rechtspraak die meent dat het invoegen in de bestaande muur van een voor 
diens eigenaar onzichtbaar kunstwerk veeleer als een louter gedogen moet be
schouwd worden, dat noch bezit noch verjaring met zich brengt (Luik, 10 juni 
1932, 1. Liege, 1932, 210). 

97. - ONDERHOUD EN HERSTEL VAN DE MANDELIGE MUUR; AFSTAND VAN MAN

DELIGHEID- Artikel 655 B. W. bepaalt: , ,Ret hers tell en en het wederopbouwen 
van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht hebben, en 
zulks naar evenredigheid van ieders recht''. Ret hof van beroep te Brussel had 
beslist dat de afbraak en wederopbouw van de mandelige muur uitsluitend het 
gevolg waren van de fout van een der medeeigenaars. Niettemin had het de 
buurman veroordeeld tot terugbetaling van het derde van de bedragen die voor de 
wederopbouw waren uitgegeven, op grond , ,dat, wat de bijdrage in de lasten van 
de mandeligheid betreft, artikel 655 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
kosten voor het herstel en de wederopbouw van de gemene muur ten laste komen 
van allen die op de muur een recht hebben, en zulks riaar evenredigheid van ieders 
recht; dat in het onderhavige geval de wederopbouw van de puntgevel het pand 
van de buurman beter geluiddicht maakt en tegen de koude en het gure weer 
beschermt; dat gelet op de grootte van het goed, de ligging en de toestand ervan, 
het aldus door de buurman verkregen voordeel naar billijkheid kan worden 
geraamd op het derde van de kosten voor de wederopbouw van de puntgevel''. De 
buurman diende evenwel een voorziening in cassatie in tegen deze verkeerde 
beslissing. Ret arrest van beroep schond immers artikel 655 B. W. dat niet van 
toepassing is wanneer de wederopbouw van de gemene muur het uitsluitend 
gevolg is van de fout van een van de medeeigenaars, welke fout uitdrukkelijk door 
het arrest werd vastgesteld. Ret hof van cassatie meende terecht dat het middel 
gegrond was en vernietigde het bestreden arrest (Cass., 12 oktober 1978, R. W., 
1978-1979,2107 ;T.Not:, 1979, 245;Resluralmm., 1979, nr. 5763 ;Rec. Gen. 
Enr. Not., 1979, nr. 22.410; 11., 1979, 62). Dat arrest van cassatie kan op 
ruime steun in rechtsleer en rechtspraak rekenen (Brussel, 19 december 1951, · 
J.T., 1952, 574. Ret arrest bevestigt Rb. Brussel, 26 februari 1948,J.T., 1952, 
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573; Trib. gde inst. Avesnes-sur-Helpe, 13 oktober 1965, Sem. fur., 1966, II, 
14.589metnootH. Bulte; zie ook: Aubry, RauenEsmein, II, par. 222, blz. 570 
met noot 25). 
Beide medeeigenaars moeten wel de kosten dragen indien de muur in zo een 
hopeloze staat verkeert dat hij niet kan hersteld worden, maar daarentegen dient 
gesloopt te worden (Brussel, 18 januari 1979,J.T., 1979, 249). Ret hofhoudtet 
geen rekening mee dat de aftakeling van de mandelige muur wellicht toe te 
schrijven was aan een onoordeelkundige verhoging van de muur door een van de 
medeeigenaars of diens rechtsvoorganger. Verder sluit het hof de mogelijkheid 
van afstand van mandeligheid blijkbaar uit zonder daarvoor een duidelijke moti
vering te geven: Immers artikel 656 bepaalt: ,Echter kan ieder medeeigenaar 
van een gemene muur zich bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot het 
herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van medeeigendom te laten 
varen, mits de gemene muur geen gebouw steunt dat hem toebehoort". Uit het 
arrest kan men evenwel niet opmaken of aan de voorwaarde die in fine van het 
artikel voorkomt wel degelijk voldaan was. 
In ieder geval is het zo dater geen afstand mag gedaan worden zolang de buur nog 
enig nut van de gemene muur heeft (Rb. Brussel, 7 november 1973, gecit., 
nr. 94). 
Tenslotte men en wij dater geen afstand van mandeligheid mogelijk is in steden en 
voorsteden, in tegenstelling tot rechtspraak van het hof van cassatie, dat de 
voorkeur geeft aan artikel 656 B.W. boven artikel 663 B.W. (uitvoerig daar
over: Derine, Van Neste ~:;n Vandenberghe, Zakenrecht, Deel I B, nrs. 566~ 
568). In de besproken periode schreef Hanotiau een boeiende bijdrage waarin hij 
de mening verdedigde dat er naast deze traditionele wijze van bevrijding van 
bijdragen in het herstel door het doen van afstand van mandeligheid, nog een 
andere mogelijkheid was, namelijk zich op anticipatieve wijze bevrijden van de 
verplichting om mee te werken aan de oprichting van de afsluitingsmuur door te 
verzaken aan het gebruik van die muur en het. afstaan van het strookje terrein 
waarop hij zal opgericht worden (men raadplege: Hanotiau, L' abandon anticipe 
de la mitoyennete d'un mur dans les villes et faubourgs, R. Not. B., 1977, 
518-538). 

98. - RECHTEN TEN AANZIEN VAN DE MANDELIGE MUUR- Artikel 657 bepaalt: 
, ,Ieder medeeigenaar mag tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken 
of rib ben doen plaatsen door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig 
millimeter na, onverminderd het recht van de nabuur om de balk met de steek
beitel· tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats 
balken zou willen steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken''. 
Dit artikel vereist geen toe stemming van de buur. Daartegenover staat artikel 662 
B. W. : , ,Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een 
werk aanbrengen of doen steunen, zonder toe stemming van de andere nabuur, of, 
indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen 
bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten 
van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan''. Onderscheid dient te worden 
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gemaakt tussen belangrijke werken, waarvoor een toestemming vereist is .en 
lichte werken, waarvoor dat niet nodig is. Werken die enkel een normaal gebruik 
van de muur volgens zijn bestemming betekenen behoeven geen toestemming (in 
diezin: Renard,Examendejurisprudence, nr. 81 ,R.C.J.B ., 1950, 265; zieook: 
Renard en Vieujean,Examen de jurisprudence, nr. 116, R.C.J.B., 1962, 263-
264). Artikel 662 bedoelt veeleer werkelijke nieuwigheden of ingrijpende wer
ken (De term innovations is van Galopin en Wille, Cours de droit civil. Les biens, 
la propriete et les servitudes, nr. 340, Luik, 1932). 

In de besproken periode was geen toestemming vereist voor het bedekken van de 
mandelige muur met zandsteen, zonder het esthetisch uitzicht te schaden. Er was 
geen rechtsmisbruik voorhanden, indien men zich niet tot de buurman wendde om 
op de helft van de mandelige muur, waarover men mocht beschikken, een 
bekleding aan te brengen die behoorlijk was en in overeenstemming met het 
uitzicht van de rest van zijn eigen gevel (Rb. Luik, 15 april 1976, J. Liege, 
1976-1977, 291; samengevat in T. Vred., 1978, 64). 

Indien men als principe kan stellen dat beide buren onverdeeld medeeigenaar zijn 
van de gehele muur, is het nochtans zo dat uit de aard van de zaak hun rechten 
voornamelijk aan de zijde van de muur die op het eigen erf uitgeeft zullen 
uitgeoefend worden. Op die wijze zijn hun rechten als het ware gelocaliseerd. 
Om die reden mag. elke medeeigenaar reclame plakken aan de kant die op het 
eigen terrein uitgeeft, .en mag hij zonder toestemming van de buurman te moeten 
vragen zijn recht in concessie geven aan derden die er onder dezelfde voorwaar
den van genieten (Vred. Luik, 14 februari 1974, J. Liege, 1973-1974, 223 ;Res 
Juralmm., 1974, nr. 5352; samengevatinT. Vred., 1975, 285). Die opvatting 
vindt ruime steun in rechtsleer en rechtspraak (Cass., 3 februari 1944, Pas., 
1944, I, 180; R. P. Not., 1945, 3 met het merkwaardig en kritisch artikel van 
Dabin, J., Mitoyennete des murs et droit d'affichage (3-25); Parijs, 6 februari 
1962,Ann. not. Enr., 1963,275; Aubry, Rau enEsmein, II, par. 222, blz. 574; 
Marty en Raynaud, II, vol. 2, nr. 272). De Page en Dekkers meenden echter 
voorheen dat de concessie als rechtshandeling niet mogelijk was zonder toestem
ming van de buur (l'raite elementaire, V, nr. 1225 en noot 8, blz. 1083), maar 
later zagen zij van die opvatting af (Complement, III, nr. 1225, in fine; zie ook de 
uitgave 1975 vandeel V, nr. 1225, noten 8 en 9 op blz.l098). Indiendereclame 
op de mandelige zijgevel evenwel het huis van de buurman zou ontsieren, 
minderwaarde zou teweeg brengen of verwarring zou stichten, is de regeling 
anders (zieRb. Leuven, 3 juli 1953,R.T., 1959, 248). Verderis erhet algemene 
voorbehoud van rechtsmisbruik (zie de noot onder Parijs, 6 februari 1962, 
gecit .). 

Daarentegen werd wel als een werk in de zin van artikel 662 B.W. beschouwd, 
het aanzienlijk ophogen van het terrein tot tegen de scheidingsmuur (Vred. 
Deurne, 6 december 1974, R.W., 1974-1975, 1975 met korte noot G.S.B.; 
samengevat inRes Juralmm., 1978, 90). Bij de aanleg van een in- en uitrit voor 
autoboxen, had de buur de doorgang naast zijn gebouw opgehoogd zodat de 
afsluitingsmuur aan zijn kant van 2 meter en 2.20 meter hoogte werd verminderd 
tot 1,55 en 1,75 hoogte. Op die wijze vervuldedemuurnietmeer zijnfunctie van 
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afsluiting, om de privacy in steden en voorsteden te waarborgen. De buur had 
eerst toestemming moeten vragen aan de andere medeeigenaar van de mandelige 
muur. Deze schending van artikel 662 B. W. diende niet noodzakelijk be trekking 
te hebben op de uitoefening van materiele rechten in verband met de gemene 
muur, doch kon ook slaan op loutere morele rechten van de andere medeeigenaar, 
zoais zijn recht op privacy, welke door de afsluitingsmuur moest beschermd 
worden. Op te merken valt dat de opgehoogde doorgang een open ruimte vormde 
die niet afgesloten was en door iedereen kon betreden worden. De Vrederechter 
stelde een deskundige aan om de toestand te onderzoeken, en te zeggen welke 
rniddelen dienden aangewend te worden om het recht op privacy van de eiseres te 
waarborgen. Bij niet naleving van artikel 662 B.W. beslist de rechter soeverein 
welke maatregelen getroffen moeten worden. De sanctie kan bestaan in een 
stopzetting van de werken, afbraak of wegneming, wijziging of ook nog schade
vergoeding. 

99. - VERHOGING VAN DE MANDELIGE MUUR- Artikel 658 B. W. luidt: , ,leder 
medeeigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken; doch hij aileen moet 
de kosten van de verhoging betalen, alsook de herstellingen tot onderhoud van 
hetgeen zich boven de hoogte van de gemene afsluiting bevindt, en bovendien een 
vergoeding voor de last naar evenredigheid van de verhoging en volgens de 
waarde". Volgens de klassieke rechtsleer en rechtspraak is het recht om te 
ver_hogen eeJ1absoJl1ut rechL Arti~el 662 dat een voorafgaandelijke toestemrning 
vereist voor sommige werken zou dan ook niet van toepassing zijn (Laurent, Vrt, 
nr. 551; Kluyskens,Zakenrecht, nr. 333; Rb. Gent, 14 november 1958,R.W., 
1958-1959, 1127; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 10 november 1936, T. Vred., 
1937, 185). Volgens een andere traditie is de verhoging geen discretionair recht 
en behoeft zij als een buitengewoon gebruik van de mandelige muur dat de buur 
schade kan berokkenen, voorafgaandelijke toestemming of, bij ontstentenis 
daarvan, het optreden van deskundigen (veeleer in die zin: Galopin en Wille, 
nr. 340; Rb. Brussel, 30 januari 1958, J.T., 1958, 350; Renard en Vieujean, 
Examen, nr. 116, R.C.J.B., 1962, 263). Hij die verhoogt is wel vrij de mate
rialen te kiezen die hij daartoe wenst te gebruiken. Terecht vinden de De Page en 
Dekkers dat een ietwat ongelukkige oplossing (Complement, III, nr. 1229 met 
noot 3, blz. 502). Want in de besproken periode had een medeeigenaar de 
mandelige muur verhoogd, zonder zijn buur daarin te kennen, met golfplastieken 
platen die niet aileen ongeoorloofde lichten vormden, ·maar tevens mochten 
geacht worden in strijd te zijn met de normaie bestemming van de mandelige 
muur. De verhoging werd juist als een misbruik aangezien, en dus niet als een 
discretionairrecht beschouwd (Vred. Brugge, 19 januari 1979, T. Vred., 1979, 
230). De vrederechter beval de afbraak van de verhoging maar ging niet in op de 
eis van de buurman, dat de verweerder zou veroordeeld worden om daarna de 
bestaande muur op te trekken tot dezelfde hoogte en lengte ais de feitelijke 
toestand, maar dan in dezelfde materialen als de mandelige muur. Terecht, 
immers elke medeeigenaar is vrij de mandelige muur ai dan niet hoger op te 
trekken zoais artikel 658 voorziet. De verweerder had de mandelige muur ook 
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nog verder uitgebouwd door middel van houten platen. Deze verlenging diende 
eveneens te verdwijnen aangezien houten platen niet voldoende werden geacht 
om een afsluiting te vormen (zelfde vonnis; zie ook over dit aspect van de zaak: 
Derine, Deel I B, nr. 561 met noot 69, blz. 818). 
Indien de bestaande muur niet in staat is de verhoging te dragen, moet hij die wil 
verhogen die muur vervangen door een nieuwe, op voorwaarde dat de ruimere 
oppervlakte van deze dikkere muur van zijn grond wordt afgenomen (art. 659 
B.W.). Wanneer de verplichting om een nieuwe muur te bouwen niet wordt 
nageleefd, betekent dat een fout, waardoor al de herstellingen aan de mandelige 
muur of bet naburige gebouw die er bet gevolg van zijn, ten laste komen van de 
verzuimer (Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 249). In casu was bet evenwel 
niet bewezen dat de buur onoordeelkundig verhoogd had. Misschien was de 
verhoging wel gebeurd door zijn rechtsvoorganger, voor wiens daad hij niet 
diende in te staan. 

100. - VOORBEHOUD VAN MUURGEMEENHEID- Dit zogenaamde voorbehoud 
doet zich in de volgende omstandigheden voor. De verkoper of aannemer-op
richter van een gebouw verkoopt dit, met bet beding dat hij zich de mandeligheid 
van de scheidingsmuur voorbehoudt, zonder zelf eigenaar te zijn van de aanpa
lende terreinen. Ingevolge bet beding van voorbehoud zou de buurman, die 
eigenaar is van bet aanpalend terrein, de prijs voor de medeeigendom dienen te 
betalen aan de verkoper of aannemer. De bedoeling van de verkoper of aannemer 
is een winst te verwezenlijken, als de buurman, eigenaar van bet aanpalend 
terrein, de mandeligheid van de scheidingsmuur wil verwerven. In verband met 
deze vreemde rechtsfiguur rijst evenwel een juridisch bedenkelijke toestand. 
Imrners is bet wel mogelijk dat er een zakelijk recht bestaat op de mandeligheid 
van de muur, onafhankelijk van twee aanpalende erven die door de gemene muur 
worden afgescheiden? Artikel 577 bis, par. 9 B.W. bepaalt immers dat onver
deelde onroerende goederen die, als bijzaak, bestemd zijn tot gemeenschappelijk 
gebruik van twee of meer onderscheiden, aan verschillende eigenaars toebeho
rende erven, niet vatbaar zijn voor vervreemding en ook niet met zakelijke 
rechten kunnen bezwaard worden, tenzij samen met bet erf waartoe zij behoren. 
Vandaar dat ook o.m. bet afstaan of in concessie geven van een steunrecht door 
een van de medeeigenaars aan een derde, niet-buur, niet mogelijk zou zijn, zelfs 
niet met de toestemrning van de andere medeeigenaar (Cass. fr., 20 juni 1962, 
Sem. fur., 1963, II, 13.269 met nootR. Barrot; Solus, Jurisprudencefran~aise, 
R. Trim. Dr. Civ., 1962, 673-674). 
Niettemin was er voorheen veel discussie over de draagwijdte van bet zgn. 
voorbehoud van mandeligheid. Sommige auteurs en rechtspraak hadden bet 
voorbehoud als zakelijk recht wel aanvaard, meestal op grond van de overweging 
dat artikel 577 bis niet imperatief was en men er door overeenkomst van kon 
afwijken (De Page en Dekkers, V, nr. 1191; Novelles, Droit civil, III, nr. 104; 
Lepaffe, J., noot bij Rb. Brussel, 11 mei 1955, l.T., 1956, 93; Rb. Brussel, 
25 juni 1956,Rec. Gen. Enr. Not., 1961, nr. 20.327; Rb. Nijvel, 24 november 
1966,Rec.jur. Niv., 1968, 35; Rb. Brussel, 30 mei 1969,Resluralmm., 1969, 
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nr. 4580). Anderen hadden het voorbehoud van mandeligheid wel als een recht 
met een zakelijk karakter opgevat, maar beschouwden het beding niet als een 
voorbehoud van mandeligheid, maar wel als een voorbehoud van gewoon me
deeigendomsrecht. Voor dat recht zou in de opinie van die juristen de hoedanig
heid van buur niet vereist zijn (in die zin: De Page, Ph., noot bij Cass., 
7 september 1972, J.T., 1973, 196; Du Faux, H., Voorbehoud van muurge
meenheid bij verkoop of aanneming, T. Not., 1961, 161; Hilbert, Traite de la 
mitoyennete des murs, haies etfosses, nr. 237, Tamines, 1955; Van Houtte, J., 
De la reserve de mitoyennete dans une vented'immeuble, R. P. Not., 1934,725; 
Van Houtte, J., nootbij Rb. Veurne, 6 maart 1941, T. Not., 1941, 118; Rb. 
Brussel, 8 september 1959, Rec. Gen. Enr. Not., 1961, nr. 20.328). Deze opvat
ting kwam in de grond neer op een kunstmatig omzeilen van het hiervoor 
geschetste bezwaar. Gewone medeeigendom waarop artikel 815 B.W. van toe
passing is, kan immers voor scheidingsmuren geen betekenis hebben, aangezien 
deze vorm niet strookt met het essentieel karakter van gedwongen onverdeeldheid 
van die muren. 

Daarom heeft de meerderheid steeds terecht gemeend dat het voorbehoud van 
zakelijk recht ten gunste van een derde, niet-buur, onmogelijk was (Cuvelier, A., 
De l' effet de la clause de reserve d' une mitoyennete, Rec. Gen. Enr. Not. , 1961 , 
nr. 20.325, in het biezonder nr. 20, blz. 205; Brussel, 31 oktober 1924, Pas., 
1925, II, 208; Rb. Veurne, 6 maart 1941, T. Not., 1941, 118 met nootJ.V.H.; 
Rb. Brussel, 11 mei 1955, J.T., 1956, 93 met noot in andere zin van J. Lepaffe; 
Rb. Brussel, 22 juni 1964, Pas., 1966, ill, 39; Rec. Gen. Enr. Not., 1967, 
nr. 21.006; met noot Cuvelier; Rb. Brugge, 10 oktober 1964, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1965, nr. 20.838; zie ook: Renard en Vieujean, Examen, nr. 114, 
R.C.J.B ., 1953, 239; Renard en Hansenne, Examen, nr. 33, R.C.J.B ., 1971, 
149; Vieujean, Examen, nr. 68, R.C.J.B., 1966, 334). 

In de besproken peri ode was het hof van cassatie in de gelegenheid om zich uit te 
spreken over deze delicate materie. Het hof bevestigde de zienswijze van de 
meerderheid in rechtsleer en rechtspraak, nl. dat het voorbehoud van een zakelijk 
recht niet mogelijk was ten gunste van een derde niet-buur. De voornaamste 
rechtsgrond van deze uitspraak is dat, zelfs al is artikel 577 bis niet van dwingend 
recht en al zijn de concrete regels van de mandeligheid voor afwijking vatbaar, 
men toch de instelling zelf van de mandeligheid niet mag verminken. Nu is het 
evident dat medeeigendom van een scheidingsmuur de hoedanigheid van buur 
veronderstelt. De rechter die had beslist dat het beding geen ander gevolg kon 
hebben dan de overdracht aan de bouwer van het pand van de toekomstige 
schuldvordering van de gemeenschappelijke eigendom, ingeval de nabuur aan
bouwde tegen de scheidingsmuur tussen de beide erven, had de bewijskracht van 
de akten niet miskend. Integendeel, hij had aan het beding het enige gevolg 
toegekend dat het wettelijk kon hebben, daar de gemeenschappelijke eigendom 
slechts kon toebehoren aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven (Cass., 
7 september 1972,Pas., 1973, I, 22;Arr. Cass., 1973, 24;J.T., 1973, 194 en 
226 met interessante noot Ph. De Page;R. Not. B., 1973, 294;Rec. Gen. Enr. 
Not., 1973, nr. 21.679 met nootje; R.C.J.B., 1974, 6 met merkwaardige noot 
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van Hansenne, J., Reserve de mitoyennete ou cession de creance future, blz. 10 
tot 30; samengevat in T. Vred., 1974, 219; in navolging van het cassatie-arrest: 
Vred. Berchem, 16 april1974, R.W., 1976-1977, 1909). 
Het enige gevolg dat een beding van voorbehoud van muurgemeenheid kan 
hebben is, niettegenstaande de gebruikte woorden, er een overdracht van een 
toekomstige schuldvordering in terug te vinden, wat trouwens in overeenstem
ming is met de uiteindelijke bedoeling van de partijen. Opdat die overdracht 
evenwel tegenstelbaar zou zijn aan de derden, o.m. de buren die de mandeligheid 
wensen te verwerven, dient voldaan te zijn aan de formaliteiten van artikel 1690 
B.W. De overnemer van de schuldvordering verkrijgt het bezit ten opzichte van. 
derden slechts door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar, of 
doordat de debiteur in een authentieke akte de overdracht aanneemt. Het feit dat 
de schuldenaar enkel op de hoogte was van de afstand volstaat niet om de 
rechtshandeling tegen hem te kunnen aanvoeren. Die loutere kennis van de 
overdracht volstaat ook niet om de schuldenaar, de overnemer van de mandelig
heid, in staat te stellen te weigeren zijn schuld te betalen aan de schuldeiser jegens 
wie deze schuld werd aangegaan (Cass., 7 september 1972, gecit. ; met raadplege 
in het biezonder over dit aspect van de zaak de belangwekkende beschouwingen 
van Hansenne, J., art. cit., R.C.J.B., 1974, 18-30, nr. 10 tot en met 16). 

101. -DE MANDELIGE SLOOT- Artikel 666 B. W. luidt: ,Aile grachten tussen 
twee erven worden vermoed gemeen te zijn, indien er titel noch teken is van het 
tegendeel''. De betekenis van deze bepaling is dat men ervan uitgaat dat alle 
sloten op de grenslijn gemeen zijn, welke ook hun bestemming moge zijn. De 
sloot kan dienen tot afsluiting of afpaling van beide terreinen, maar ook louter 
voor afwatering. In aldie gevallen is immers een gemeenschappelijk nut, basisi
dee van het vermoeden, voorhanden. In tegenstelling tot hetgeen geldt voor 
muren en hagen, is daarom ook niet vereist dat de twee terreinen volledig 
omheind zijn, precies omdat de sloot ook andere functies dan die van afsluiting 
kan vervullen. Wat het ogenblik van beoordeling betreft, moet men de huidige 
stand van zaken nagaan. He tis niet vereist dat de sloot vanaf het ogenblik van haar 
aanleg op de grens van de twee terreinen was gelegen. Artikel 666 in fine bepaalt 
dat het tegenbewijs kan geleverd worden door titel of teken van het tegendeel. 
Met een titel moet men gelijkstellen het bestaan van grenspalen aan een van de 
zijden van de sloot. Die wijzen er immers even duidelijk op dat de sloot niet 
mandelig is, vermits zij integendeel volledig op een van de terreinen is gelegen. 
Dan voldoet men niet aan de voorwaarden van artikel 666, dat een sloot tussen 
twee erven vereist (Kluyskens, Zakenrecht, nr. 336; Novelles, Droit civil, Ill, 
nr. 1111; Demolombe, Cours de Code Napoleon, XI, nr. 453; Aubry, Rauen 
Esmein, VI, par. 222, blz. 587 met noot 110; vergelijk: Pres. Rb. Den Haag, 
14 december 1967, N.J., 1968, nr. 382; tenzij de grenspalen niet de juiste 
grenslijnzoudenaangeven: Cass. fr., 19 maart 1872,Pas.fr., 1873, I, 742). In 
een recent arrest van cassatie kwam deze materie aan de orde. Eisers in cassatie 
hadden voor de feitenrechter laten gelden, om zich te verweren tegen het ver
moeden van mandeligheid, dat de vaststellingen gedaan door een deskundige er 
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op wezen dat de preciese oppervlakte van hun dreef met de kadastrale gegevens 
overeenkwamen, wanneer men de betwiste sloot langs beide zijden bij de dreef 
inbegrepen rekende. De rechtbank te Kortrijk had om die reden volgens eisers in 
cassatie ten onrechte de sloot als mandelig aangezien. Volgens de rechtbank 
volstonden de kadastrale gegevens niet als titel van het tegendeel. 
Maar het bewijs van het tegendeel, van het exclusief eigendomsrecht, kan toch 
ook geleverd worden door vermoedens ! Het wettelijk vermoeden steunt op 
artikel 667 B.W.: ,Een teken dat de gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer 
de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan een zijde van de gracht bevindt'' . 
.Het bewijs van de exclusieve eigendom kan echter ook door andere gewone, 
gewichtige en met elkaar overeenstemmende vermoedens geleverd worden. 
Niettemin verwerpt het hof van cassatie de voorziening tegen het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Cass., 19 oktober 1973, Pas., 1974, I, 
192;Arr. Cass., 1974, 210;Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.918). De recht
bank had op gepaste wijze geantwoord op de verdediging van eisers in cassatie, 
door te stellen niet aileen dat kadastrale aanwijzingen niet volstonden als titel, 
maar tevens dat deze gegevens samen met andere elementen zoals het deskundig 
onderzoek het vermoeden van mandeligheid niet konden ontzenuwen, daar zij 
noch titel noch teken van het tegendeel waren, zoals artikel 666 vereiste. De 
verwerping van de voorziening in cassatie is niet als een principiele beslissing te 
beschouwen. Artikel 666 B.W. werd in de grond wel degelijk geschonden daar 
dergelijke kadastrale aanwijzingen gewichtige vermoedens zijn waardoor het 
tegenbewijs kan geleverd worden. Maar die schending viel niet zo dadelijk op, 
omdat artikel 667 zelf slechts een teken van het tegendeel omschrijft, de opge
worpen aarde of dijk die zich slechts aan een zijde bevindt. Volgens belangrijke 
rechtsleer is dit artikel als limitatief op te vatten daar er geen wettelijke ver
moedens bestaan buiten de wet (Laurent, VII, nr. 571; Galopin en Wille, 
nr. 346; Novelles, Droit civil, III, nr. 1108; Baudry-Lacantinerie en Chauveau, 
VI, nr. 997). Maar andere juristen hebben het bij het rechte einde als zij de 
mening verdedigen dat het artikel niet als beperkend mag beschouwd worden. Zij 
bedoelen dan in wezen dat het tegenbewijs ook door gewone, gewichtige en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens kan geleverd worden (in die zin: 
Kluyskens,Zakenrecht, nr. 336, in fine; Demolombe, XI, nr. 458; Aubry, Rau 
en Esmein, II, par. 222, blz. 587 met noot 108; Colin, Capitant en Julliot de la 
Morandiere, II, nr. 199; zie ook: Cass. fr., 9 april1959,Bull. CourCass., 1959, 
I, nr. 173, blz. 144). Daarom was de beslissing van de rechtbank slechts wette
lijk verantwoord geweest, indien zij soeverein had vastgesteld dat de aangevoerde 
gegevens van exclusief eigendomsrecht niet konden opwegen tegen het ver
moeden van mandeligheid. In ieder geval had de rechtbank vooreerst dienen te 
onderzoeken of de betwiste sloot wel tussen twee erven gelegen was, temeer daar 
de gegevens van het kadaster en het deskundig verslag er op wezen dat de gracht 
integendeel volledig in het terrein van de eiser in cassatie begrepen was. 

102. - DE MANDELIGE HAAG - Artikel 32 bepaalt: , ,Een haag tussen twee 
erven wordt geacht gemeen te zijn, tenzij slechts een ervan afgesloten is of tenzij 
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het tegendeel blijkt uit een titel of een voldoende bezit''. Opdat de haag als 
mandelig zou mogen beschouwd worden, moet wel vaststaan dat de haag op de 
grenslijn van beide eigendommen werd geplant, hetzij door de eigenaars van de 
aan elkaar grenzende terreinen, hetzij krachtens een rechterlijke beslissing. In het 
andere geval is het immers duidelijk dat de haag niet tussen, maar op een van de 
erven werd opgericht door de eigenaar van dat terrein. Bovendien moeten beide 
terreinen afgesloten zijn of mag geen van beide volledig omsloten zijn. In het 
laatste geval heeft de haag immers nog een gelijk gemeenschappelijk nut van 
afpaling en afscheiding. Maar normaal zal het gemeenschappelijke nut in af
sluiting van beide erven bestaan. Daarom betekent het feit dat slechts een erf 
aigesloten is, een materieel vermoeden van exclusief eigendomsrecht (De Page 
en Dekkers, V, nr. 1215, littera c; Galopin en Wille, nr. 346; zie ook: Aubry, 
Rauen Esmein, ll, par. 222, blz. 588 met noot 116; Baudry-Lacantinerie en 
Chauveau, VI, nr. 992). De feitenrechter dient vast te stellen dat de haag op de 
scheidingslijn van de twee erven is geplaatst. Als hij dat doet stelt hij de naleving 
van de wettelijke voorwaarde vast, waardoor de haag als afsluiting als een 
mandelige haag kan worden aangemerkt. Hij hoeft echter niet te onderzoeken of 
de aan elkaar grenzende terreinen afgesloten zijn, indien degene die zich tegen het 
mandelig karakter verweert, niet opwerpt dat slechtseen van de erven afgesloten 
is (Cass., 10 november 1977,Arr. Cass., 1978, 305;Pas., 1978, I, 292;Res 
Jura Imm., 1978, nr. 5666). 
De mandeligheid van hagen kan, benevens door wettelijke vermoedens, ook door 
titels bewezen worden (zie Laurent, Vll, nr. 581; Juris-Classeur Civil, art. 666-
670, nr. 16). Die titel van mandeligheid hoeft niet noodzakelijk van de twee 
buren uit te gaan, om aan de buurman tegengeworpen te kunnen worden. Het 
volstaat dat de titels uitgaan van de rechtsvoorgangers van de buren of van een 
gemeenschappelijke rechtsvoorganger (Cass., 10 november 1977, gecit.). 

103. ~ LICHTEN ENUI1ZICHTEN-Lichten (jours) zijn openingen die licht, maar 
geen lucht doorlaten. Ze mogen worden aangebracht in een onmiddellijk aanpa
lende niet-gemene muur, op voorwaarde dat men zich richt naar de voorschriften 
van de artikelen 676 en 677 B.W. Uitzichten (vues) daarentegen zijn openingen 
die licht en lucht doorlaten. Zij verwekken meer hinder dan lichten, omdat ze het 
mogelijk maken voortdurend blikken of voorwerpen te werpen op het erf van de 
buurman. Vandaar dat ze slechts op een zekere afstand mogen worden aange
bracht in een niet-gemene muur die niet onmiddellijk grenst aan het ander erf (zie 
Derine, I B, nr. 354). In de besproken periode werd geoordeeld dat lichten 
vensters zijn die niet opengaan en slechts het licht doorlaten, terwijl uitzichten 
vensters zijn die wel opengaan en tegelijkertijd licht en lucht doorlattm (Vred. 
Brugge, 22 november 1977, Res Jura Imm., 1978, nr. 5652). 
De lichtopeningen of vensters in een niet-gemene scheidsmuur moeten aan 
verscheidene voorwaarden voldoen. Overeenkomstig artikel 676 B.W. moeten 
die vensters voorzien zijn van een vaststaand glasraam en van een ijzeren 
traliewerk waarvan de malien ten hoogste 10 em. groot zijn. De bedoeling van dit 
artikel is: geuren, lawaai en het binnengooien van voorwerpen te weren. Over-
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eenkomstig artikel 677 moeten de lichtopeningen bovendien op een zekere 
hoogte worden gemaakt. Met dit artikel wil men het binnenkijken verhinderen. 
Die hoogte moet minstens 2,60 meter zijn boven de vloer of grond van de kamer 
die men wil verlichten, indien deze met de straat gelijkvloers is, en minstens 
1,90 meter boven de vloer voor de hogere verdiepingen. 
W anneer een mandelige muur tussen de koeren van twee huizen door een 
aanpalende eigenaar verlengd wordt met een houten plaat en verhoogd wordt met 
golfplastieken platen op de dekpannen van de bestaande muur, ten einde langs 
zijn kant een veranda op te richten, en de plastieken platen dienstig zijn voor 
afsluiting van het zijraam van de veranda, is op die wijze een met artikel 677 
strijdige lichtopening tot stand gekomen, die niet is toegelaten tot verhoging van 
een mandelige muur (Vred. Brugge, 19 januari 1979, T. Vred., 1979, 230). Het 
vonnis meende verder terecht dat artikel 67 5 B. W. terzake niet toepasselijk was. 
Dat artikel is zeer streng : , , Geen van de naburen mag, zonder toe stemming van de 
andere, in een gemene muur een venster of een lichtopening maken, hoe dan ook, 
zelfs niet met vaststaand glasraam". Maar terzake was dat artikel niet dienstig, 
vermits de uitgevoerde optrekking exclusieve eigendom was, en niet behoorde tot 
de mandelige muur. Wel was de afsluiting in golfplastiek in haar geheel te aanzien 
als een lichtopening die strijdig was met artikel 677 (o.m. beneden de 2,60 m. 
hoogte). De vrederechter beval terecht de afbraak van die afsluiting. 
Een vaststaand venster zonder openingsmogelijkheid, voorzien van een door
schijnend maar niet doorzichtig glas in loodraam, dat zich op ongeveer 1 meter 
van het niveau van de bestrating bevond, mocht in deze toestand evenmin 
behouden blijven (Vred. Chatelet, 16 december 1976, T. Vred:, 1977, 241). 

104. -ACHTERUITGEBOUWDEMUUR-Zijndeartikelen 676en677B.W. nog 
wel toepasselijk indien het licht zich bevindt in een gevel waarvan de buitenzijde 
zich op 1,23 meter van de grenslijn van beide erven beyindt? De niet-gemene 
muur werd achteruit gebouwd, maar op een afstand waarop uitzichten verboden 
zijn. Voor rechte uitzichten vereist men immers een afstand van 19 decimeter 
tussen de muur waarin men die uitzichten maakt, en het erf waarop men uitzichten 
heeft. De vraag is dan: moet worden voldaan aan de voorschriften van de 
artikelen 676 en 677 inzake de lichtopeningen of kan een versoepeling worden 
toegestaan? De lagere rechtbanken zijn geneigd de voorwaarden van de artike
len 676 en 677 te versoepelen. Het ijzeren traliewerk zou overbodig zijn. Met de 
in artikel 677 bepaalde hoogte zou geen rekening moeten worden gehouden (zie 
voor alle verwijzingen: Derine, IB, m. 364metnoten 40 en41 op blz. 634). Het 
hof van cassatie heeft die strekking evenwel veroordeeld (Cass., 15 mei 1959, 
R.W., 1959-1960, 441; Pas., 1959, I, 941). Wanneer lichten worden aange
bracht op een afstand binnen dewelke geen uitzichten mogen gemaakt worden, 
moeten die lichten aan de door artikelen 676 en 677 B. W. gestelde voorwaarden 
voldoen. In de besproken periode werd die opvatting nogmaals bijgetreden 
(Vred. CMtelet, 16 december 1976, gecit.; zie voorheen reeds: Rb. Brussel, 
5 juni 1962, J.T., 1962, 571; in die zin tevens: Renard en Vieujean, Examen, 
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nr. 130,R.C.J.B ., 1962,282-283; Vieujean,Examen, nr. 92infine, R.C.J.B ., 
1966, 359). 

105. - ZICHTEN VANUIT EEN SERRE- Een eigenaar had beweegbare verluch
tingsramen aangebracht in een serre op 40 tot 70 em. van de grens1ijn, zodat hij 
een recht uitzicht verkreeg op het erf van zijn buurman. Deze meende dat het zicht 
strijdig was met artikel 678 B. W. dat een afstand van 1 ,90 meter voorschrijft. 
Maar die ramen bevonden zich niet in de muur, hetgeen blijkbaar toch wel de 
hypothese is die werd voorzien in het artikel. Artikel 678 luidt immers: , ,Men 
mag op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur geen rechtstreekse 
uitzichten ofuitzicht gevende vensters, noch balkons of andere vooruitspringende 
werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter is tussen de muur 
waar men die maakt, en het erf''. Niettegenstaande deze tekst meende de 
rechtbank te Hasselt dat artikel 678 ruim diende gei:nterpreteerd te worden en 
beval de ongeoorloofde zichten te dichten (24 januari 1972, samengevat weerge
geven in T. Vred., 1974, 157). Deze beslissing werd reeds meer uitvoerig 
besproken in vorig overzicht (Derine en Hamelink, Overzicht, nr. 89, T.P.R., 
1973, 845). De bedoeling van artikel 678 B. W. is te verhinderen dat een eigenaar 
rustig en aanhoudend het doen en Iaten van zijn buurman kan bespieden zonder 
zelf door hem gezien te worden. De Page en Dekkers menen terecht dat dit gevaar 
niet bestaat buiten huizen en dat de muur waarover artikel 678 B.W. spreekt 
eerder eng moet opgevat worden in de betekenis van huismuur. Men kan zich 
moeilijk indenken, volgens geze auteurs, dat iemand zich gaat opstellen aan zijn 
tuinmuur om de bewegingen van zijn buur gade te slaan, tenzij het zou gaan om 
een persoon met bepaalde afwijkingen (De Page en Dekkers, Traite elementaire, 
VI, nr. 569, 1°). Dezelfde redenering kan men aanvoeren voor een serre. 
Toch vond de ruimere opvatting voorheen reeds gehoor bij de rechtbanken. In een 
vonnis van de rechtbank te Brussel werd de nadruk er op gelegd dat het niet om 
bewoonde lokalen diende te gaan; artikel 676 werd toepasselijk geacht zowel op 
vensters die kamers verlichten als op openingen in een muur die een terras afsluit 
(Rb. Brussel, 13 januari 1950;Resluralmm., 1950, 279). Derine aanvaardt dat 
de muur die een terras afsluit in feite toch tot een waning behoort. Maar volgens 
dezelfde auteur is dat zeker niet het geval voor een serre van waaruit men op 
niet-wettelijke afstand bij de buurman kan binnenkijken (Derine, I B, nr. 356 in 
fine, biz. 630). 

106. - LICHTEN EN UITZICHTEN OP WEGEN- In vorig overzicht werd reeds de 
aandacht gevestigd op een beslissing van de rechtbank te Aarlen. Een private weg 
die ten dele exclusief eigendom was van een der aangelanden, maar waarop het 
publiek een recht van overgang had te voet en met voertuigen, kon niet be
schouwd worden als het door artikel 678 B. W. beschermde erf. Uitzichtgevende 
vensters in bet gebouw aan de rand van de gedeeltelijk private weg mochten dan 
ook op minder dan 1,90 meter afstand worden aangebracht (Rb. Aarlen, 20 juni 
1972,1. Liege, 1972-1973, 94: besproken door Derine enHamelink, Overzicht, 
nr. 90, T.P.R., 1973, 846). We hebben deze beslissing toegejuicht, maar toch 
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werd er een voorziening in cassatie tegen ingesteld. Deze voorziening verweet 
aan de feitenrechters dat zij er geen rekening mee gehouden hadden dat de 
artikelen 675 e.v. B.W. wel van toepassing zijn indien het niet gaat om een 
openbare weg, doch om een strook grond in prive-eigendom die weliswaar 
bezwaard is met een erfdienstbaarheid van overgang die door 's mensen toedoen 
ten voordele van bepaaide naburige erven is gevestigd. Het hof van cassatie 
overwoog echter terecht dat de artikelen 675 e.v. B.W. tot doel hebben de 
stoornissen te vermijden die een hinderlijke nieuwsgierigheid kan veroorzaken in 
het prive-leven van de buren. De rechter wees er juist op dat eiser in cassatie 
slechts een strookje grond van 2,50 meter bezat in een geasfaiteerde weg van 
tweemaai zo breed, die de eigendom met zichten van een gevangenis scheidde. 
Deze weg liep niet aileen langs het eigendom van eiser en verweerder, maar ook 
langs veel andere huizen. 
Van de weg werd druk gebruik gemaakt door veel personen, al dan niet met 
voertuigen. De door eiser in cassatie aangevoerde eigendom van de weg bleek 
daarom aileen maar een voorwendsel te zijn om de verweerder te dwarsbomen. 
De feitenrechter mocht soeverein vaststellen dat de verkeersweg waarop ver
weerder van plan was uitzichten te openen niet het prive karakter had dat bij de 
artikelen 675 e. v. wordt beschermd. Eiser in cassatie beriep zich ten onrechte op 
de eigendom van het strookje van de weg dat hij bezat om de verdediging van zijn 
prive-leven te rechtvaardigen (Cass., 22 november 1973, Pas., 1974, I, 315; 
Arr. Cass., 1974, 330;R.W., 1973-1974,2207 ;J.T., 1974, 172;Resluralmm., 
1974, nr. 5346). 
Er wordt inderdaad aigemeen aangenomen in Belgie dat de bepaiingen van de 
artikelen 678, 679 en 680 B. W., die tot doel hebben de betrekkingen van 
nabuurschap tussen private eigendommen te regelen, niet van toepassing zijn op 
uitzichten op de openbare weg, zonder dat onderscheid kan worden gemaakt 
tussen rechtstreekse en schuine uitzichten. De oplossing die aansluit bij de 
interpretatie van de Parijse gewoonte geldt ook in het Franse recht (zie voor aile 
verwijzingen: Derine, I B, nr. 360 met noten 32-33 op biz. 632). 

107. - AFWIJKINGEN- Het lijdt geen twijfel dat door overeenkomst erfdienst
baarheden van licht ofuitzicht kunnen tot stand komen. Als lichten ofuitzichten 
krachtens overeenkomst werden gevestigd, in strijd met de voorschriften van 
artikel 675 e. v., kan de buurman niet eisen dat ze worden dichtgemaakt, want de 
titel heeft voor de partijen kracht van wet (Derine, I B, nr. 372 met noten 76 en 
77, blz. 640). Erfdienstbaarheid door titel gevestigd stelt het delicate probleem 
van interpretatie van deze titel. Toen de nieuwe eigenaar zijn intrek nam in de 
woning vorderde de nabuur het dichtrnetselen van het venster omdat volgens zijn 
bewering het plaatsen ervan uitsluitend aan de vorige bewoner zou zijn toege
staan, onder de ontbindende voorwaarde dat de gevel in zijn oorspronkelijke 
toestand zou worden hersteld bij het vertrek van de laatste. Deze vorige bewoner 
gaf de juistheid van die bewering toe bij buitengerechtelijke bekentenis. 
De machtiging om een venster aan te brengen dat uitzicht gaf op het belendend 
erf, diende in die omstandigheden dan ook vee leer als een louter tijdelijk gedogen 
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te worden beschouwd, niet als de vestiging van een echte erfdienstbaarheid 
(Vred. Gent, 24 mei 1978,R.W., 1978-1979, 1173 met interessante noot Johan 
Billiet: 1175-1178). 
Lichten of uitzichten in strijd met de voorschriften van de artikelen 675 e.v. 
kunnen ook gevestigd worden door verjaring, als de nabuur die lichten of 
uitzichten gedurende dertig jaar heeft laten bestaan (Vred. Brugge, 22 november 
1977, Res Jura Imm., 1978, nr. 5632; Vred. Gembloux, 3 mei 1977, Revue 
regionale de droit, 1978,410 met noot E. Cerexhe). Het practische vaststaande 
gevolg is dat de buurman niet me~r het recht heeft die lichten of uitzichten te doen 
verdwijnen (zelfde vonnissen; zie ook: Derine, I B, nr. 373 met noot 78 
blz. 640). In het geval van Brugge ging het o.m. over een venster in loodglas dat 
goed doorzichtig was en toeliet alle voorwerpen die aan het zicht blootgesteld 
waren in het erf van de buurman goed te onderscheiden. Daar het venster echter 
gedurende meer dan dertig jaar bestond, en het recht van licht een zichtbare en 
voortdurende erfdienstbaarheid uitmaakt, kon de afbraak ervan niet meer gevor
derd worden. Bovendien ging het in casu om een neonverlichting die van achter 
het betwiste venster een helle klaarte uitstraalde op de binnenkoer van de 
buurman. Bleef dus de vraag in hoeverre een licht dat oorspronkelijk tot doel had 
om 'licht in de kamer te brengen' ook mocht gebruikt worden om licht uit te 
stralen. Volgens de vrederechter was het duidelijk de bedoeling van de erfdienst
baarheid van licht, de nodige klaarheid in de kamer te laten binnenkomen, 
teneinde het lokaal te laten genieten van het zon- en maanlicht. Het wezen van de 
verworven erfdienstbaarheid was dan ook gelegen in haar normale functie, nl. het 
binnenlaten van licht. Dat tevens doorheen het venster licht werd uitgestraald 
door middel van een artificiele lichtbron diende niet door de buurman gedoogd te 
worden, aangezien dat recht niet door verjaring kon verkregen worden (Vred. 
Brugge, 22 november 1977, gecit.). 
Een erfdienstbaarheid van Iicht of uitzicht kan ook gevestigd worden door 
bestemming door de huisvader (zie de motivering van Vred. Gent, 24 mei 1978, 
gecit. in initio van dit nummer; menraadplege daarover: Derine, I B, nr. 374). 

108. - SANCTIEREGELING- Indien lichten of'uitzichten niet voldoen aan de 
wettelijke vereisten en nog geen dertig jaar bestaan, want in dat geval is er 
verjaring, moeten ze worden dichtgemetseld (Vred. Gent, 24 mei 1978, R. W., 
1978-1979, 1173) of worden afgebroken (in geval van een doorzich.tige wand uit 
golfplastiek die diende om een mandelige muur te verhogen: Vred. Brugge, 
19 januari 1979, T. Vred., 1979, 230). In geval van verwijdering moeten de 
lichten of uitzichten volledig worden dichtgemaakt. Het is niet voldoende er 
plank en voor te plaatsen; men moet dezelfde material en gebruiken om de openin
gen te doen verdwijnen ngl. metselwerk (zie daaromtrent: Derine, I B, nr. 377, 
met noten 116-118, biz. 647). 
Men kan de lichten of uitzichten echter ook zo wijzigen dat ze voortaan in 
overeenstemming zijn met de desbetreffende artikelen van het B. W. Zo gaf in de 
besproken periode een vrederechter blijkbaar de raad in plaats van de onregel
matige lichten glastegels te gebruiken, die in zijn opinie niet onder de verbods-
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bepalingen van de artikelen 675 e. v. vielen (Vred. Chatelet, 16 december 1976, 
T. Vred., 1977, 241). Om meer licht aan gebouwen te verschaffen worden 
tegenwoordig inderdaad vaak openingen in een mandelige of niet-gemene muur 
aangebracht volgens het moderne procecte van de glastegels, b. v. Argusblokken. 
Deze muren of wanden bestaande uit vaste glazen blokken, die ondoorzichtig 
zijn, hebben niets gemeens met de vensters en lichtopeningen die vroeger bedoeld 
werden. Daarom heeft de Belgische rechtspraak de nieuwe bouwtechniek aan
vaard. Verscheidene vonnissen hebben de artikelen 675 e.v. B.W. niet toege
past, omdat glastegels doorschijnend, maar niet doorzichtig zijn. Er werd op 
gewezen dat stoornis van uitzicht en lawaai evenmin te duchten zijn als in het 
geval van een stenen muur (voor alle verwijzingen: Derine, I B, m. 378 en 
noten 119-126 op blz. 648-649). 
Ben ander vonnis was echter meer principieel. Daar er geen enkel recht van 
erfdienstbaarheid verkregen was, was het niet mogelijk toelating te geven om de 
vensteropening dicht te metselen met glastegels (Vred. Gent, 24 mei 1978, gecit. 
in initio van dit nummer). 

109. -DAKDROP-Artikel 681 B.W. bepaalt: ,Iedereigenaarmoetzijndaken 
zodanig aanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg 
afloopt; hij mag het niet doen neerkomen op het erf van zijn nabuur''. Bij de 
bespreking van de beslissingen over artikel 640 B.W. zagen we dater sprake was 
van natuurlijke afvloeiing, indien het water eerst op het eigen terrein neerviel en 
vervolgens volgens de natuurlijke helling op andermans terrein afliep (zie m. 74 
van dit overzicht). Artikel 681 B.W. heeft echter een andere hypothese voor 
ogen. Er is geen sprake van natuurlijke afloop wanneer het water rechtstreeks van 
het dak op het aanpalend terrein afloopt (zie: Vred. Brugge, 22 november 1977, 
Res Jura Imm., 1978, m. 5652). 
Van deregeling van artikel 681 B.W. kan worden afgeweken door een erfdienst
baarheid van dakdrop. Het gaat om een voortdurende en zichtbare erfdienstbaar
heid die gevestigd kan worden door verjaring en bestemming van de huisvader 
(Vred. Willebroek, 20 juni 1974, T. Vred., 1974, 294). Die opvatting vindt 
mime steun in rechtsleer en rechtspraak (voor aile verwijzingen: Derine, I B, 
nr. 384, met noten 13-15, blz. 656). 
Verder kan natuurlijk van artikel 681 worden afgeweken door een overeenkomst 
tussen partijen. De erfdienstbaarheid van dakdrop kan gevestigd worden door 
titel, waaronder dient verstaan te worden het negotium, dit wil zeggen de rechts
handeling waardoor een erfdienstbaarheid ontstaat (Vred. Willebroek, 20 juni 
1974, gecit.). De titel kan stilzwijgend tot stand komen, b.v. door een buiten
gerechtelijke bekentenis, die zelf stilzwijgend kan gebeuren en blijken uit gedra
gingen van de eigenaar van het 1ijdend erf. Zo wanneer de eigenaars van het 
lijdend erf zelf de werken van imichting van de erfdienstbaarheid van dakdrop 
hebben uitgevoerd, door de dakgoot vanhet dak van het heersend erf af te breken 
en te vervangen door een reeks dakpannen zodat het water van het dak van het 
heersend erf rechtstreeks op het dak vari het lijdend erf afloopt (zelfde vonnis). 
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De eigenaars van het lijdend erf hadden deze toestand verder zonder voorbehoud 
laten bestaan en onafgebroken vanaf 1948-1950 tot 1973. Derhalve was de 
erfdienstbaarheid door stilzwijgend akkoord gevestigd. 

110. -RECHTVANUITWEGVOORHETINGESLOTENERF-Artikel682B.W. in 
de redactie van 1804luidde als volgt: ,De eigenaar wiens erven ingesloten liggen 
en die geen toegang heeft tot de openbare weg, kan, voor de exploitatie van zijn 
eigendom, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, onder verplich
ting van een vergoeding evenredig aan de schade die hij mocht veroorzaken' ' . 
Volgens de letterlijke tekst van artikel 682 is er insluiting, wanneer er geen 
uitweg voorhanden is. Maar rechtspraak en rechtsleer hebben het artikel steeds 
ruim opgevat, in de zin dat een erf ingesloten is wanneer het geen voldoende 
uitweg heeft. Dit is een feitenkwestie die soeverein door de feitenrechter beoor
deeld wordt (zie voor aile verwijzingen: Derine, I B, nr. 390). 
In de besproken peri ode was er ingeslotenheid in de volgende gevallen: 
- Wanneer de bestaande conventionele doorgang onvoldoende werd voor de 
actuele behoeften van het heersend erf, met het oog op de exploitatie ervan (Rb. 
Nijvel, 18 maart 1975, Res Jura Imm., 1975, nr. 5438). 
- W anneer de bij de verdeling voorziene conventionele uitweg niet meer kon 
uitgeoefend worden, wegens de verbrokkeling van de verkavelde terreinen, en 
tevens een einde werd gesteld aan een overgang die louter gedoogd werd (Vred. 
Grace-Rollogne, 15 decemoer 1972,1. Liege, 1972-1973, 181; samengevatT. 
Vred., 1974, 220;Resluralmm., 1973, nr. 5268). 
- Wanneer de bestaande buurtweg, gezien zijn geringe breedte, onvoldoende 
was om bereden te worden met motorrijtuigen (de feitelijke gegevens in Cass., 
15 maart 1974, Pas., 1974, I, 736; Arr. Cass., 1974, 789). 
- Wanneer een bestaande erfdienstbaarheid van uitweg tot openbaar nut onvol
doende was voor een doorgang met auto (Vred. Grace-Rollogne, 22 november 
1977, J. Liege, 1977-1978, 151). 
Voor de exploitatie van het erf werd ook in ruime zin ge'interpreteerd. Ret werd 
geacht niet aileen betrekking te hebben op landbouw, maar ook te slaan op het 
gebruik van een woning met garage (Vred. La Louviere, 8 mei 1974, Pas., 1974, 
III, 53; Vred. Nijvel, 10 maart 1976, T. Vred., 1977, 146; Vred. Grace-Rol
logne, 22 november 1977, gecit.). Toch kwam er in de besproken periode een 
andere opvatting voor. Ret gebruik van een auto werd als niet noodzakelijk 
beschouwd voor een arbeider die een bescheiden woning betrok in een landelijke 
gemeente (Vred. Namen, 3 maart 1972,Resluralmm., 1973, nr. 5243; samen
gevat in T. Vred., 1973, 192). Deze rechtspraak werd terecht bekritizeerd 
(Berenboom, Les droits reels, J.T., 1979, 748; zie ook: Derine en Ramelink, 
Overzicht, nr. 93, T.P.R., 1973, 848). 
De ruime interpretatie was in overeenstemming met vroegere rechtsleer en 
rechtspraak (Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, 236 met besluiten van 
advocaat-generaal Mahaux; voor alle verwijzingen: Derine, I B, nr. 395). 
De vraag kwam eveneens aan de orde, of een recht van uitweg ofwel een bredere 
uitweg kon worden gevorderd, indien de exploitatie van het erf werd gewijzigd. 
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Reeds voorheen was het antwoord op die vraag positief (Derine, I B, nr. 396). In 
de besproken peri ode werd een bredere uitweg verleend, toen de verbouwing van 
aardappelen het gebruik van een machine met motor noodzakelijk maakte (Rb. 
Nijvel, 18 maart 1975,gecit.). Erwerdrekening gehoudenmetde breedte van de 
huidige landbouwmachines om de breedte van de noodweg voortaan op vier 
metervasttestellen(Vred. St.-Truiden, 13 november 1975,R.W., 1976-1977, 
823 met interessante noot G. Suetens-Bourgeois; T. Not., 1976, 149; Limb. 
Rechtl., 1976, 172; T. Vred., 1976, 176). 
Toen de eigenaar van een ingesloten terrein een vijver op zijn erf wilde inrichten, 
mocht hij tijdelijk voor de duur van deze werken van ruimere modaliteiten 
genieten om materialen door rniddel van karnions aan te voeren. Daar het niet de 
bedoeling was een commerciele bestemming aan het goed te geven, maar enkel 
om er rust en ontspanning te zoeken, was er geen enkele reden om deze ver
ruiming der modaliteiten blijvend toe te staan (Vred. Hamoir-sur-Ourthe, 26 ok
tober 1978, Rev. region. dr., 1979, 827 met noot P. Mathieu). 
De nieuwe tekst van art. 682 lid 1 B. W. is een bekrachtiging van de hiervoor 
geschetste extensieve interpretatie. Een wet van 1 maart 1978 (B. Staatsbl., 
15 maart 1978) wijzigde artikel 682, lid 1 als volgt: ,De eigenaar wiens erf 
ingesloten ligt omdat dit geen of geen voldoende toegang heeft tot de openbare 
weg en deze toe gang nietkan inrichten zonder overdreven kosten of ongemakken, 
kan, voor bet normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een 
uitweg vorderen over de erven van zijn naburen". 

111. - GEEN VRIJWILLIGE INSLUITING- Als de toe gang tot de openbare weg 
moeilijk of onmogelijk is geworden door de aard of de constructie van een 
gebouw door de ingesloten eigenaar opgericht, dan is deze insluiting door eigen 
vrije wil ontstaan en kan hij geen recht op uitweg vorderen (Vred. Beveren-Waas, 
10 december 1974, R.W., 1974-1975, 1780). Dat is in overeenstemming met 
rechtsleer en rechtspraak. W anneer de toestand van insluiting door de belangheb
bende zelf ontstaat, kan hij geen aanspraak maken op een recht van uitweg 
(Derine, I B, nr. 392). De nieuwe wetgeving heeft op dit punt geen wijzigingen 
willen aanbrengen. 

112. - INSLUITING DOOR VERKOOP, VERDELING OF RUIL- Artikel 683, tweede 
lid B.W. luidt voortaan (wet van 1 maart 1978): ,Indien de ingeslotenheid 
evenwel het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling 
of enige andere omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de 
percelen die v66r de splitsing tot dat erfbehoorden, tenzij de openbare weg op die 
wijze niet voldoende bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid". Die 
oplossing ligt grotendeels in de lijn van de bestaande rechtspraak (Derine, I B, 
nr. 393). Ook in de besproken periode trof men die opvatting aan (Vred. Mes
sancy, 4 december 1974, J. Liege, 1974-1975, 159; Res Jura Imm., 1975, 
nr. 5439; samengevat in T. Vred., 1978, 91; zie ook: Vred. Grace-Hollogne, 
15 december 1972, gecit. in nr. 110); 
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113. - ONVERJAARBAAR RECHT EN SITUATIE VAN PACHTERS- De wet van 
1 maart 1978 heeft artikel 682, lid 2, als volgt geredigeerd: ,De vordering tot 
toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar''. Verder heeft artikel 682, lid 3 een 
belangrijke nieuwigheid ingevoerd, vooral ten behoeve van pachters: , ,Bij stil
zitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand 
beschreven in par. 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij 
de eigenaar in de zaak roept''. Voorheen had het hof van cassatie reeds aanvaard 
dat alle zakelijk gerechtigden die een recht van gebruik of genot hebben, het recht 
van uitweg mochten opeisen. Huurders en pachters die slechts een persoonlijk 
vorderingsrecht hebben, waren echter uitgesloten (Detine, I B, nr. 389). 

114. - BEPALING VAN DE BEDDING EN DE MODALITEITEN- In de vroegere 
artikelen 683 en 684 B. W. was er sprake van de kortste weg en van de minst 
schadelijke. De rechtspraak gaf ook in de besproken peri ode de voorkeur aan de 
minst schadelijke (Bv.: Vred. Grace-Hollogne, 15 december 1972, gecit., 
nr. 110). Rechtspraak en rechtsleer hadden voorheen reeds de artikelen 683 en 
684 in die zin begrepen (voor alle details: Derine, I B, nr. 406). De nieuwe wet 
heeft die zienswijze bevestigd door het oude artikel683 B. W. (de kortste afstand) 
te schrappen en de regeling van het oude artikel 684 B.W. in het nieuwe 
artikel 683, eerste lid, op te nemen: , ,De ligging van de uitweg wordt door de 
rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het minst schadelijk is''. 
De kortste en minst schadelijke weg die naar luid van de artikelen 683 en 684 
B. W. aan de eigenaar van een ingesloten erf moet worden toegekend is de weg die 
deze voorwaarden vervult, rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid en 
met de toe stand van de gezamenlijke naburige erven (Cass. , 15 maart 197 4, Pas . , 
1974, I, 736 ;Arr. Cass., 1974, 789). Reeds voorheen was beslist dat de door de 
rechter aangewezen uitweg de hoedanigheid van kortste en minst schadelijke 
diende te verenigen ten opzichte van al de naburige erven (Cass., 12 januari 
1962,Pas., 1962, I, 559;R.W., 1962-1963, 1161; zie ook: Derine, IB, nr. 406 
infine, blz. 674). 

115. - BEPALING DOOR VERJARING- Voorheen had een stevig gevestigde 
cassatierechtspraak bepaald dat men weliswaar het recht van uitweg zelf niet door 
dertigjarige verjaring kon verwerven, maar wel de bedding en de wijze van 
uitoefening (voor alle verwijzingen: Derine, I B, nr. 407). Ook in de besproken 
periode trof men die zienswijze aan. Zij voerde tot de logische consequentie dat 
men door verjaring een uitweg kon verkrijgen die niet de kortste en de minst 
schadelijke was (Vred. St.-Truiden, 23 mei 1972,R. Not. B., 1974, 320). Verder 
dat de eigenaar van een ingesloten terrein de verbreding kon eisen van een uitweg 
die meer dan dertig jaar bestond, alhoewel deze niet de kortste of minst schade
lijke was (Vred. St.-Truiden, 13 november 1975, R.W., 1976-1977, 823 met 
noot G. Suetens-Bourgeois). Ook andere rechtscolleges hebben de verjaring 
aanvaard (Vred. Nijvel, 10 maart 1976, T. Vred., 1977, 146), maar soms 
vastgesteld dat niet aan de vereisten voor verjaring was voldaan, hetzij omdat de 
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uitweg over twee verscbillende wegen werd uitgeoefend (Vred. Grace-Hollogne, 
15 december 1972, gecit. nr. 110), betzij omdat bet om een louter gedogen van 
de buurman ging en de termijn trouwens niet verstreken was (Vred. Grace-Hol
logne, 22 november 1~77, gecit. nr. 110). 
Niettemin trof men in de besproken periode een niet onaanzienlijke recbtspraak 
aan die zicb tegen de verjaring gekant beeft, boewel de motiveringen soms duister 
en dubbelzinnig waren (Vred. Beveren-Waas, 10 december 1974, R.W., 1974-
1975, 1780metnootG. Suetens-Bourgeois;T. Not., 1975, 39;R. Not. B., 1975, 
335; T. Vred., 1978, 92. In de twee laatste tijdscbriften gaat bet om een 
samenvatting; Vred. Messancy, 4 december 1974, J. Liege, 1974-1975, 159; 
Resluralmm., 1975, nr. 5439; samengevatinT. Vred., 1978, 91; zie ook: 
Vred. Beveren-Waas, 26 december 1969, samengevatinT. Vred., 1973, 232). 
De laatste opvatting is als de juiste te aanzien in bet licbt van de nieuwe wetgeving 
over de noodweg. Op bet stuk van de verjaring is de nieuwe wet voikomen 
afgeweken van de constante recbtspraak van bet bof van cassatie. Voigens die 
jurisprudentie kon immers de bedding en de wijze van uitoefening van de uitweg 
door dertigjarige verjaring verworven worden (o.m. Cass., 14 februari 1969, 
R.W., 1968-1969, 1549; Pas., 1969, I, 530; Arr. Cass., 1969, 559). Die 
opiossing werd soms als kunstmatig bescbouwd (De Page en Dekkers, VI, 
nr: 603), en werd uitdrukkelijk verworpen door Lindemans (R.W. 1952-1953, 
1529-1538;A.P.R., tw.Eifdienstbaarheden, nrs. 993-995). Onderinvioed van 
senator Lindemans die bet wetsvoorstel indiende, werd verjaring terecbt uitge
sioten. Artikel 684, lid 2 bepaalt immers: ,Men kan zicb op geen verjaring 
beroepen, boelang de uitweg ook moge bebben bestaan". Verder bepaalt arti
kel 683 lid 1 dat de uitweg aileen door de recbter vastgelegd kan worden (over de 
nieuwe wet in verband met de verjaring raadplege men: Cooreman, Verslag 
namens de commissie voor de Justitie, Senaat, zitting 1975-1976, Pari. Besch., 
nr. 147, 2, biz. 7; DeKeersmaecker, F.,Het rechtvan uitweg gei"nnoveerd door 
de wet van 1 maart 1978, Jura FaZe., 1979-1980, biz. 77-78; Suetens
Bourgeois, G., noot bij Vred. St.-Truiden, 13 november 1975, R.W., 1976-
1977, 830, nr. 22). 

116. - WIJZIGING VAN BEDDING EN EINDE VAN UITWEG - Artikei 684 luidt 
tbans als volgt: , ,De verleende uitweg boudt op, wanneer bij niet meer noodzake
lijk is naar bet voorschrift van artikel 682, lid 1, of wanneer hij kan genomen 
worden op een andere plaats, die minder scbadelijk is geworden dan de aangewe
zen Jigging. Men kan zicb op geen verjaring beroepen, boelang de uitweg ook 
moge bebben bestaan. De vordering tot afscbaffing van de uitweg kan worden 
ingesteld door de eigenaar of bij stiizitten van deze door de gebruiker van bet 
beersend of bet lijdend erf. De gebruiker dient de eigenaar in de zaak te roepen. 
W anneer de ui tweg wordt afgescbaft kan de recbter, in acbt genomen de duur van 
betrecbt en de geieden scbade, de volledige of gedeeitelijke terugbetaling van de 
ontvangen vergoeding bevelen''. (Zie over wijziging van bedding: De 
Keersmaecker, F., art. cit., nr. 1.2.3., blz. 78-79). 
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117. - VERGOEDING- De nieuwe wet heeft de vroegere regeling grotendeels 
overgenomen. Wie een uitweg vordert, moet een vergoeding betalen in ver
houding tot de schade die hij mocht veroorzaken (art. 682lid 1 B.W.). De tekst 
van artikel 685 B.W. bleef eveneens ongewijzigd: ,De vordering tot ver
goeding, in het geval van artikel 682, is vatbaar voor verjaring en de uitweg moet 
blijven bestaan, hoewel de vordering tot vergoeding niet meer ontvankelijk is''. 
In de nieuwe regeling zal de vergoeding in verhouding tot de schade verder 
worden bepaald zonder rekening te houden met de meerwaarde van het heersend 
(tevoren ingesloten) erf of met de minderwaarde van het lijdend erf (waarop het 
recht van uitweg wordt uitgeoefend). Die klassieke oplossing werd in de bespro
ken periode nogmaals in herinnering gebracht (Vred. Grace-Hollogne, 22 no
vember 1977,1. Liege, 1977-1978, 151). 

118. - BUURTWEGEN- Krachtens de bepalingen van de artikelen 10 van de 
wet van 10 april 1841 en 2265 B.W., kan een gemeente zowel een recht van 
overgang als van eigendom verwerven op een private weg die op de kaart van de 
buurtwegen is aangeduid. Eigendom of erfdienstbaarheid kunnen verworveri 
worden door verjaring al naargelang de omvang, de draagwijdte en de strekking' 
vanhetbezitdoorde gemeente (Cass., 20 februari 1973,Pas ., 1973, I, 584 ;Arr. 
Cass., 1973, 615; R.W., 1972-1973, 1713). Een overgang ten gunste van de 
inwoners van een gemeente moet inderdaad beschouwd worden als een rechtsui 
generis, waarop artikel 691 B.W. niet van toepassing is (zie de verwijzingen in 
vorig overzicht, nr. 94, T.P .R., 1973, 850). Daarom kan ook zonder inschri]ving 
in de atlas der buurtwegen een erfdienstbaarheid van overgang verworven worden 
door de gemeenschap van een gemeente, op voorwaarde dat de private weg 
gedurende dertig jaar op ondubbelzinnige wijze wordt gebruikt door die ge
meenschap (Corr. Aarlen, 27 juni 1973, J. Liege, 1973-1974, 290). 
Wegen ingeschreven in de atlas der buurtwegen zijn res extra commercium, niet 
vatbaar voor vervreemding. Evenmin kunnen aangelanden door verjaring eige~ 
naar worden van die wegen. Maar de onverjaarbaarheid blijft slechts voortduren, 
volgens de termen zelf van artikel 12 van de wet van 10 april 1841 , zolang deze 
wegen tot het openbare gebruik dienen. Wanneer een buurtweg niet meer dient tot 
publiek gebruik, gaat hij deel uitmaken van het privaat domein van de gemeente. 
De aangelanden kunnen dan het eigendomsrecht van de weg verwerven door 
dertigjarig bezit. Eris geen uitdrukkelijke desaffectatie nodig, zoals die voorkomt 
in artikel 28 der wet van 10 april1841 (Vred. Louveigne, 3 september 1974, T. 
Vred., 1976, 101). Maar hetmoet gaan om een bezitanimo domini. In casu was 
niet aan die vereiste voldaan aangezien degene die zich op de verjaring beriep, 
zelf de precariteit van zijn bezit had toegegeven. Over de principiele mogelijkheid 
om de eigendom van een buurtweg te verwerven als particulier is er eensgezind
heid in rechtsleer en rechtspraak (zie de verwijzingen in vorig overzicht, nr. 94 in 
fine, T.P.R., 1973, blz. 851). 
De administratieve overheden moeten bij hun beslissing over het al dan niet 
afschaffen van een buurtweg rekening houden met het nut dat het gebruik van die 
weg voor het publiek oplevert. Wanneer vaststaat dat de buurtweg in feite 
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afgeschaft is en dat het publiek die weg niet meer gebruikt, zijn de omstandighe
den waaruit die feitelijke toestand gegroeid is niet ter zake dienend. Het doet er 
weinig toe dat die feitelijke toestand door willekeur ontstaan is en ten onrechte 
geduld werd. De vaststelling dater een perceel grond ingesloten zou zijn geweest 
indien de weg niet had bestaan, volstaat niet om het behoud van de weg in rechte 
te verantwoorden. Het bestaan en het gebruik van een buurtweg moeten integen
deel worden bewezen door feiten die van zodanige aard zijn dat het bestaan en het 
gebruik van de weg zelf erdoor kunnen aangetoond worden. Overwegingen met 
betrekking tot de respectieve voordelen welke de enen in desaffectatie en de 
anderen in de instandhouding van de weg zouden vinden, hebben niets uit te staan 
met het werkelijke gebruik van de weg door het publiek (Raad van State, 3 mei 
1978, Arr. R.v.St., 1978, 616, arrest nr. 18.955). 
De rechterlijke macht dient echter niet te wachten op de administratieve handeling 
van desaffectatie om vast te stellen dat de weg in feite niet meer bestaat. De 
buurtweg kan als afgeschaft aangezien worden wanneer vaststaat dat hij sedert 
vijftigjaar op minstens 27 plaatsen versperd is door gebouwen, muren, hagen en 
afsluitingen. Verder had de gemeente stilzwijgend haar instemming met deze 
toestand betuigd door het verlenen van bouwvergunningen voor het oprichten van 
woningen op de bedding van de voetweg zelf (Vred. Brasschaat, 30 oktober 
1974, R.W., 1974-1975, 1844 met noot G.S.B.; T. Vred., 1976, 73). 

119. - EXPLOITATIEWEGEN- Het onderscheid tussen een erfdienstbaarheid 
van overgang en een exploitatieweg stelt soms-moeilijke interpretatieproblemen. 
Het belang van het onderscheid is hierin gelegen, dat een exploitatieweg als de 
onverdeelde medeeigendom van de aangelanden wordt aangezien (zie vorig 
overzicht nr. 95, T.P.R., 1973, 851-852). Indien in een akte weliswaar sprake is 
van een erfdienstbaarheid van overgang, maar tevens verklaard wordt dat die 
erfdienstbaarheid ,gemeen" is aan de verkopers en de kopers, en verder in een 
bijvoegsel gesproken wordt over de ,gemene overgang", dan mag de feiten
rechter uit deze elementen afleiden dat de partijen het creeren van een ge
meenschappelijke weg voor ogen hadden. Partijen hadden dus een recht van 
medeeigendom op de betwiste weg (Cass., 12 september 1974, Pas., 1975, I, 
37; Arr. Cass., 1975, 44; Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.023; Res Jura 
Imm., 1974, nr. 5398). Indien een dagvaarding echter uitsluitend steunt op 
rechtsleer en rechtspraak betreffende de erfdienstbaarheid van overgang, dan mag 
de rechter niet ambtshalve de oorzaak van de eis wijzigen, door te beslissen dat 
het om een exploitatieweg gaat die medeeigendom is van de partijen en waarop 
artikel 577 bis van toepassing is (Cass., 13 juni 1974, Pas., 1974, I, 1055; Arr. 
Cass., 1974, 1101). 
Ten onrechte heeft men in de besproken periode het begrip exploitatieweg 
gebezigd in het geval van een louter conventionele erfdienstbaarheid van over
gang (Vred. Brasschaat, 30 oktober 1974, gecit. nr. 118). 
De medeeigendom van een steegje kan ook door dertigjarig bezit verworven 
worden ten gunste van de aanpalende eigenaars (Vred. St.-Truiden, 4 maart 
1975, T. Vred., 1977, 232). 
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120. - BEGRIP ERFDIENSTBAARHEID- A. Verbod hinderlijke bedrijven op te 
richten 
a) Artikel 637 B. W. bepaalt dat een erldienstbaarheid een last is die gelegd 
wordt op een erl tot nut en gebruik van een erl dat aan een andere eigenaar 
toebehoort. Artikel 686 omschrijft bet nog ietwat anders: , ,Eigenaars mogen op 
hun eigendommen of ten voordele van hun eigendomrnen zodanige erldienst
baarheden vestigen als zij goedvinden, mits echter de gevestigde dienstbaarheden 
noch aan een persoon, noch ten voordele van een persoon, maar slechts aan een 
erl en ten behoeve van een erl worden opgelegd, en mits deze erldienstbaarheden 
overigens niet met de openbare orde strijdig zijn' '. Ret belang van bet onder
scheid tussen de erldienstbaarheid, een zakelijk recht, en bet persoonlijk vor
deringsrecht is hierin gelegen, dat bet eerste tegenstelbaar is erg a omnes, ook aan 
verkrijgers ten biezondere titel, indien bet recht tenminste geldig is overgeschre
ven. Ret tweede is daarentegen essentieel relatief. Met bet aangaan van een 
verbintenis verplicht men aileen zichzelf en zijn rechtverkrijgers ten algemene 
titel (art. 1122 B.W.). 
Ret onderscheid tussen erldienstbaarheid en persoonlijk vorderingsrecht stelt 
soms moeilijke interpretatieproblemen, inzonderheid wanneer in een verkoop
akte bet verbod wordt ingelast om ongezonde, hinderlijke of gevaarlijke inrich
tingen op te richten, of om in bet algemeen een handel of nijverheid uit te oefenen 
op bet aangekochte perceel. Ret hofvan beroep te Brussel beschouwde dergelijke 
verbodsbepalingen als voortdurende negatieve erldienstbaarheden (Brussel, 
10 juni 1971, R.C.J.B ., 1973, 573 met merkwaardige noot van Dehan, P. en 
Stengers, M.-L., La clause d' habitation bourgeoise, blz. 583-608; R. Not. B., 
1973, 259; Rec. Gen. Enr. Not., 1973, 21.740). Ret hof heeft terecht zijn 
uitspraak gesteund op een aantal objectieve criteria. Uit de publiciteit gevoerd bij 
de verkaveling bleek dat bet de intentie van de verkavelaar was om bet residen
tiele karakter van de percelen te vrijwaren. Daarom werd bet verbod ook eeuwig
durend opgelegd, aan alle rechtverkrijgers ten algemene en ten biezondere titel. 
De clausules werden in alle verkoopakten van de diverse percelen der verkaveling 
ingelast. Tenslotte werd de verplichting op negatieve wijze uitgedrukt, niet als 
een verbintenis om iets te doen, maar als de verplichting om zich van iets te 
onthouden. Retgeen aansluit bij de regelServitus infaciendo consistere nequit. 

b) In bet hiervoor beschreven geval kon er wel enige twijfel rijzen over de 
preciese betekenis van de clausules, omdat de verkavelaar zelf aan een van de 
eigenaars de toestemming had verleend om een kleine nijverheid uit te baten·. 
Maar dit element wierp terecht weinig gewicht in de weegschaal. Eens vast
gesteld dat bet om erldienstbaarheden ging; was de toestemming van de verkave-· 
laar onvoldoende om de onthoudingsverplichting op te heffen. Daar bet verbod 
werd ingelast in de verschillende verkoopcontracten van de verkaveling schiep 
bet een conventionele wederkerige erldienstbaarheid, waardoor alle terreinen 
tegelijk heersend en lijdend erl werden (Brussel, 10 juni 1971, gecit.). Om de 
erldienstbaarheid te niet te doen zou dan ook de verzaking van alle eigenaars van 
de percelen noodzakelijk zijn (zie tevens: Vred. Tubize, 20 mei 1976, T. Vred., 
1978, 179). 
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c) Ret hof van beroep te Brussel moest in dezelfde zaak ook uitspraak doen over 
de implicaties van een geldige administratieve vergunning die verleend was om 
het betwiste bedrijf uit te oefenen. Ret hof besloot juist dat die administratieve 
maatregel slechts afgeleverd werd onder voorbehoud van de rechten van derden, 
die deze steeds konden doen gelden voor de gewone rechtbanken (zie de noot 
Dehan en Stengers, R.C.J.B., 1973, blz. 604-606, nr. 16; in dezelfde zin: 
Brussel, 2 maart 1977, Pas., 1977, II, 193; Rec. Gen. Enr. Not., 1979, 
nr. 22.408). Een bouwvergunning ontsloeg evenmin van de verplichtingen die 
voortsproten uit een conventionele erfdienstbaarheid (Vred. Tubize, 20 mei 
1976, gecit.). · 

d) De vrederechter te Tubize heeft tot een erfdienstbaarheid besloten, omdat de 
verkoper-verkavelaar in het lastencohier een beding had ingelast met het verbod 
andere gebouwen, afsluitingen ofbijgebouwen op te richten dan de bestaande, en 
daarbij vooral het verzekeren op het oog had van een residentiele situatie voor elk 
perceel en voor het geheel van de verkaveling. Ret beding bepaalde zelf dat het 
ging om voortdurende erfdienstbaarheden ten laste van het verkocht goed en ten 
voordele van alle goederen toebehorend of toebehorend hebbend aan de ver
koopster. Ret lastencohier erkende verder het recht zowel voor de verkoopster als 
voor de andere eigenaars om de naleving van de overeenkomsten af te dwingen 
(Vred. Tubize, 20 mei 1976, gecit.). 

e) In een ander geval werd eveneens het bestaan van een erfdienstbaarheid 
aangenomen. V olgens het hof van beroep te Brussel schiep de verwijzing in de 
verkoopsakten van een verkaveling naar de bedingen van het bestek en de 
algemene verkoopsvoorwaarden, die bepaalden dat op de kavels slechts afzon
derlijke residentiele bouwwerken mochten opgericht worden, een wederkerige 
conventionele erfdienstbaarheid, waarmee de verkochte kavels werden bezwaard 
en tevens begunstigd. Deze erfdienstbaarheden kwamen tot stand naarmate de 
verkoop vorderde (Brussel, 28 juni 1974, T. Aann., 1977, 255 met interessante 
noot M. -L. Stengers, blz. 258-264). Terecht meende de annotator dat de concrete 
omstandigheden van het geval veeleer in de richting van een persoonlijk vor
deringsrecht wezen. Ret beding behelsde verbintenissenom iets te doen (Servitus 
infaciendo consistere nequit). Daar de verkavelaar zich het recht voorbehield om 
een speciale toestemming te geven voor het uitbaten vim een handelsonderne
ming, was het vooral het persoonlijk belang van de verkavelaar dat naar voren 
kwam. Ret was de verkavelaar die over het naleven van de bedingen diende te 
waken. Deze waren in de eerste plaats in het leven geroepen om de verkoop te 

. bevorderen. Verder waren de. zgn. erfdienstbaarheden niet wederkerig. De conc
rete bedingen konden verschillend zijn, daar de verkavelaar zich het recht voor
behield om de contracten aan te passen, en zelfs om elke voorwaarde weg te laten. 
Tenslotte werden de ,erfdienstbaarheden" niet eeuwigdurend opgelegd, maar 
slechts voor een termijn van 20 jaar, peri ode die aanving vanaf de autentieke akte 
die de verkoop van elk perceel afzonderlijk vaststelde. In die omstandigheden 
konden de eerste verkrijgers bevrijd zijn van elke verplichting op een ogenblik dat 
latere kopers er nog door gebonden waren. Daarom was de kwalificatie tot 
erfdienstbaarheid verkeerd. Een dergelijke situatie is immers onverenigbaar met 
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de functie zelf van een erfdienstbaarheid in het kader van een verkaveling (zie de 
noot M.-L. Stengers, T. Aann., 1977, biz. 260-261, nr. 4). 
Hoewel het hof dus vasthield aan het concept erfdienstbaarheid, weigerde het de 
eis tot afbraak van woninggroepen, die op sommige kavels gebouwd werden, toe 
te kennen. De opgegeven reden was dat de verkoopsakte van de kavels waarop de 
betwiste woninggroepen opgericht werden, niet verwees naar het bestek en 
evenmin naar de algemene verkoopsvoorwaarden. De verkavelaar had immers 
voor zichzelf het recht voorbehouden om bepaalde bedingen aan te passen, te 
wijzigen, te vervangen of te schrappen, zonder dat de vroegere kopers zich 
daartegen konden verzetten. Het stond de verkavelaar derhalve vrij om kavels te 
verkopen zonder die te onderwerpen aan de erfdienstbaarheden die voorkwamen 
in de algemene verkoopsvoorwaarden. De annotator verbaast zich over de uit
eindelijke oplossing. Want het toekennen van de betiteling 'erfdienstbaarheid' 
heeft in casu niet tot gevolg dat de kopers van de loten doeltreffend beschermd 
worden. Deze kopers mochten in het licht van de algemene verkoopsvoorwaarden 
toch rekenen op een stedebouwkundige harmonie in de gehele verkaveling. Het 
hof had deze bedrogen kopers kunnen beschermen, als het niet had aanvaard dat 
het voorbehoud de wederkerigheid van de erfdienstbaarheden ongedaan maakte, 
en het meer aandacht had besteed aan het feit dat de algemene verkoopsvoorwaar
den, die geldig overgeschreven waren, derhalve tegenstelbaar waren aan aile 
kopers (zie de noot M.-L. Stengers, nr. 6, T. Aann., 1977, blz. 263-264). 

f) In een vergelijkbaar geval werd gelukkig anders geoordeeld. De kopers van 
percelen in een verkaveling namen het op zich enkel residentiele villa's op te 
richten en geen enkele nijverheid uit te baten. Op grond van het eeuwigdurend 
karakter werd dit beding als een erfdienstbaarheid beschouwd. Een eigenaar 
echter die onder dezelfde voorwaarden had gekocht maar toch een pompstation 
had opgericht, betwistte die kwalificatie, op grond van de verkoopsvoorwaarden 
zelf, die voorzagen dat de verkrijgers die hoger beschreven verplichtingen op zich 
namen, zonder dat zij er zich echter zelf op zouden kunnen beroepen. Daarom zou 
de verkavelaar enkel zijn eigen belang voor ogen gehad hebben bij het opstellen 
van de voorwaarden. Het hof van beroep heeft de dubbelzinnige formulering 
echter terecht in verband gebracht met een andere clausule van de verkoopsvoor
waarden, waarin de verkavelaar zich het recht voorbehield om met toekomstige 
verkrijgers van de gewone voorwaarden afwijkende contracten op te stellen, 
zonder dat de eerste verkrijgers daartegen een verhaal zouden hebben. Zonder dat 
zij er zich echter zelf op zouden kunnen beroepen werd dan ook geacht betrekking 
te hebben op de vrijheid om met toekomstige kopers andere voorwaarden aan te 
gaan, dan degene die afgedrukt waren onder de algemene verkoopsvoorwaarden. 
In casu troffen die algemene bedingen echter wei degelijk het betrokken perceel, 
en het verbod werd hem omen in de latere herverkoop van de kavel, overeenkom
stig de verbintenis opgenomen door de oorspronkelijke koper. Daarom beval het 
hof van beroep de afbraak van de betwiste garage (Brussel, 2 maart 1977, Pas., 
1977, II, 193; Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.405). 

g) Er stelt zich in dit verband een biezonder probleem als de kavel waarop een , 
erfdienstbaarheid rust, verder verbrokkelt of verdeeld wordt. Het hof van beroep 
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schijnt aan te nemen dat bij verdeling het oorspronkelijk verbod om een hin
derlijke handel of nijverheid uit te oefenen niet kan ingeroepen worden door een 
der deelgenoten tegen een andere deelgenoot, indien het verbod niet in de akte van 
verdeling wordt hemomen (Brussel, 18 juni 1976, Res Jura Imm., 1976, 
nr. 5569). Het hof kwam blijkbaar tot die stellingname, omdat het oorspron
kelijke verbod, ook indien het een erfdienstbaarheid was, wat niet vaststond, toch 
geen wederkerig karakter had, en geacht werd enkel ten gunste van het naburig erf 
bedongen te zijn geweest. Vanuit die gezichtshoek kon de eigenaar van een deel 
van het lijdend erf de dienstbaarheid niet tegenstellen aan de eigenaar van een 
ander gedeelte van het oorspronkelijk lijdend erf (zie het onduidelijk gemoti
veerde arrest van Brussel, 18 juni 1976, gecit.). 

B. Andere randgevallen 
a) De vrederechter te Spa diende zich uit te spreken over de aard van het recht 
waarbij de verkopers van een stuk grond zich het exclusief gebruik van een 
fontein gelegen op het verkochte terrein voorbehielden. Was het hun bedoeling 
het eigendomsrecht over de fontein te bewaren, ging het misschien om een 
gebruiksrecht in de zin van artikel 630 B. W., of werd veeleer een erfdienstbaar
heid van waterputten in het leven geroepen? Het onderscheid met het ge
bruiksrecht heeft belangrijke gevolgen, daar het laatste wel een zakelijk karakter 
heeft maar toch ten gunste van een persoon geschapen wordt. Het gebruiksrecht 
houdt dan ook op, in tegenstelling met de erfdienstbaarheid, met het overlijden 
van de persoon die er titularis van is. In casu werd wijselijk besloten op grond van 
een correcte interpretatie-varrde akte en van de begeleidende omstandigheden, dat 
het om een putrecht ging, een erfdienstbaarheid waaraan als accessorium een 
erfdienstbaarheid van overgang verbonden was (Vred. Spa, 26 juli 1974, Pas., 
1975, m, 21). 
b) W anneer een tuin gelegateerd werd onder het beding dater geen gebouwen in 
zouden mogen opgericht worden, interpreteerde de vrederechter te Fexhe-Slins 
deze clausule als een erfdienstbaarheid, daar het de bedoeling van dedecuius was 
een erfdienstbaarheid non a~dificandi te creeren ten gunste van het naburig erf, 
niet een tijdelijk persoonlijk vorderingsrecht ten gunste van de eigenaar van dat 
erf (Vred. Fexhe-Slins, 24 november 1976, J. Liege, 1976-1977, 287; samen
gevat in T. Vred., 1978, 94). 

121. - ERFDIENSTBAARHEDEN DOOR TITEL- BEWIJS- Wanneer artikel 690 
B.W. bepaalt dat erfdienstbaarheden door een titel of door bezit verkregen 
worden, dan betekent het woord titel hier de scheppende rechtshandeling, niet het 
geschreven bewijsmiddel. Die rechtshandeling zal vaak de vorm aannemen van 
een overeenkomst. Maar ook door rniddel van een testament kan er een erfdienst
baarheid in het leven geroepen worden (Vred. Fexhe-Slins, 24 november 1976, 
gecit. nr. 120 in fine). 
Hoe dan ook de erfdienstbaarheid dient tevens bewezen te worden. Volgens 
artikel 1341 B. W. zal dit normaal met een geschrift dienen te gebeuren. Indien de 
onmogelijkheid om een titel voor te leggen veroorzaakt werd door omstandighe-
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den die gelijk te stellen zijn met overmacht, mag de overeenkomst door ver
moedens bewezen worden, wat in overeenstemming is met artikel 1348, 4° B. W. 
(Vred. Andenne, 15 juni 1972, T. Vred., 1975, 17). 
Indien de deelgenoot in een ouderlijke boedelverdeling onder de vorm van een 
schenking, erkent dat hij verplicht is om aan de aanpalende eigendom een recht 
van overgang te verlenen, dan bewijst deze erkenning gedaan in de akte van 
verkrijging het bestaan van de erfdienstbaarheid (Cass., 16 januari 1976, Pas., 
1976, I, 554; Arr. Cass., 1976, 576). 
De toelating gegeven door de administratie om een bestaande private weg te 
verbreden, roept geen erfdienstbaarheid van overgang tot openbaar nut in het 
leven op de zate van de verbreding (Vred. Luik, 4 april 1975, J. Liege, 1974-
1975, 278;ResJuralmm., 1975, nr. 5459). 
V olgens de vrederechter te Willebroek kon een erfdienstbaarheid van dakdrop op 
stilzwijgende wijze tot stand komen. Het bewijs van die stilzwijgende vestiging 
werd bewezen door de buitengerechtelijke bekentenis van de eigenaars van het 
lijdend erf. De bekentenis werd geacht te blijken uit de gedragingen van de 
laatsten, die zelf op hun kosten en met instemming van de eigenaars van het 
heersend erf werken van inrichting van de erfdienstbaarheid van dakdrop hadden 
uitgevoerd. De door hen ingerichte toestand hadden zij verder zonder voorbehoud 
laten voortbestaan gedurende 13 tot 15 jaar (Vred. Willebroek, 20 juni 1974, T. 
Vred., 1974, 294; Hansenne uit bedenkingen bij dit vonnis:Examen,R.C.J.B ., 
1977, 172, nr. 61). 
De vrederechter te Andenne was voorzichtiger met het bewijs door vermoedens. 
Uit het louter feit dat de eigenaar van het naburig erf de aanleg van een draine
ringsleiding moest gezien hebben, wegens de omvang der werken, viel niet met 
zekerheid af te leiden dat hij stilzwijgend akkoord ging met de vestiging van een 
erfdienstbaarheid. Zijn gebrek aan onmiddellijke reactie kan toe te schrijven zijn 
geweest aan een loutere verdraagzaamheid, aan de wens in goede verstandhou
ding met zijn gebuur te leven (Vred. Andenne, 15 juni 1972, gecit.). 

122. - TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN - De akte van vestiging van een 
erfdienstbaarheid dient, als onroerend zakelijk recht, overgeschreven te worden 
op het kantoor van de hypotheekbewaarder, om tegenstelbaar te zijn aan derden 
(zie de verwijzingen in vorig overzicht, nr. 107, T.P.R., 1973, blz. 858). De 
niet-tegenstelbaarheid kan evenwel alleen ingeroepen worden door derden die te 
goeder trouw zijn. Erfdienstbaarheden waarvan het bestaan veruitwendigd wordt 
door een zichtbaar teken of werk zijn dan ook tegenstelbaar aan hen die het 
konden waarnemen (Vred. Andenne, 25 november 1976, J. Liege, 1976-1977, 
271; samengevatinT. Vred., 1978, 92). 
Het louter feit dat de verkoopsakte niet de preciese beschrijving van de ligging 
van de erfdienstbaarheid van overgang zou bevatten, maakt de overschrijving niet 
onregelmatig (Vred. Aarlen, 27 oktober 1972, T. Vred., 1974, 50;R. Not. B., 
1973, 309 met noot P.M.; zie ook over dit vonnis: Hansenne, Examen, nr. 62, 
R.C.J.B., 1977, 173). 
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123. - ERFDIENSTBAARHEID DOOR BESTEMMING VAN DE HUISV ADER - AR

TIKEL 694 B.W.- Indien het heersende en het dienstbare erf in dezelfde hand 
worden verenigd, kan de erfdienstbaarheid niet meer worden uitgeoefend ten
gevolge van de vermenging. De erfdienstbaarheid herleeft echter wanneer de 
erven opnieuw worden gescheiden omdat een ervan wordt vervreemd en er 
namelijk nog een zichtbaar teken van de vroegere erfdienstbaarheid bestaat 
(Cass., 18 december 1915,Pas., 1976, I, 418;Arr. Cass., 1978, 485;R.W., 
1975-1976, 2078 ;Res Jura Imm., 1976, nr. 5532;Rec. Gen. Enr. Not., 1977, 
nr. 22.159; R. Not. B., 1977, 643). Het ging in dit geval om een erfdienstbaar
heid van weg. Deze kan inderdaad een zichtbaar karakter hebben. De oplossing 
ligt volkomen in de lijn van artikel 694 B.W.: ,wanneer de eigenaar van twee 
erven waartussen een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid bestaat, over een van 
deze erven beschikt zonder dat het contract enig beding omtrent de erfdienstbaar
heid bevat, blijft deze heersend of lijdend voortbestaan ten voordele van het 
vervreemde erf of op het vervreemde erf'' (zie daarover: Dekkers, Handboek 
Burgerlijk Recht, I, nr. 1400; Lindemans, A.P.R., Tw. Eifdienstbaarheden, 
nr. 611-642). 

124. - BESTEMMING DOOR DE HUISV ADER EN VERJARING - PRINCIPES VAN DE 

ARTIKELEN 690-693 B.W. - Enkel voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden 
kunnen verkregen worden door dertigjarig bezit en door bestemming van de 
huisvader. Dat blijkt uit de lectuur van de artikelen 690 tot en met 692. Ar
tikel 693 voegt er nog aan toe: ,Bestemrning door' de huisvader is slechts 
aanwezig wanneer bewezen is dat twee thans van elkaar gescheiden erven aan 
dezelfde eigenaar hebben toebehoord en dat deze de zaken gesteld heeft in de 
toestand waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit". 
Daar de erfdienstbaarheid van dakdrop een voortdurend en zichtbaar karakter 
heeft, kan zij in principe op beide wijzen, door verjaring en bestemrning door de 
huisvader, verkregen worden (Vred. Willebroek, 20 juni 1974, T. Vred., 1974, 
294; vgl.: Hansenne,Examen, R.C.J.B., 1977, blz. 172, nr. 61). 
Wat de verkrijging door verjaring aangaat, zal deze niet in overweging genomen 
worden, wanneer vaststaat dat het niet mogelijk is vanuit het naburig erf het 
vertrekpunt of de uitmonding van een ingerichte drainering te zien. Onder die 
omstandigheden komt de erfdienstbaarheid niet als zichtbaar voor (Vred. An
denne, 15 juni 1972,T. Vred., 1975, 17). Indiendenatuurlijkewaterafvloeiing 
echter door een gemetselde waterleiding op een plaats wordt samengebracht, en 
deze toestand meer dan dertig jaar voortduurt, is de natuurlijke afloop door 
verkrijgende verjaring gewijzigd. 
Door de waterleiding mag echter geen vervuild water samengebracht worden. Het 
laten afvloeien van gepollueerd water is immers een niet-voortdurende erfdienst
baarheid, daar zij telkens een daad van de mens nodig maakt om ervan gebruik te. 
maken (Vred. Nijvel, 8 februari 1978, Res Jura Imm., 1978, nr. 5683). De 
rechtbank te Nijvellaat de mogelijkheid doorschemeren, dat zulke niet-voortdu
rende erfdienstbaarheid rnisschien toch door verjaring zou kunnen verkregen 
worden, indien het laten afvloeien van rioolwater in een gracht een karakter van 
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openbaar nut heeft (zie het slecht gemotiveerde vonnis van Rb. Nijvel, 29 maart 
1977, Res Jura Imm., 1978, nr. 5651). 
Het recht om bomen te hebben, op kortere afstand dan de wettelijke, is eei1 
zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid. Het recht kan verkregen worden 
door verjaring en door bestemrning van de huisvader (Vred. Luik, 16 februari 
1976, J.T., 1976, 370; R. Not. B., 1976, 549; samengevat in T. Vred., 1978, 
93)./n casu was de voor verjaring vereiste termijn niet verlopen. Wel bevond 
men zich in de voorwaarden van de artikelen 692 en 693 over bestemming door 
de huisvader. De huisvader had de zaken wel in die toestand geplaatst, maar 
tevens bij vervreemding van het erf dat aanspraak maakte op de erfdienstbaar
heid, bedongen dat alle bestaande erfdienstbaarheden, ook degene die voort
sproten uit de bestemming door de huisvader, dienden afgeschaft te worden. 
Hieruit bleek volgens de vrederechter de wens van de huisvader om de zaken niet 
bij het oude te laten (zelfde vonnis). Algemeen wordt inderdaad als vereiste voor 
het bestaan van bestemming door de huisvader vooropgesteld, dat de akte waarbij 
de twee erven afgescheiden worden, geen beding mag inhouden, dat het ontstaan 
van een dergelijke erfdienstbaarheid ontkent. Stijlformules zonder enige draag
wijdte zijn weliswaar onvoldoende om bestemming door de huisvader ongedaan 
te maken (men raadplege hierover de merkwaardige uiteenzetting van Lin
demans,A.P.R., Tw.Erfdienstbaarheden, nr. 608-610, blz. 283-284). Hetbe
ding dat alle bestaande erfdienstbaarheden dienden afgeschaft te worden op 
kosten van de verkrijger kan men echter moeilijk als een stijlclausule betitelen. 

125. - ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG DOOR VERJARING OF BESTEMMING 

DOOR DE HUISV ADER- Op dezelfde wijze als voor de noodweg (zie dit overzicht 
nr. 115) heeft men voorheen soms aangenomen dat de modaliteiten van een 
erfdienstbaarheid van overgang zouden kunnen verkregen worden door dertig
jarig bezit. Hoewel een erfdienstbaarheid van overgang een niet-voortdurend 
karakter heeft, zou het bezit van de modaliteiten ervan niet precair zijn, wanneer 
de uitoefening van het be zit steunt op een geldige titel (Lindemans, A .P .R . , Tw. 
Erfdienstbaarheden, nr. 526, blz. 242-243; zie ook Cass., 1 maart 1962, Pas., 
1962, I, 737 met conclusies Hayoit de Termicourt). Deze opvatting kan men in de 
besproken periode ook aantreffen in een vonnis van de vrederechter te Andenne 
(25 november 1976, gecit. nr. 122). 
De vrederechter te Beveren-Waas meende terecht dat verkrijging door verjaring 
van met een duidelijke titel strijdige modaliteiten niet mogelijk zou zijn. Als een 
overgang bedongen is met mest en beer, kan de titularis van dat recht niet beweren 
dat hij door verjaring gerechtigd is om van de overgang gebruik te maken voor de 
meestalgemenedoeleinden(Vred. Beveren-Waas, 26 december 1969,T. Vred., 
1973, 232, samengevat). 
Die redenering vindt men ook terug in recente cassatiearresten. Het bestreden 
vonnis mocht het door 's mensen toedoen gevestigde recht van doorgang naar een 
villa niet uitbreiden tot een ander nevenliggend erf van dezelfde eigenaar. De 
initH.\le erfdienstbaarheid mocht evenmin verzwaard worden door het toelaten van 
de aanwending ervan tot een andere bestemrning, zoals ten behoeve van een 
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commerciele exploitatie (een dancing) of van een uitgebreid complex van ap
partementswoningen, ook al werden die uitbreidingen en verzwaringen in strijd 
met de vestigingstitel al gedurende meer dan dertig jaar gedoogd (Cass., 3 feb
ruari 1978,Pas., 1978, I, 650;Arr. Cass., 1978,665 ;R. W., 1978-1979,795 ;T. 
Not., 1979, 17; samengevatinR. Not. B., 1979, 486). Dergelijkeuitbreiding zou 
neerkomen op bet vestigen van een nieuwe of supplementaire erfdienstbaarbeid 
(Cass., 18 november 1977, Pas., 1978, I, 306 met noot R.-A. D. ;Arr. Cass., 
1978, 320;Rec. Gen. Enr. Not., 1979, m. 22.406. Voor een uitvoerige bespre
king van dat arrest: zie nr. 134). 
Volgens M. Hansenne kan het bezit van de modaliteiten wei in aanmerking 
worden genomen voor bet interpreteren van een onduidelijke titel. Maar dat bezit 
boeft vanuit die gezicbtsboek geen dertig jaar te bebben voortgeduurd (zie zijn 
merkwaardige bescbouwingen in Examen, R.C.J.B., 1977, biz. 175-177, nr. 
65). 
Een recht van overgang kan niet verworven worden door bestemming van de 
buisvader, aangezien bet een niet-voortdurende erfdienstbaarbeid uitmaakt 
(Vred. Messancy, 5 januari 1977, J. Liege, 1977-1978, 280). 

126. - UITOEFENING VAN DE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG ___:__ a) Deze 
uitoefening wordt in de eerste plaats bepaald door de titel. De recbter die vaststelt 
dat een erfdienstbaarheid van overgang gevestigd is bij notariele akte, en dater 
een feitelijke overgang bestaat op de plaats waar de buur volgens bet plan 
gerecbtigd is de erfdienstbaarbeid uit te oefenen, kan niet zonder tegenstrijdig
beid beslissen dat de ligging van de erfdienstbaarheid niet vaststaat, zodat bet 
trace op de meest redelijke wijze moet vastgesteld worden (Cass., 11 oktober 
1974,Pas., 1975, I, 178;Arr. Cass., 1975, 195). 

b) W anneer een erfdienstbaarbeid van overgang wordt gevestigd ten behoeve 
van een erf door een overeenkomst die de uitoefeningsmodaliteiten ervan niet 
bepaalt, dan moet de erfdienstbaarbeid beperkt worden tot de beboeften van bet 
beersenC! erf, derwijze dat de op bet lijdend erf wegende lasten niet zonder nut 
verzwaard worden (Cass., 8 oktober 1976,Pas., 1977, I, 166 ;Arr. Cass., 1977, 
157). Het ging in casu om de vraag of de eigenaar van bet dienstbaar erf ook de 
versperring van de overgangsweg, ingevolge bet tijdelijk stationeren en bet laden 
en lossen van wagens, diende toe te staan. Zeker, art. 696 kon bier ingeroepen 
worden: ,Wanneer men een erfdienstbaarbeid vestigt, wordt men geacht alles 
toe te staan wat voor bet gebruik daarvan nodig is''. Maar bet boge hof meende 
terecht dat het niet tegenstrijdig was, enerzijds vast te stellen dat de bij de titel 
gevestigde erfdienstbaarheid geen beperking van de wijze van uitoefening ervan 
inbield, en anderzijds te beslissen dat de erfdienstbaarbeid van overgang niet 
tevens de verplicbting inhield de overgang tijdelijk te laten versperren door voor 
bet laden en lossen stationerende wagens. Immers bet stond vast dat de eigenaar 
van bet heersend erf zelf over een ruime voor vracbtwagens toegankelijke bin
nenplaats bescbikte, waar gemakkelijk kon geladen en gelost worden (zelfde 
arrest; men vergelijke met: Rb. Brugge, 24 mei 1978, Res Jura Imm., 1978, 
nr. 5703). 
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c) Lui dens artikel 697 B . W. heeft hij aan wie een erfdienstbaarheid verschuldigd 
is, het recht aile werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud 
van de erfdienstbaarheid. Volgens artikel 701 B.W. mag de eigenaar van het 
dienstbare erf niets doen dat zou strekken om het gebruik van die erfdienstbaar
heid te verminderen of ongemakkelijker te maken. Toen de eigenaars van het 
lijdend erf op de bedding van de erfdienstbaarheid van overgang een vijver en een 
mesthoop hadden aange1egd, waardoor het onmogelijk werd voor het heersend 
erf om de weg te gebruiken, meende de rechtbank te Mechelen dat de eigenaars 
van het lijdend erf niet konden veroordeeld worden tot het herste1 van de weg in 
zijn oorspronkelijke staat, op grond van de overweging dat artikel 698 de werken 
tot gebruik en behoud op de schouders van de eigenaar van het heersend erf laat 
wegen behoudens andersluidend beding. V erder konden de eigenaars van het 
lijdend erf, in de opinie van de rechtbank, niet gehouden zijn tot positieve 
verplichtingen. lmmers, servitus in faciendo consistere nequit. Het hof van 
cassatie heeft dit vonnis gedeeltelijk vernietigd. De vordering tot herstel van de 
weg in zijn oorspronkelijke toe stand en tot het be tal en van schadevergoeding, 
strekte er niet toe de eigenaars van het lijdend erf te veroordelen tot de in de 
artikelen 697 en 698 bedoelde werken, maar tot hers tel in natura van de door hun 
schuld en met overtreding van artikel 701 ontstane schade, en tot betalen in 
specien van een bijkomende schadevergoeding we gens gemis van gebruik (Cass., 
24 september 1976,Pas., 1977, I, 103;Arr. Cass., 1977, 100). 

d) Hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft mag daarvan slechts gebruik 
maken overeenkomstig zijn titel, zonder aan het dienstbaar of aan het heersend erf 
een verandering te mogen brengen waardoor de toestand van het eerste zou 
worden verzwaard, aldus artikel 702 B. W. Het eerste principe van dit artikel, het 
gebruik maken overeenkomstig de titel, wordt door de rechtspraak met soepel
heid toegepast. Een erfdienstbaarheid van overgang die eertijds gevestigd werd 
voor paard en kar, mocht derwijze gelnterpreteerd worden dat zij heden ten dage 
nog enig nut behield, zodat het gebruik van een auto of vrachtwagen geen 
zwaardere last betekende voor het lijdend erf (Cass., 24 september 1971, Pas., 
1972, I, 84 ;Arr. Cass ., 1972, 92). Die opvatting vindt ruime steun in vroegere 
rechtsleer en rechtspraak (zie ook het vorige overzicht, nr. 103, T.P.R., 1973, 
856; Cass., 7 december 1967,R.C.J.B ., 1970, 185 metmerkwaardige nootvan 
J. Hansenne, L'article 702 du Code civil et lafoi due aux actes constitutifs de 
servitudes). 

e) Een vonnis had besloten dat de eigenaar van het heersend erf de toestand van 
het dienstbare had verzwaard, op grond van de schade die gebleken was uit de 
vaststellingen van de gerechtsdeurwaarders, en die veroorzaakt was door het 
gebruik van te zware vrachtwagens. De eigenaar van het heersend erf had echter 
het bestaan van de schade betwist en had onder meer voorgehouden dat de 
voorgebrachte processen-verbaal waardeloos waren omdat zij eenzijdig opge
steld waren. Het vonnis had dat verweer niet beantwoordt. Daarom vernietigde 
het hof van cassatie het bestreden vonnis in zoverre het besliste dat eiser in 
cassatie de erfdienstbaarheid van overgang verzwaarde, doordat hij schade ver
oorzaakte door het gebruik van te zware vrachtwagens, en in zoverre het hem 
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verbod oplegde dergelijke vrachtwagens te gebruiken alsmede hem tot schade
vergoeding veroordeelde (Cass., 8 oktober 1976, gecit. in dit nummer). 
f) Artikel 702 B. W. wordt geschonden wanneer de rechter een door titel geves
tigde erfdienstbaarheid van overgang uitbreidt ten voordele van een ander erf van 
de eigenaar van het heersend erf, en dit recht verzwaart door er een andere 
bestemming aan te geven, zelfs indien die uitbreiding en verzwaring sedert meer 
dan dertigjaar gedoogd werden. Het ging om een erfdienstbaarheid van overgang 
die oorsptonkelijk verleend was ten gunste van een villa, rp.aar later ook gebezigd 
werd door de inwoners van een complex van appartementswoningen en door de 
bezoekers van een dancing. Dergelijke verzwaring is natuurlijk strijdig met de 
bedoelingen van artikel 702 (Cass., 3 februari 1978; zie ook: Cass., 18 novem
ber 1977, beide arresten geciteerd in vorig nummer). 

127. - TENIETGAAN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN- UITDOVING DOOR ONBRUIK 

Het verbod om een handel en bepaalde nijverheden uit te oefenen, wordt vaak als 
een voortdurende negatieve erfdienstbaarheid aangezien. Deze erfdienstbaarheid 
dooft uit door het niet gebruik ervan gedurende dertig jaar, tengevolge van een 
daad die strijdig is met de erfdienstbaarheid. Immers artikel 707 B.W. bepaalt: 
, ,Naar gelang van de onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden beginnen de 
dertig jaar te lopen ofwel, wanneer het niet voortdurende erfdienstbaarheden 
betreft, van de dag dat men heeft opgehouden daarvan gebruik te maken, ofwel, 
wanneer het voortdurende erfdienstbaarheden betreft, van de &lg dat een met de 
erfdienstbaarheid strijdige daad is v,erricht''. Wanneer het gaat om een voortdu
rende negatieve erfdienstbaarheid, zoals het verbod om een hinderlijke bedrijvig
heid uit te oefenen in het lijdend erf, bestaat de met de erfdienstbaarheid strijdige 
daad in de ongehoorzaamheid van de eigenaar van het lijdend erf, in het feit dat 
niettegenstaande het verbod toch zulke activiteit wordt uitgeoefend. In dit geval 
begint de dertigjarige termijn te lop en vanaf het aanvangen van de bedri jvigheid 
(Brussel, lOjuni 1971, R.C.J.B., 1973, 573 met noot P. Dehan en M.-L. 
Stengers, La clause d'habitation bourgeoise, speciaal nr. 12 en 13, blz. 601-
602;R. Not. B., 1973, 259;Rec. Gen. Enr.Not., 1973, nr. 21.740). Erwezeaan 
herinnerd dat artikel 706 B.W. het principe stelt van de verjaring: ,Een erf
dienstbaarheid gaat teniet door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig 
jaar". 
V olgens het hof van beroep was het de eigenaar van het lijdend erf die het bewij s 
diende te leveren van de uitdoving door een strijdige daad gedurende meer dan 
dertig jaar gesteld (Brussel, 10 juni 1971, gecit.). Daarentegen meende de 
vrederechter te Spa, in een geval van een erfdienstbaarheid van overgang die door 
niet-uitoefening zou uitgedoofd zijn, dat het de eigenaar van het heersend erf was 
die diende aan te tonen dat er tijdens de afgelopen dertig jaar nog gebruik van 
gemaakt was (Vred. Spa, 26 juli 1974, Pas., 1975, ITI, 21). De ogenschijnlijke 
tegenstelling tussen het arrest en het vonnis verdwijnt echter in het licht van de 
opvattingen die in de rechtsleer en vroegere rechtspraak tot uiting komen. Wan
neer het gaat om een voortdurende erfdienstbaarheid, moet het bewijs van het 
onbruik aangebracht worden door de eigenaar van het lijdend erf. De voortdu-
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rende erfdienstbaarheden worden immers vanzelf uitgeoefend. Daar bij veron
derstelling de erfdienstbaarheid eertijds onbetwist bestaan heeft, geniet het heer
send erf derhai ve van het vermoeden dat de toe stand waaruit de erfdienstbaarheid 
voortvloeit, ononderbroken is blijven voortbestaan. Ret lijdend erf kan dat 
vermoeden slechts uitschakelen door aan te tonen dat een met de erfdienstbaar
heid strijdige handeling werd verricht (zie de boeiende uiteenzetting door Lin~ 
demans,A.P.R., Tw.Eifdienstbaarheden nr. 881, biz. 417). Wanneerhetdaar
entegen gaat om een niet-voortdurende erfdienstbaarheid, zoals het recht van 
overgang, moet de eigenaar van het heersend erf bewijzen dater geen onbruik is 
geweest, m.a.w. dat hij de erfdienstbaarheid tijdens de laatste dertig jaar heeft 
uitgeoefend. In feite wordt dus het onbruik vermoed, en moet het bewijs van de 
stuiting van dat onbruik geleverd worden, hetgeen uiteraard door de eigenaar van 
het heersend erf moet gedaan worden (zie de verwijzingen bij Lindemans, o .c., 
nr. 882, biz. 418; adde de verwijzingen bij Ransenne, Examen, nr. 68, 
R.C.J.B., 1977, biz. 180). 

Toch komt er ook de opvatting voor dat het de eigenaar is van hetlijdend erf is die 
het tenietgaan der erfdienstbaarheid moet bewijzen, zelfs in het gevai van een 
niet-voortdurende erfdienstbaarheid. Deze opinie is ingegeven door de overwe
ging dat het de eigenaar van het lijdend erf is die zich op het onbruik beroept. 
Actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor (zie: Dekkers, Handboek 
Burgerlijk Recht, I, nr. 1418; De Page, Complement au Traite elementaire, IV, 
nr. 660; biz. 51 ; men raadplege tevens de interessante uiteenzetting van Laurent, 
Principes, VIII, nr. 317). Ook deze opinie had in de besproken periode zekere 
bijval (Vred. Andenne, 29 maart 1973, gecit. nr. 85). 
Als de eigenaars van het heersend erf zelf erkennen dat zij sedert hun aankoop in 
1935 nooit van de erfdienstbaarheid van overgang gebruik gemaakt hebben, mag 
men redelijkerwijze aannemen dat de erfdienstbaarheid door onbruik is uitge
doofd (Vred. Brasschaat, 30 oktober 1974, R.W., 1974-1975, 1844 met noot 
G.S.B.; T. Vred., 1976, 73). 
Ransenne maakte in zijn overzicht nog de volgende bedenking in verband met dit 
probleem van verdeling van de bewijslast. Men kan er ook van vertrekken dat 
erven in principe vrij en onbelast van erfdienstbaarheden zijn. Vanuit die ge
zichtshoek zai degene die beweert titularis van een erfdienstbaarheid te zijn, niet 
aileen moeten bewijzen dat er eertBds een erfdienstbaarheid gevestigd is, maar 
tevens dat deze erfdienstbaarheid behouden is gebleven (zie zijn merkwaardige 
beschouwingen in Examen, nr. 68, R.C.J.B., 1977, biz. 180). 

128. - GEDEELTELIJK ONBRUIK- De uitdoving van de erfdienstbaarheid die 
een verbod behelst om hinderlijke bedrijvigheden uit te oefenen, doet zich maar 
voor in de mate van de inbreuk op het recht van de eigenaar van het heersend erf. 
Ret recht dat de laatste heeft op de naieving van het verbod blijft intact voor aile 
inbreuken op het verbod die gedurende minder dan dertig jaar begaan zijn 
(Brussel, 10 juni 1971, gecit.). Ret gedeeltelijk tenietgaan door onbruik geldt 
immers zowel voor de voortdurende ais voor de niet-voortdurende erfdienstbaar
heden (Lindemans, o.c., nr. 873; argument: art. 708 B.W.). In casu kwam de 
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toepassing van bet principe hier op neer, dat de eigenaar van bet heersend erf zich 
niet meer kon verzetten tegen de exploitatie zoals die ongestoord sedert 1935 
werd uitgeoefend, maar wel tegen de uitbreiding van de bestaande nijverheid 
zoals deze in 1963 gebeurde (zie tevens bet vorige overzicht, nr. 105, T.P.R., 
1973,, blz. 857). Een toepassing van gedeeltelijk uitdoven van een ni~t-voortdu
rende erfdienstbaarheid kwam in de besproken periode voor naar aanleiding van 
een erfdienstbaarheid van overgang. De oorspronkelijke bedding ervan was 
1 meter breed. Door afstand van een strook van 40 em. aan de eigenaar van bet 
heersend erf was de erfdienstbaarheid gedeeltelijk teniet gegaan door vermen
ging. Res sua nemini servit. Maar de erfdienstbaarheid bleef bestaan op de 
overblijvende strook van 60 em. , die voldoende werd geacht om er te voet of met 
een kruiwagen van gebruik te maken (Vred. Andenne, 29 maart 1973, gecit. 
nr. 85). 

129. - STUITING VAN DE VERJARING- De bevrijdende verjaring kan gestuit 
worden door een uitdrukking van de wil om de erfdienstbaarheid te behouden, 
zoals door een aangetekende brief die uitgaat van de raadsman van de titularis van 
de erfdienstbaarheid (V red. La Roche-en-Ardenne, 6 juni 1978 , Rev. region. dr. 
1978, 611). Menneemtinderdaad aandatde stuitingvan de bevrijdende verjaring 
niet aileen kan gebeuren door effectieve uitoefening van de erfdienstbaarheid, 
maar ook door een uitdrukkelijk voorbehoud of protest, om bet even of de 
erfdienstbaarheid voortdurend of niet-voortdurend is (Lindemans, o.c., nr. 861, 
blz.405-406). 

130. - HERLEVING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN- Erfdienstbaarheden houden 
op, wanneer de zaken zich in zodanige toestand bevinden, dat men er geen 
gebruik meer van kan maken (art. 703 B.W.). Dat doet zich voor wanneer men 
een erfdienstbaarheid van waterputten niet meer kan uitoefenen, tengevolge van 
bet afsluiten van de fontein met betonnen stenen en bet onbruikbaar zijn van de 
toegang tot de fontein (Vred. Spa, 26 juli 1974, gecit.). Erfdienstbaarheden 
herleven echter, indien de zaken zodanig hersteld worden, dat men ze weer 
gebruiken kan (art. 704 B.W.: zelfde vonnis). Maar artikel 707 heeft de voor
rang op artikel 704. Er is geen herleving, indien reeds voldoende tijd verlopen is 
om te laten vermoeden dat de erfdienstbaarheid is teniet gegaan door verjaring, 
zoals in artikel 707 is bepaald (art. 704, in fine; toepassing: Vred. Spa, 26 juli 
1974, gecit.). 

131. - VERZAKING AAN ERFDIENSTBAARHEDEN- Overeenkomstig de al
gemene rechtsbeginselen kan de eigenaar van het,heersend erf afstand doen van 
de erfdienstbaarheid. Terecht is men zeer voorzichtig bij bet in overweging 
nemen van eenstilzwijgende verzaking. Deze is mogelijk maar dient zeker te zijn. 
Stilzwijgende afstand wordt nooit vermoed. Het is daarentegen noodzakelijk dat 
er geen enkele twijfel bestaat nopens de bedoelingen van de eigenaar van bet 
heersend erf. Indien deze niet onrniddellijk reageert op bet bouwen van een 
afsluitingsmuurtje, waardoor de uitoefening van een erfdienstbaarheid van over-
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gang verhinderd wordt, dan betekent zijn houding nog geen stilzwijgende afstand 
van zijn rechteno Het is mogelijk dat de eigenaar van het heersend erf enkel 
tijdelijk wilde gedogen, met het oog op de valorisatie van het lijdend erf dat aan 
zijn dochter toebehoorde (Rbo Nijvel, 12 oktober 1976, Res Jura Imm 0, 1977, 
nr 0 5604) 0 Men neemt inderdaad algemeen aan dat het gedogen van hindernissen 
die de uitoefening van de erfdienstbaarheid belemmeren en die aangebracht 
worden door de eigenaar van het lijdend erf, door derden of door toeval, op 
zichzelf niet kan gelden als een voldoende bewijs van de stilzwijgende verzaking 
(zie de talrijke verwijzingen bij Lindemans, ooc o, nro 927, blzo 441)0 

HOOFDSTUK IX 

HETBEZIT 

132. - BEZITSVORDERINGEN - REINTEGRANDA - DETENTIE VOLDOENDE MAAR 

VEREIST 

Artikel 1370 Ger. W 0 luidt: ,Bezitsvorderingen worden slechts toegelaten onder 
de volgende voorwaarden : 
P mits het gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen 
kunnen worden door verjaring; 
2° mits de eiser bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit ervan te zijn 
geweest; 
3° mits het bezit alle eigenschappen heeft, vereist bij de artikelen 2228 tot 2235 
van het Burgerlijk Wetboek; 
4° mits minder dan een jaar verlopen is sinds de stooornis of de ontzetting van 
be zit. 
Er moet.niet worden voldaan aan de voorwaarden die onder zo en 3° zijn gesteld, 
wanneer de stoornis of de ontzetting van bezit veroorzaakt is door geweld of 
feitelijkheden'' 0 

De re"integranda is de bezitsvordering waarbij de bezitter en de houder van een 
onroerend goed, die door geweld offeitelijkheden van hun bezit of genot worden 
beroofd, eisen in hun bezit of genot te worden hersteld, op grond van het beginsel 
'Spoliatus ante omnia restituendus' 0 Deze bezitsvordering beschermt niet zozeer 
het bezit dat door verjaring tot het verkrijgen van eigendom zou voeren, maar wil 
in de eerste plaats eigenrichting verhinderen, een einde maken aan de feitelijk
heden en op die wijze voor orde en rust zorgeno In die zin is de rei"ntegranda een 
burgerlijke politiemaatregel (zie voor alle verwijzingen: Derine, Van Neste en 
Vandenberghe,Zakenrecht, I B, nro 589, blzo 863-864)0 Om een rei"ntegranda te 
kunnen instellen moet voldaan zijn aan drie vereisten: de stoornis of de ontzetting 
van het bezit dient veroorzaakt te zijn door geweld of feitelijkheden; de eis moet 
ingeleid worden binnen het jaar na de gewelddaden of feitelijkheden; tenslotte 
moet het gaan over onroerende zaken of rechten die voor verjaring vatbaar zijno 
Maar het is niet vereist dat de eiser bewijst gedur~nde ten minste een jaar in het 
bezit van dit; zaken of rechten te zijn geweest. Vercfer moet het bezit niet alle 

225 



eigenschappen hebben die vereist zijn bij de artikelen 2228 tot 2235 B. W. In bet 
biezonder· dient bet be zit niet te beantwoorden aan de kenmerken van artikel 2229 
B.W.: ,Om iets door verjaring te verkrijgen, is vereist een voortdurend en 
onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar' '. 
Om een re'integranda in te leiden is hetvoldoende maar noodzakelijk dat de eiser, 
op bet ogenblik van de gewelddaden of feitelijkheden bet goed in zijn feitelijke 
macht had, als bezitter of houder (zie Derine, Van Neste en Vandenberghe, 
Zakenrecht, I B, nr. 590, blz. 864-866). Daarom kan een blote houder van het 
goed een re'integranda instellen. 

Deze principes werden in de besproken periode in herinnering gebracht door bet 
hof van cassatie. Langs de grenslijn tussen twee eigendommen lag een uitweg die 
in zijn geheel een breedte had van 3,90 meter. De grenslijn tussen beide erven 
was echter onzeker en eiser in cassatie bad er zijn beklag over gedaan dat zijn 
buurman de uitweg gedeeltelijk had afgesloten zodat bij nog maar 2,40 breedte 
bedroeg. In het vonnis van de feitenrecbter werd aangenomen dat eiser in cassatie 
wel bij verjaring een eigendomsrecbt op bet erf van zijn buurman zou kunnen 
verkrijgen, maar werd de bezitsvordering niettemin afgewezen omdat bet gebruik 
van de uitweg door eiser in cassatie dubbelzinnig·zou. geweest zijn. Het hof van 
cassatie vernietigde bet bestreden vonnis. Daar bet vonnis aannam dat eiser door 
verjaring een eigendomsrecht op bet erfvan zijn buurman zou kunnen verkrijgen, 
stelde bet" meteen vast dat bet ging om een onroerend goed dat overeenkomstig 
artikel 1370, 1 o Ger. W. door verjaring kan worden verkregen, vermits de wet het 
eigendomsrecht vereenzelvigt met bet onroerend goed dat er bet voorwerp van 
uitmaakt. Eiser die een bezitsvordering instelde op grond van de stoornis van 
bezit door feitelijkheden van de verweerders veroorzaakt, met name de gedeelte
lijke afsluiting van de tussen beide erven gelegen in- en uitweg, hoefde geen 
burgerrechtelijk bezit met de eigenschappen van artikel 2229 B.W. over de 
doorgang te bewijzen, indien hij zich steunde op artikel 1370, laatste lid. De 
vordering tot herstel in bet bezit, die tot doel heeft de bandhaving van de openbare 
rust te verzekeren en te dien einde de stelregel 'spoliatus ante omnia restituendus' 
toepast, staat open voor om bet even welke houder van bet goed. Door te beslissen 
dat eiser in cassatie een voortdurend, niet dubbelzinnig en openbaar bezit had 
moeten inroepen om een dergelijke bezitsvordering te kunnen inleiden, en dat 
eiser niets bewees betreffende een eigendomsrecht op bet erf van zijn buurman, 
heeft bet vonnis artikell370 Ger. W. geschonden (Cass., 29 september 1972, 
Pas., 1973, I, 121 ;Arr. Cass., 1973, 119;J.T.; 1973, 289; onder de hoofding 
Cass., 20 september 1972,R. W., 1973-1974, 155.mefnoot C.; samengevatinT. 
Vred., 1973, 216;Resluralmm., 1973, nr. 5233; zie ook: Cass., 18 december 
1975, verder in nummer 133 geciteerd). 

Het is echter daarentegen wel noodzakelijk dat de eiser op bet ogenblik van de 
gewelddaden of feitelijkheden bet goed in zijn feitelijke macht had, als bezitter of 
houder. Om een bezitsvordering te beslechten hoeft de rechter niet te onder
zoeken hoe bet beweerde bezit is ontstaan, maar hij moet enkel nagaan of de 
aangeklaagde, door feitelijkheden veroorzaakte stoornis of ontzetting van bezit 
onroerende goederen betreft die eiser onder zich had. Eiser in een bezitsvordering 
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draagt de bewijslast van de omstandigheid dat hij de onroerende goederen, 
waarvan hij de stoornis of ontzetting aanvoert, wel degelijk onder zich had 
(Cass., 11 februari 1977, Pas., 197.7, I, 631; Arr. Cass., 1977, .654; R. W., 
1976-1977, 2420;Res Jura Imm., 1977, nr. 5640). 

133. - REINTEGRANDA EN EIGENDOMSVORDERING- Het bezitsproces blijft be
perkt tot het bezit, zowel wat de bewijsvoering, als wat het beschikkend gedeelte 
betreft. De rechter onderzoekt het bestaan, de aard en de draagwijdte van het 
bezit. Over de grond van het recht mag de rechter in het bezitsproces zich niet 
uitspreken. Ook al is hij ervan overtuigd dat de eiser in de bezitsvordering niet de 
eigenaar is, toch dient hij eerst, indien het bezit gestoord werd of indienfeitelijk
heden zich voorgedaan hebben, de orde te herstellen. De bezitsvordering moet de 
orde doen zegevieren. In de eigendorilsvordering zal nadien moeten uitgemaakt 
worden in hoeverre het bezit recht is of slechts schijn (zie Derine, Van Neste en 
Vandenberghe, Zakenrecht, I B, nr. 581, blz. 853-856). 
Soms komt het echter voor dat de feitenrechter een onvoldoende scheiding maakt 
tussen de bezits- en de eigendomsvordering. Dat gebeurt bij het laten spelen van 
beschouwingen over de grond van de zaak in de beslissing over de bezitsvorde
ring. De verkoper van een stuk grond had na de verkoop het be zit of minstens de 
detentie van een gedeelte van het verkochte stuk behouden. Nu had de koper door 
het oprichten van een muurtje op zijn eigen verworven perceel het bezit van zijn 
buurman gestoord, daar l).et bouwwerk de toe gang tot dena de verkoop door de 
buurman opgerichte garages belemmerde. De eigendommen van koper en verko
per grensden aan elkaar, maar zoals gezegdhad de verkoper die eigenaar was van 
het aan het verkochte perceel palende goed, tev~ns de feitelijke macht over een 
stuk van het verkochte goed behouden. De verkoper stelde een relntegtanda in 
tegen de koper. Het vonnis van de feitenrechter wees deze bezitsvordering af in de 
eerste plaats omdat eiser , ,opdat zijn bezitsvordering zou worden ingewilligd, het 
bewijs moet leveren van een met de artikelen 2228 tot 2238 van het Burgerlijk 
Wetboek overeenstemmend be zit, dat dit bewijs niet wordt geleverd' '. Op zich 
was dit een beschouwing die tot cassatie moest leiden, aangezien loutere detentie 
voldoende wordt geacht voor het instellen van een rei'ntegranda. In de tweede 
plaats werd de bezitsvordering afgewezen omdat eiser, wanneer hij de spreuk 
spoliatus ante omnia restituendus aanvoerde , ,niet kan overtuigen, indien de 
afbakening aantoont dat het eiser is die in bezit is gebleven van een stuk grond dat 
hij heeft verkocht' ', en omdat het feit dat eiser , ,het bezit en het genot wil 
behouden van een stuk grond dat hi j heeft verkocht, zeker geen met de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek overeenstemmend .bezit meebrengt". Men kan de 
redenering van de feitenrechters tot op zekere hoogte begrijpen. Deze vroegen 
zich ongetwijfeld af waarvoor het toestaan van de rei:ntegranda goed zou zijn. De 
verkoper terug in het bezit stellen van het verkochte perceel; terwijl hij er geen 
eigenaar meer van was en het in elk geval zou moeten teruggeven aan zijn buur? 
En hoe durfde de verkoper wel zoiets vragen, daar hij het perceel zelf verkocht 
had? 
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Maar die redenering was een miskenning van de juridische draagwijdte van de 
rei:ntegranda, en een even zware vergissing als het bevelen van de opmeting en de 
afpaling van de twee percelen. Ret hof van cassatie verbrak het vonnis. Eiser 
hoefde niet te bewijzen dat hij burgerrechtelijk bezitter was, in overeenstemming 
met de bij de artikelen 2228 tot 2235 B.W. bepaalde karakteristieken. Door te 
beslissen dat het eiser is , ,die in bezit is gebleven van een stuk grond dat hij in 
1964 heeft verkocht'', terwijl verweerder , ,niets heeft gedaan buiten het perceel 
dat hij had verkregen", heeft het vonnis vastgesteld dat, van 1964 tot 1970, dus 
tot de betwiste muur werd opgericht, eiser houder was van het voor zijn garages 
gelegen terrein waarop de muur werd opgericht. Die houder vermocht een 
rei:ntegranda in te stellen. Door eisers vordering niet gegrond te verklaren om 
redenen die betrekking hebben op het bestaan van het recht zelf, en omdat het 
bewijs van een met de artikelen 2228 tot 2235 B. W. overeenstemmend bezit niet 
werd geleverd, heeft het vonnis de artikelen 1370 en 1371 Ger. W. geschonden 
(Cass., 18 december 1975,Pas., 1976, I, 476;Arr. Cass., 1976, 483;R.W., 
1975-1976, 2141 ;J.T., 1976, 186; T. Not., 1976, 142; R. Not. B., 1978, 245; 
Resluralmm., 1976, nr. 5505 ;R.C.J.B ., 1979,69 metmerkwaardige noot van 
M. Ranotiau, La n!integrande, ou la maxime ,spoliatus ante omnia res
tituendus", blz. 73-109). 
Indien de buurman verhindert dat werklieden slagbomen op een terrein aanbren
gen, kan de bezitter van het terrein daartegen reageren door rniddel van bezits
vorderingen. Ret doet daarbij helemaal niet terzake dat de bezitter tevens de 
rechtmatige eigenaaris vanhet terrein (Rb. Dinant, 13 december 1978,1. Liege, 
1979-1980, 335 metnootLevaux). Reeds vonJhering heefter op gewezendatde 
voomaamste bedoeling van de bescherrning van het bezit gelegen is in het op die 
wijze beschermen van de eigendom. Bewijs van onroerende eigendom leveren is 
vaak een delicate zaak, eenprobatio diabolica. De eigenaar die tevens bezitter is 
of was, kan er zich soms beter mee vergenoegen het debat op het terrein van het 
bezitaan te gaan (zie ook: Derine, Van Neste en Vandenberghe,Zakenrecht, IB, 
nr. 599, blz. 876). 

134. - REINTEGRANDA EN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - Daar de 
rei:ntegranda veronderstelt dat men werkelijk het goed in zijn feitelijke macht had, 
kan men zich de vraag stellen of de begunstigde van een recht van overgang deze 
bezitsvordering kan inleiden, wanneer die overgang verhinderd wordt door de 
afsluiting van het lijdend erf. De Belgische rechtsleer en rechtspraak hebben op 
deze vraag meestal bevestigend geantwoord (zie voor alle verwijzingen: Derine, 
Van Neste en Vandenberghe,Zakenrecht,IB, nr. 590, metnoot 88 op blz. 865). 
Nu kan de uitoefening van een overgang ook beschouwd worden als een louter 
gedogen vanwege de eigenaar van het 'lijdend' erf. M.a.w. men kan een niet
voortdurende erfdienstbaarheid maar bezitten, op voorwaarde dat haar bestaan 
bewezen wordt door een titel die wettelijk of conventioneel kan zijn. Die titel 
neemt alle dubbelzinnigheid van het bezit der erfdienstbaarheid weg. Daarom 
mag de rechter die kennis neemt van de bezitsvordering de titel van de erfdienst
baarheid onderzoeken. Dat is niet in strijd met artikel 1371 Ger. W., hetgeen 
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verbiedt de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in te stellen. Nor
maal nu zou het voorleggen van een titel om een zakelijk recht te bewijzen moeten 
beschouwd worden als eenactio confessoria, een eigendomsvordering die onont
vankelijk zou zijn in het bezitsproces. Dat is echter niet het geval wanneer de titel 
een eerste vereiste is om een bezitsvordering betreffende een erfdienstbaarheid te 
kunnen instellen (zie: Derine, Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I B, 
nr. 580, littera D, blz. 851-852). 

Het hof van cassatie bracht die oplossing in herinnering. De rechter over de 
bezitsvordering, bij wie een vordering aanhangig is om in het be~it te blijven van 
een door titel gevestigde erfdienstbaarheid van overgang, miskent niet de regel 
dat de bezitsvordering en de eigendomsvordering niet samen mog~n worden 
ingesteld, als hij de door de eiser aangevoerde titel onderzoekt om nate gaan of 
deze tot grondslag kan dienen voor bezit overeenkomstig de wettelijke vereisten. 
Geen beslissing over de eigendomsvordering is de vaststelling dat er geen feite
lijkheden zijn gepleegd waardoor de uitoefening van een door 's mensen toedoen 
gevestigde erfdienstbaarheid van overgang is gestoord (Cass., 18 november 
1977, Pas., 1978, I, 306; Arr. Cass., 1978, 320; zie ook: Vred. Etterbeek, 
27 mei 1974,ResJuralmm., 1974, nr. 5375;ResJuralmm., 1975, nr. 5458). 
De raadpleging van de titel van vestiging der erfdienstbaarheid liet de feiten
rechters toe vast te stellen dat de plaats waar de beweerde feitelijkheden werden 
begaan, in ieder geval buiten de bedding van de verleende erfdienstbaarheid 
gelegen was. 

In hetzelfde arrest wordt evenwel aangenomen dat een niet-voortdurende erf
dienstbaarheid, zoals een erfdienstbaarheid van overgang, enkel kan verkregen 
worden door een titel en niet door verjaring (zie ook in dit overzicht nr. 125). De 
feitelijke omstandigheden kunnen als volgt samengevat worden. Eiser in cassatie 
beschikte over een titel waarin een conventionele erfdienstbaarheid van overgang 
gevestigd was over een breedte van 1 ,80 meter. Sedert meer dan dertig jaar had 
hij die overgang over een breedte van 2,20 meter uitgeoefend. Daaraan was een 
einde gekomen doordat de eigenaar van het lijdend erf de overgang terug tot de 
conventionele breedte had versmald met het aanbrengen van een vogelkooi en een 
mazoutketel. De vrederechter had vastgesteld dat de doorgang nog steeds de 
breedte had die in de akte was bepaald. Verder dat de titularis van het recht door 
verjaring geen meer uitgebreid recht van overgang kon verkrijgen. De voor
ziening in cassatie steunde zich vanzelfsprekend op de leer dat de bedding en de 
modaliteiten van een recht van overgang wei door verjaring konden verkregen 
worden, indien de erfdienstbaarheid berustte op een bij overeenkomst vast
gelegde titel. Het hof van cassatie heeft de voorziening echter afgewezen, en heeft 
blijkbaar op deze niet steeds aanv aarde leer will en terugkomen ( zie nr. 125). Men 
weet dat wat het wettelijk recht van uitweg aangaat, artikel 684, tweede lid, in 
navolging van Lindemans, de verjaring verbiedt (zie nr. 115). 

Hanotiau heeft er in zijn buitengewoon interessante noot de aandacht op geves
tigd, dat deze nieuwe opvatting grote moeilijkheden doet rijzen bij het aanwenden 
van de bezitsvorderingen. Immers artikel 1370, fO .vereist dat het gaat om on
roerende goederen of rechten die verkregen kunnen worden door verjaring. De 
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bezitsvorderingen waren precies maar mogelijk in het licht van deze restrictieve 
tekst omdat men aangenomen had dat, ofschoon het recht van uitweg en overgang 
zelf niet verjaarbaar waren, de bedding en de wijze van uitoefening wel door 
verjaring konden verkregen worden, op voorwaarde dater een titel voorhanden 
was (zie ook: Derine, Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I B, nr. 580, 
littera C, blz. 850-851). Maarnu is men zowel voorhetrechtvan uitweg als voor 
het recht van overgang hierop teruggekomen. Zodat men weer geconfronteerd 
wordt met het principe dat bezitsvorderingen met betrekking tot het recht van 
overgang en het recht van uitweg niet ontvankelijk zijn, omdat noch de wettelijke 
erfdienstbaarheid van uitweg, noch de conventionele erfdienstbaarheid van over
gang door verjaring kunnen verkregen worden aangezien het niet-voortdurende 
erfdienstbaarheden zijn. De lege ferenda zou artikel 1370, 1 o niet meer mogen 
vereist worden voor het uitoefenen van een rei:ntegranda, bij stoomis door geweld 
of feitelijkheden. Die vereiste was toch a1 niet op haar plaats aangezien loutere 
detentors van een rei:ntegranda mogen genieten, terwijl zij nooit in staat zijn om te 
usucapieren (Hanotiau, noot bij Cass., 18 december 1975, R.C.J.B ., 1979, 
blz. 86-90, 93-109, nr. 8, 11-17). 

135. - REINTEGRANDA EN OPENBAAR DOMEIN- Voorlopig kan de rechtspraak 
niet anders dan rekening houden met de onredelijke vereiste van artikel 1370, 1 o 

Ger. W. Om over de toelaatbaarheid van de bezitsvordering te oordelen moet de 
rechter onderzoeken of het gaat om onroerende goederen of rechten die door 
verjaring kunnen verkregen worden. Nu een gedaagde gemeente tegenwierp dat 
het goed. waarover het ging tot het openbaar domein behoorde en derhalve niet 
kon verkregen worden door verjaring, had de rechter de exceptie van domaniali
teit moeten onderzoeken, ook al mocht hij in het kader van de bezitsvordering 
geen uitspraak doen over het eigendomsrecht (Cass., 8 december 1978, Pas., 
1979, I, 410; R.W., 1978-1979, 2318). 

136. - REINTEGRANDA EN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN- Tenslotte kon in 
dit verband de vraag rijzen of een rei:ntegranda ontvankelijk is tussen personen die 
verbonden zijn door een contract. Kan men een rei:ntegranda instellen tegen een 
persoon jegens wie de eiser verbonden is tot het nakomen van contractuele 
verbintenissen met betrekking tot het voorwerp van de vordering? In een reeds 
voorheen behandeld geval had de feitenrechter de eiser afgewezen omdat tijdens 
de procedure was gebleken dat de eiser terug in het bezit trachtte te geraken van 
een stuk terrein dat hem niet meer toebehoorde, daar hij het aan degene tegen wie 
hij de bezitsvordering instelde had verkocht (zie Cass., 18 december 1975, 
gecit.). In de besproken peri ode zijn er overigens beslissingen in verschillende 
zin. Een vonnis nam aan dat de bezitsvorderingen niet toegelaten zijn tussen 
personen verbonden door een contract, om de niet-uitvoering van de verbintenis
sen te sanctioneren (Vred. Andenne, 17 oktober 1974,1. Liege, 1974-1975, 87). 
De vrederechter nam aan dat toen de verpachter zijn vee op de grond liet weiden, 
de pachter een actie op grond van het pachtcontract diende in te stellen. In 
vergelijkbare omstandigheden nam de vrederechter te St.-Truiden aan dat de 
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pachter de rei'ntegranda kon instellen tegen degene die geweld of feitelijkheden 
pleegde, ook al was hij de verpachter (Vred. St.-Truiden, 7 december 1976, 
R. W., 1976-1977, 1706). Die laatste beslissing vindt steun bij belangrijke Belgi
sche auteurs (De Page en Dekkers, Traite elementaire, V, nr. 886; Derine, Van 
Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I B, nr. 590; littera A met noot 87, 
blz. 865; Hanotiau, noot bij Cass., 18 december 1975, R.C.J.B., 1979, 
blz. 9093, nr. 10; vergelijk: Hansenne, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 
1977, biz. 109, nr. 19 infine,). 

137. -MET BETREKKING TOT ROERENDE GOEDEREN GELDT HET BEZIT ALS TITEL 

(ART. 2279 B.W.)- Artikel 2279 oak als grondslag voor eis tot nakoming van 
contractuele verbintenissen? - Inzake roerende goederen die te goeder trouw 
bezeten worden geldt het bezit als titel. De moderne rechtsleer onderkent in deze 
rechtsspreuk vaak de werking van twee verschillende regels. In de eerste plaats 
betekent de regeling van artikel 2279 B.W. dat het bezit te goedertrouw van een 
roerende zaak die verkregen werd a non domino, geldt als een wijze van eigen
domsverkrijging. Op die wijze wordt de revindicatie door de verus dominus 
afgeweerd. In de tweede plaats gaat het bezit te goeder trouw door voor een titel 
van eigendomsrecht, m.a.w. men vermoedt dat de bezitter te goeder trouw op 
rechtmatige wijze eigenaar is geworden van de roerende zaak. Dit vermoeden van 
eigendomsrecht speelt in de verhouding tussen de actuele bezitter en degene van 
wie op rechtstreekse wijze de feitelijke macht over de zaak verkregen werd, of 
diens algemene rechtverkrijgenden. Het vermoeden is in het laatste geval slechts 
juris tantum, het moet zwichten voor het tegenbewijs dat er geeri eigendomso
verdracht is gebeurd. Degene die de feitelijke macht heeft over de zaak wordt 
tevens vermoed bezitter te zijn ingevolge de werking van artikel 2230 B.W. Zo 
kan de ontrouwe bewaarnemer zich verschuilen achter de vermoedens van ar
tikel 2230 en 2279 B. W. om restitutie te weigeren. Hij kan immers achtereenvol
gens als bezitter en als eigenaar aangezien worden ingevolge deze vermoedens. 
Maar de verus dominus kan beide vermoedens doen wankelen en volledig ver
nietigen door het contract van bewaargeving voor te brengen. Zowel bij verkrij
ging a non domino als in de verhouding tot de vorige bezitter van de zaak heeft 
artikel 2279 B. W. bij uitnemendheid de functie van een verweermiddel tegen de 
revindicatie door de beweerde eigenaar. In het eerste geval heeft het verweer een 
absolute werking, in het tweede geval houdt het maar stand inzover de eiser er niet 
in slaagt zijn eigendomsrecht of persoonlijke verbintenis tot restitutie aan te tonen 
(men raadplege over de functies van art. 2279 B.W. de zeer merkw~ardige 
uiteenzetting door Van Neste, in Derine, Van Neste en Vandenberghe, Zaken
recht, I B, nr. 622 e.v., blz. 915 e.v.). 
Het is om die reden niet gebruikelijk om artikel 2279 B.W. aan te wenden tot 
grondslag voor een eis tot uitvoering van contractuele verplichtingen. In de 
besproken periode kwam dit echter wei aan de orde. Iemand beweerde het 
renpaard Austerlitz te hebben aangekocht en dagvaardde de beweerde verkoper 
op grond van art. 2279 tot het afgeven van de nodige bescheiden welke hem 
moesten toelaten zich als eigenaar door de gei'nteresseerde instellingen en vereni-
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gingen te doen erkennen. Verder steunde de eiser zich op zijn bezit van bet paard 
Sirene om voor recht te horen zeggen dat hij eigenaar van dat paard was. Sirene 
was blijkbaar door hem van een derde persoon aangekocht, maar het mutatiebe
richt werd op naam van de beweerde verkoper van Austerlitz opgesteld, ten einde 
de dekking van het paard Sirene door diens hengst mogelijk te maken. Ret hof van 
beroep te Luik had die vordering gegrond verklaard om verschillende redenen. De 
beweerde koper had bet bezit van de betwiste paarden, en de verkoper had bet 
bewijs niet kunnen leveren van eventuele gebreken van dat bezit. Integendeel was 
uit een politieinformatie gebleken dat degene die beweerde de paarden gekocht te 
hebben, mocht bogen op een ondubbelzinnig, voortdurend, onafgebroken, onge
stoord en openbaar bezit pro domino. Tevens was bewezen geacht door de 
politieinformatie dat het paard Austerlitz door de bezitter was aangekocht en de 
bedongen koopprijs betaald was. Dat bleek uit de verklaringen van derden en de 
onrechtstreekse toegeving door de verkoper zelf. Over de rechten van de be
weerde koper kon geen twijfel oprijzen uit het feit dat deze geen kwijting van 
aankoop vermocht te vertonen, daar bet niet steeds bet gebruik was in deze tak van 
de handel bewijzen van betaling te eisen en er meestal te goeder trouw werd 
verhandeld. 

De voorziening in cassatie tegen dat arrest bracht ten berde dat de vordering ging 
over zaken van een grotere waarde dan 3.000 F. en steunde op contractuele 
verbintenissen welke de eiser in cassatie- de beweerde verkoper- zou hebben 
aangegaan, aan de ene kant door, in gemeenschappelijk overleg met de bezitter, 
bet mutatiebewijssanhet paard Sirene op z_ijn 11a:1111 te latc:_n opstellen, enaan cie 
andere kant door het paard Austerlitz aan de bezitter te verkopen. Het feit dat de 
verweerder in cassatie kon bogen op een bezit in de zin van de artikelen 2228, 
2229 en 2279 B. W., ontsloeg hem volgens de voorziening in cassatie geenszins 
van de verplichting om het schriftelijke bewijs te leveren van de beweerde 
verbintenissen, overeenkomstig artikel 1315 en 1341 van het B.W. Dat laatste 
artikelliet hem niet toe bet bewijs van de contractuele verbintenissen te leveren 
door getuigen, vermoedens of mondelinge buitengerechtelijke bekentenissen. 
Ret feit dat in zaken zoals deze niet steeds een schriftelijk bewijs wordt gegeven 
of dat zulks meestal niet gebeurt, was niet gelijk te stellen met de onmogelijkheid 
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen zoals bedoeld in artikel 1348 B. W. 
Ret hof van cassatie verwierp de voorziening. Uit de stukken bleek dat verweer
der in cassatie de erkenning van zijn eigendomsrecht op de paarden Sirene en 
Austerlitz vorderde, alsmede de aflevering van de door de paardensportvereni
gingen voorgeschreven eigendomsdocumenten, en hij die vordering steunde op 
bet feit dat hij beide paarden in zijn bezit had en dat overeenkomstig art. 2279 
B. W. met betrekking tot roerende zaken het bezit als titel geldt. Nu het arrest van 
beroep de vordering toekende op grond van het wettelijk vermoeden van ar
tikel 2279 B. W. en niet op grond van contractuele verbintenissen, kwam de vraag 
van het schriftelijk bewijs niet meer ter sprake (Cass., 16 februari 1973, Pas., 
1973, I, 577;Arr. Cass., 1973, 606;R. Not. B., 1976, 154). 

Dit arrest werd onthaald op uiteenlopende commentaren. Professor Ransenne 
twijfelt eraan of artikel 2279 bedoeld is als een remedie voor moeilijkheden die 
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voortspruiten uit het feit dat het niet gebruikelijk is in zekere handel om geschrif
ten van de overdracht van roerende zaken op te maken. Er werd in casu niet 
gebruik gemaakt van het vermoeden van artikel 2279 om op een algemene en 
onbepaalde wijze een titel van eigendomsrecht te bewijzen. Er werd integendeel 
gesteund op het artikel om een welomschreven verkoopcontract en de er uit 
voortvloeiende contractuele verbintenissen aan te tonen. Kon artikel 2279 wel 
volstaan om de beweerde koper in het gelijk te stellen? Het arrest van cassatie was 
niet in overeenstemming met de historische achtergrond en filosofie van ar
tikel 2279 B. W. en heeft wellicht de regel Actori incumbit probatio wat uit het 
oog verloren (Hansenne, Examen de jurisprudence, nr. 21 in fine, R.C.J.B., 
1977, blz. 115-116). 
Professor Renard daarentegen heeft het arrest goedgekeurd. De bezitter kan als 
titularis van een titel van eigendomsrecht er alle gevolgen van erga omnes 
tegenstellen (L' article 2279 en question?, Noot bij Cass., 20 december 1974, en 
Cass., 5 oktober 1975, nr. 3, met noot 12, R.C.J.B., 1976, blz. 277-278). Wij 
zijn de mening toegedaan dat de eerste opvatting de correcte is. Het is natuurlijk 
niet te vermijden dat er talrijke raakvlakken zijn tussen bet bewijs van het 
eigendomsrecht aan de ene kant en de naleving van contractuele verbintenissen 
aan de andere kant. Maar de regel van artikel 2279 B. W. zal er nooit toe mogen 
leiden de principes van het bewijs van contractuele verbintenissen omver te 
werpen. 

137. -YERMO EDEN VAN EIGENDOMSRECHT BIJ REVINDICATIE. BEWIJSLAST VAN 

DE BEZITSGEBREKEN- In de verhouding van de bezitter tot degene van wie hij het 
bezit verkregen heeft geldt het bezit als vermoeden van een titel van eigen
domsrecht tot bewijs van het tegendeel. Het bezit geldt evenwel slechts als 
vermoeden van eigendom in de mate dat het deugdelijk is, d.w.z. vrij van 
gebreken en te goeder trouw. Deze goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn. 
Maar tevens gaat men er van uit dat het bezit deugdelijk is. Degene die een 
revindicatie instelt tegen de bezitter draagt de bewijslast van eventuele bezits
gebreken (zie daaromtrent: Derine, Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I 
B, nr. 656, littera C, blz. 966-967; Deel I A, nr. 125, littera C, blz. 243). 
Deze principes kunnen gei11ustreerd worden met een arrest van het hof van 
cassatie. Een rechtsvordering werd ingesteld om de terugbetaling te bekomen van 
drie geldsommen die volgens de eiser geleend werden aan de verweerder. De 
eiser beschikt niet over een schriftelijk bewijs maar steunt op vage verklaringen 
die door de verweerder zijn afgelegd bij een gerechtelijk onderzoek. Verweerder 
van zijn kant erkent de sommen ontvangen te hebben maar meent dat deze hem als 
handgifte overgemaakt zijn. Het hof van beroep te Gent verklaarde de eis niet 
gegrond voor wat de eerste twee geldsommen betreft. Eiser heeft immers noch 
door een geschrift, noch door een schuldbekentenis de lening kunnen bewijzen. 
Verweerder genoot van de bescherming van artikel 2279 B.W. daar de sommen 
hem rechtstreeks in specien en biljetten waren verstrekt. De derde som moest door 
verweerder terugbetaald worden, daar deze som, zonder bezitsverschaffing aan 
verweerder, rechtstreeks door eiser aan de verkoper van een auto aangekocht door 
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verweerder was ter hand gesteld. Het gebrek aan traditio verhinderde hier de 
werking van artikel 2279 B. W., en verweerder slaagde er evenmin in de schen
king op positieve wijze aan te tonen. De voorziening in cassatie tegen het arrest 
van beroep steunt op twee middelen. In de eerste plaats, artikel 2279 kon niet 
gei:nterpreteerd worden als zou elk lichamelijk roerend bezit een eigendomstitel 
impliceren. Volgens de voorziening bepaalt dit artikel een wijze van eigen
domsverkrijging door verjaring. Behalve de tempus moet deze eigendomsver
krijging bij toepassing van artikel2279 B.W. niettemin wei beantwoorden aan de 
andere voorwaarden voor de usucapio. Zo blijft ondermeer een wettige titel 
vereist. Het hof van beroep had door de aangehaalde motivering als zou het 
eenvoudig inroepen van artikel 2279 om de revindicatie te bestrijden volstaan, 
het artikel een te absolute draagwijdte gegeven. Verder bracht de voorziening ten 
berde dat het inroepen van de dubbelzinnigheid van het bezit de bewijslast vanhet 
deugdelijk karakter op de schouders van de bezitter had gelegd. 

De eerste grondslag van de voorziening is ingegeven door de leer van Dekkers. 
We behandelen die leer verder onder nr. 141, maar reeds in dit verb and kunnen 
weer op wijzen dat het hofvan cassatie het niet met de eminente geleerde eens is. 
De bezitter diende de oorsprong van zijn bezit niet te bewijzen. Verder wees het 
hof van beroep terecht de aangevoerde dubbelzinnigheid van het bezit af. Biser 
die zich op het standpunt van geldlening stelde beriep zich hoofdzakelijk op 
ver~aringen door de bezitter afgelegd tijdens het opsporingsonderzoek, voorts op 
de door hem verrichte terugbetaling van 10.000 F. en op het niet beantwoorden 
van een sommatiebrief. Het arrest van beroep mocht de rechtsvordering tot 
terugbetaling afwijzen, niet aileen op grond van de regel van artikel 2279 B. W., 
maar ook op grond hiervan dat, toen verweerder aanbood verder de ontvangen 
sommen terug te betalen, eiser hierop aldus zou gereageerd hebben, dat hij op zijn 
beurt om hulp zou vragen mocht hij ooit in geldnood verkeren, en dat de latere 
sommatie door een wijziging in de verhouding van de partijen kon ingegeven zijn. 
Degene die de teruggave van lichamelijke roerende goederen vordert, draagt de 
last van het bewijs dat het door de tegenpartij ingeroepen bezit, gelet op de 
omstandigheden, vatbaar is voor verschillende interpretaties. De bezitter die 
verweerder is draagt niet de bewijslast dat zijn bezit zonder gebreken is (Cass., 
20 december 1974, Pas., 1975, I, 441; Arr. Cass., 1975, 478; R.W., 1974-
1975, 1835 met noot C. ;J.T., 1975, 296;R.C.J.B ., 1976, 269 met merkwaar
dige noot Renard,£' article 2279 en question?, biz. 274-282 ;R. Not. B., 1975, 
396 metals datum: 20 december 1971). 

Renard wijst er op dat de beslissing van het hof van beroep te Gent evengoed 
anders zou kunnen geluid hebben. De terugbetaling van een gedeelte van de 
gelden, en de belofte de rest ook verder terug te geven, wezen er op dat de 
beweerde schenking niet zo waarschijnlijk was. In het biezonder had men even
goed tot dubbelzinnigheid van het bezit kunnen besluiten. Verder kan men zich de 
vraag stellen of artikel 2279 wei kan ingeroepen worden voor bankbiljetten en 
muntstukken, verbruikbare zaken die doorgaans niet gei:ndividualiseerd zijn. De 
ontlener wordt eigenaar van het geld en kan slechts blootgesteld zijn aan een 
persoonlijke actie op grond van het leningscontract, niet aan een revindicatie 
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zodat de betwisting in de grond op een verkeerd vlak zijn beslag heeft gekregen 
(Renard, L'article 2279 en question, R.C.J.B., 1977, blz. 279~280, nr. 4). 
Tenslotte is de volgende overweging van het hof van cassatie niet vrij van een 
zekere onzuiverheid: ,Overwegende dat uit het bezit van lichamelijk roerende 
goederen het eigendomsrecht enkel ontstaat wanneer het be zit deugdelijk is, dit is 
wanneer het de in artikel 2229 va!J het Burgerlijk Wetboek opgesomde eigen
schappenvertoont''. In de verhouding tot degene van wie men onmiddellijk het 
bezit heeft verkregen, wat zich in casu voorgedaan heeft, geldt het bezit maar als 
een vermoeden van eigendomsrecht. Maar het hof van cassatie geeft het deze 
ietwat haastige formulering wei goed weer welke practische gevolgen dat ver
moeden heeft. Immers als degene die revindiceert er niet in slaagt zijn eigen
domsrecht aan te tonen dan blijft de vermeende eigendom bij de bezitter (zie ook 
over dit aspect van het arrest: Ransenne, Examen de jurisprudence, R.C.J.B ., 
1977, biz. 111, nr. 20, in fine,). 

139. - VERMOEDEN VAN EIGENDOMSRECHT BIJ REVINDICATIE. GEVOLGEN VAN 

DE BEWEZEN BEZITSGEBREKEN- N a het overlijden van een persoon vorderen de 
erfgenamen de teruggave van roerende zaken die volgens hen door de erflater aan 
de verweerder in bewaring gegeven zijn. De verweerder Iiet evenwel gelden dat 
die zaken hem geschonken waren door de erflater als gift van hand tot hand en 
beriep zich op de bescherming van artikel 2279. Ret hof van beroep te Gent had 
aangenomen dat het bezit van verweerder dubbelzinnig was en de teruggave 
bevolen. Verweerder kon zich immers in die omstandigheden niet beroepen op 
art. 2279. De voorziening in cassatie van de bezitter was gesteund op het 
volgende argument: het feit dat hij niet genoot van de bescherming van art. 2279 
bevrijdde zijn tegenstanders, de erfgenamen, niet van de verplichting hun eigen
domsrecht en de overeenkomst van bewaargeving aan te tonen. Ret hof van 
cassatie ging op die voorziening in. Uit de omstandigheid dat de bezitter van een 
zaak de bescherming van art. 2279 niet kan genieten, kan het eigendomsrecht van 
degene die de zaak opvordert, noch de aangevoerde oorzaak tot teruggave, in dit 
geval de bewaargeving, worden afgeleid. De verweerders in cassatie die als 
oorspronkelijke eisers de teruggave van de betwiste goederen opvorderden, 
bleven de bewijslast dragen van hun eigendomsrecht en van de bewaargeving. 
Ret arrest dat de teruggave van de goederen beval zonder vast te stellen dat de 
verweerders dergelijk bewij s geleverd hadden, rechtvaardigde zijn beslissing niet 
wettelijk (Cass., 3 oktober 1975, Pas., 1976, I, 144; Arr. Cass., 1976, 153; 
R.W., 1975-1976, 863; T. Not., 1976, 6;R.C.J.B., 1976,271 met noot C. 
Renard, L' article 2279 en question, nr. 5, biz. 280-281; samengevat inR. Not. 
B., 1976, 278). 
Na verwijzing heeft het hof van beroep te Brussel aangenomen dat in het Iicht van 
de omstandigheden de erflater die in het ziekenhuis was opgenomen, in de 
onmogelijkheid verkeerde om een geschrift op te maken van de bewaargeving. 
Deze werd niettemin wei uit gewichtige, duidelijke en met elkaar overeenstem
mende vermoedens afgeleid. Op die wijze kon het hof van beroep de teruggave 
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van de zaken bevelen (Brussel, 4 december 1978, T. Not., 1979, 84; uittreksel in 
R. Not. B., 1979, 485). 
Als bewezen is dat het bezit van de verweerder ondeugdelijk is verliest deze 
inderdaad het voordeel van het vermoeden van eigendomsrecht. Dat verlies zou 
dan op zijn beurt moeten ten goede komen aan hem die revindiceert. Maar men 
moet voor ogen dat de bezitter hoewel zijn bezit gebrekkig is niettemin verweer
der blijft in het eigendomsproces. Als de eigenaar er niet in slaagt zijn eigen
domsrecht aan te tonen kan er geen bevel tot restitutie komen en blijft het be zit bij 
de verweerder. Zodat het onderscheid tussen deugdelijk en ondeugdelijk bezit 
veel van zijn betekenis verliest. Wel kan degene die revindiceert en die het 
gebrekkig bezit heeft weten aan te tonen, zijn eigendom bewijzen met alle 
middelen, onder meer door te wijzen op zijn vroeger deugdelijk bezit, m.a.w. 
door nu zelf op artikel 2279 te steunen (zie over al deze elementen: Derine, Van 
Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, Deel I B, nr. 657, littera C, blz. 968; 
nr. 599 in fine, blz. 876; Deel I A, nr. 139, littera C, blz. 236; Renard, L' ar
ticle 2279 en question, nr. 3 met noot 12, en nr. 5,R.C.J.B ., 1976, blz. 277 en 
281; Hansenne, Examen, nr. 21, R.C.J.B., 1977, blz. 113; Mazeaud en De 
Juglart, II, vol. 2, nr. 1635). 
Renard heeft er met betrekking tot het geciteerde arrest nog op gewezen dat het 
hof van cassatie beter niet het bewijs van de bewaargeving vereist had. Bewijs 
van het eigendomsrecht zal toch volstaan om te kunnen revindiceren. Dat eigen
domsrecht is zelden het voorwerp van een volstrekte zekerheid maar meestal kan 
een min of meer_ grote _ waar~chijnlijkJ1eid in overweging gen()men ~_orden~ 
Eigendom wordt door alle middelen bewezen en daarom hadden de erfgenamen 
de bewaargeving aangevoerd, om het dubbelzinnig karakter van het bezit van de 
verweerders aan te tonen. Het is verkeerd tegelijkertijd het bewijs te eisen van de 
eigendom en dit van de bewaargeving. Zo ontneemt men alle betekenis aan de 
eigendomsvordering (Renard, L' article 2279 en question, R.C.J.B., 1976, 
blz. 281, nr. 5 in fine). Volgens Hansenne is de oplossing van het hof van 
cassatie een logisch gevolg van het verengen van het debat door de erfgenamen 
zelf. Indien deze een preciese oorzaak tot teruggave inroepen, zoals hier een 
bewaargeving, dan moeten zij een realiteit van die oorzaak ook werkelijk aanto
nen: , ,Etrange matiere, decidement, dans laquelle moins on en dit, mieux cela 
vaut ... " (Examen,R.C.J.B., 1977, blz. 114, nr. 21). 

140. - TOEPASSINGEN- In een geval dat wat de omstandigheden aangaat kan 
vergeleken worden met hetgeen hiervoor werd uiteengezet, had het hof van 
beroep besloten tot een gebrekkig bezit van hetgeen zogezegd door een erflater 
was geschonken bij handgifte. Het be zit werd geacht verborgen te zijn geweest en 
dubbelzinnig, omdat het ook mogelijk was dat de zaken in bewaring waren 
gegeven. In strijd met hetgeen door het hof van cassatie werd beslist, meende het 
hof van beroep te Luik dat, nu de gebreken van het bezit bewezen waren, de 
bezitter de werkelijkheid van de beweerde handgifte diende aan te tonen. Deze 
stellingname betekende een werkelijke omkering van de traditionele bewijslast 
(Luik, 15 november 1977, J. Liege, 1977-1978, 217). 
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Meestal volgt men echter wel de richtlijnen van het hof van cassatie in deze 
problemen. Het ondeuglijk bezit verplaatst de bewijslast niet. Degene die revin
diceert kan zijn eigendomsrecht echter door alle rniddelen, vermoedens inbegre
pen, aantonen (Brussel, 19 juni 1975,Pas., 1976; Pas., 1976, II, 80; T. Not., 
1977, 273;Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.188). 
Indien een landbouwer beweert een landbouwwagen in bruikleen te hebben 
gegeven aan een andere landbouwer en teruggave vordert, stelt hij geen zakelijke 
vordering in maar een actie die gegrond is op de verplichting tot teruggave, die 
voortvloeit uit het contract van bruikleen. In die omstandigheden moet de eiser 
enkel die verplichting tot teruggave bewijzen, niet zijn eigendomsrecht. Het 
verweer dat gesteund is op de werking van artikel 2279 B. W., doet niet meer ter 
zake indien dat bewij s geleverd wordt (Brussel, 14 mei 197 6, R. W. , 197 6-1977, 
544). Het arrest is een variatie op hetzelfde them a. Degene die de feitelijke macht 
over een zaak heeft, wordt vermoed bezitter te zijn. Artikel2230 B.W. luidt 
immers: , ,Men wordt steeds geacht voor zich zelf, en als eigenaar te bezitten, 
tenzij bewezen is dat men heeft aangevangen voor een ander te bezitten''. En de 
bezitter wordt vermoed eigenaar te zijn (art. 2279 B. W.). Indien een persoonlijke 
vordering op grond van een contractuele verplichting tot teruggave wordt inge
steld, vernietigt men bij bewijs van de oorzaak tot teruggave meteen beide 
vermoedens, doordat men aantoont dat de ogenschijnlijke bezitter slechts een 
precaire houder is waarop artikel 2279 niet van toepassing is.ln casu nam het hof 
van beroep aan dat het contract ook zonder geschrift bewezen was, daar de 
crediteur in de onmogelijkheid verkeerde de jegens hem aangegane verbintenis 
tot teruggave schriftelijk te laten vaststellen (art. 1348 B.W.). Dit zou het geval 
zijn als in het maatschappelijk lev en gebruiken ontstaan die de opmaking van een 
geschrift verhinderen. Als standvastig, zeker en algemeen te beschouwen was het 
gebruik tussen buren, meer bepaald tussen naburige landbouwers, elkaar werk
tuigen en landbouwmachines te lenen zonder daarvan een geschrift op te maken. 
Daar artikel 1341 B . W. de open bare orde niet raakt, mochten partijen er impliciet 
van afwijken door zich naar voormeld gebruik te gedragen (zelfde arrest). 

Als vaststaat dat een depositoboekje, een spaarboekje en een effectendepot 
oorspronkelijk het voorwerp waren van een volmacht, dan kreeg de volmachtdra
ger de hoedanigheid van lasthebber. De akte van volmacht bewijst niet dat de 
volmachtdrager gemachtigd werd over de gelden te beschikken om zichzelf of 
haar echtgenoot te begunstigen. Een lasthebber die zaken van de eigenaar onder 
zich heeft, is geen bezitter zoals in artikel 2279 B. W. bedoeld. Alvorens te 
kunnen beweren dat hij begiftigd is door schenking, moet hij het bewijs leveren 
van de bevrijding van zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van de 
lastgever (Antwerpen, 10 april 1979, T. Not., 1979, 185). 

Daar het bezit van de concubine als dubbelzinnig dient aangezien te worden, 
slaagt de gezel in zijn revindicatie wanneer hij facturen voorlegt, waaruit blijkt 
dat hij het antieke meubel heeft aangekocht (Rb. Luik, 30 mei 1978, J. Liege, 
1978-1979, 15 metkorte noot P.H.). Wanneer twee personeneen onwettig gezin 
vormen is het bezit van de goederen die samen gebruikt worden inderdaad meestal 
dubbelzinnig. Het is immers in principe niet uit te maken of de man of vrouw die 
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het bezit inroept, die goederen gebruikt als eigenaar of als gezel of concubine van 
de eigenaar. Dubbelzinnigheid door het samenleven kan echter ook voorkomen in 
het kader van een wettig gezin (over deze elementen: Derine, Van Neste en 
Vandenberghe, Zakenrecht, Deel I A, nr. 129, littera B, biz. 250-252; Deel I 
B, nr. 656, littera A, biz. 964-965). 

141. - OOK DERDEN KUNNEN ZICH BEROEPEN OP HET VERMOEDEN VAN EIGEN

DOMSRECHT- Ook derden, in bet biezonder beslagleggers, kunnen zich steunen 
op het vermoeden van eigendomsrecht in het leven geroepen door artikel 2279 
B.W. Als personen die in concubinaat leven hun respectievelijke roerende 
goederen vermengd hebben, is de schuldeiser van een van hen niet verplicht deze 
goederen te onderscheiden of af te scheiden, hetgeen onmogelijk is geworden ten 
gevolge van de vermenging die zij zelf bewerkstelligd hebben. De schuldeiser 
kan derhalve beslag leggen op de goederen die deze personen samen bezitten, 
tenzij de concubine of gezel die geen schuldenaar is, bewijst dat zij of hij aileen 
eigenaar is van het gehee1 of een deel van de goederen. De rechter beoordeelt 
soeverein of twee concubinerenden in beslag genomen roerende goederen bezit
ten en samen gebruiken, en of de door degene die revindiceert voorgelegde 
documenten voldoende zijn om het vermoeden dat krachtens artikel 2279 uit dit 
bezit volgt teniet te doen (Cass., 10 juni 1976, Pas., 1976, I, 1101 ;Arr. Cass., 
1976, 1135;R.W., 1976-1977,601 metnoot; indezelfdezin: Rb. Luik, 8 maart 
1978, J. Liege, 1978-1979, 10 met noot Georges de Leval). 
Daar het samenleven het bezit van de vermengde goederen dubbelzinnig maakt 
zowel ten opzichte van de gezel als voor de concubine, kan geen van heiden zich 
op artikel 2279 beroepen om goederen te revindiceren die door een crediteur van 
een van heiden zijnin beslag genomen (Brussel, 19 oktober 1972,Pas., 1973, II, 
31; R.W., 1972-1973, 1525; samengevat in Rec. Gen. Enr. Not., 1974, 
nr. 21. 806). Die dubbelzinnigheid doet zich voor indien het niet mogelijk is uit te 
maken of bezeten wordt als eigenaar, dan wel als concubine of gezel van de 
eigenaar (Brussel, 18 december 1973,Pas., 1974, II, 63;T. Not., 1974, 175; 
Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21.866; Brussel, 8 januari 1974,Pas., 1974, II, 
86). Ook bij een wettig gezin met scheiding van goederen kan er confusie zijn wat 
de meubels aangaat (Rb. Brusse1, 30 maart 1972, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, 
nr. 21. 762). Beslag voor schulden van de man is mogelijk op meubelen die zich 
in de gemeenschappelijke woonplaats bevinden, al is de vrouw eigenares van de 
woning (Brussel, 22 februari 1972, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.719 met 
korte noot). Voor het bewijs van exclusieve eigendom kan het vermoeden van 
artikel 2279 dus niet volstaan. Dat kan echter wel geleverd worden door het 
voorleggen van verkoopscontracten of facturen op naam van hem die revin
diceert. Die contracten leveren weliswaar geen absoluut bewijs op maar gelden 
als eigendomsvermoedens (Brussel, 8 januari 1974, gecit.; Rb. Brussel, 
30 maart 1972, gecit.). Volgens bepaalde rechtspraak zou bet bewijs van ex
clusief eigendomsrecht niet ter zake doende zijn voor objecten die bestemd zijn 
voor de dienst van de gemeenschap, zoals huishoudtoestellen. Deze werden 
geacht voor de helft aan de man, voor de helft aan de vrouw toe te behoren, al 
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waren de facturen op naam van een van hen (Beslagrechter Namen, 15 maart 
1974, I. Liege, 1973-1974, 300). 
Een bewijs van exclusieve eigendom zonder vaste datum wordt niet in aanmer
king genomen als de omstandigheden van de beweerde overdracht verdacht zijn. 
Het bewijs wordt als niet geleverd beschouwd, indien blijkt dat de meubelen die 
zogezegd aan de zoon verkocht zijn, ter beschikking van de gefailleerde zijn 
gebleven en zich nog steeds in zijn woonplaats bevinden (Luik, 16 januari 1975, 
I. Liege, 1974-1975, 201). 
Een beslag kan evenwel onrechtmatig zijn als alles er op wijst dat de in beslag 
genomen meubelen geen eigendom zijn van de persoon in wiens verblijfplaats 
beslag wordt gelegd (zie voor een geval van inwoning bij een halfzuster en haar 
echtgenoot: Gent, 5 februari 1976,R.W., 1975-1976,2497; vooreen gemeubeld 
verhuurd appartement: Rb. Aarlen, 9 oktober 1973, I. Liege, 1973-1974, 229: 
ook een huurcontract zonder vaste datum stelt artikel 2279 buiten werking; zie 
ook: Beslagrechter Leuven, 6 maart 1973, R.W., 1973-1974, 1553). 

142. - BEZIT IS EEN WIJZE VAN EIGENDOMSVERKRIJGING BIJVERWERVING A NON 

DOMINO- Wijlen Professor R. Dekkers meende in een van zijn laatste studies dat 
artikel 2279 weliswaar abstractie maakt van de termijn om door verjaring te 
verkrijgen, en op die wijze een onmiddellijke verkrijgende verjaring in het leven 
roept, maar dat de overige vereisten voor de verjaring behouden blijven. Zo zou er 
in elk geval een wettige titel (iusta causa of iustus titulus) moeten voorhanden zijn 
om de eigendom te verwerven van een roerende zaak die men verkregen heeft a 
non domino (Dekkers, En fait de meubles, la possession vaut titre, mais non: 
juste titre, R. Not. B., 1973, 323). Deze ver~iste ~telt de materieelrechtelijke 
functie van het adagium 'Bezit geldt ais titel' voikomen in vraag (Van Neste, in 
Derjne,' Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, Deei I B, irr. 629, met 
noot 83 op biz. 927). J?e historische achtergronden van artikei 2279 doen twij
feis rijzen omtrent de opinie van Dekkers (zie in dit verband: Herbots, Bezit en 
bewijs, R.W., 1973-1974, 1033 e.v.). Renard heeft op overtuigende wijze aan
getoond dat artikel 2279 niet de. vereiste van een rechtmatige titei behouden heeft 
(L'article 2279 en q~estion, nr. 2,R.C.J.B., 1976, biz. 275-277). Bij de ver
krijging a non domino verieent artikel 2279 precies een wettige titel; in het 
tweede geval, ten opzichte van de vroegere bezitter, veronderstelt artikel2279 
een wettige titel. Het hof van cassatie is bet evemnin eens met Dekkers. De 
bezitter dient de oorsprong van zijn be zit n{et te bewijzen (Cass. , 20 december 
1974, gecit. nr. 137). · 

143. - ARTIKEL 2279 KAN OOK INGEROEPEN WORDEN DOOR DE PANDHOUDER

Hoewei de pandnemer slechts een houder is ten opzichte van de pandgever, wordt 
hij ten opzichte van derden beschouwd als een bezitter animo pignoris. Tegen
over de verus dominus die revindiceert kan de pandnemer artikei 2279 inroepen 
(zie hierover: Heurterre, Overzicht van rechtspraak 1971-1976, Voorrechten en 
Hypotheken, nr. 81, T.P.R., 1978, biz. 1196-1197). Daarover is men het eens 
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(Derine, Van Neste en Vandenberghe,Zakenrecht, Deel I B, nr. 627, littera B, 
met noot 66 op blz. 921). 

144. - ARTIKEL 2279 IS NIET TOEPASSELIJK OP EEN HANDELSFONDS- Ar
tik:el 2279 kan niet ingeroepen worden voor universaliteiten, daar bezit slechts 
kan betrekking hebben op roerende goederen ut singuli. Om die reden geldt 
artik:el 2279 niet voor de algemeenheid van een handelsfonds (Vred. Nijvel, 
23 april1975, T. Vred., 1976, 179; zie: Derine, Van Neste en Vandenberghe, 
Zakenrecht, I B, nr. 623, littera D, blz. 917; Deel I A, nr. 130, blz. 258; 
Mazeaud en de Juglart, Ler;ons de droit civil, II, nr. 1416, blz. 119-120). 

145. - ARTIKEL 2279 IS TOEPASSELIJK OP TITELS AAN TOONDER- Dat werd 
beslist door de rechtbank van koophandel te Namen (5 januari 1978 en 14 juli 
1977, Rev. region. dr., 1978, 615). Terecht. 

146. - USUCAPIO VAN ONROERENDE GOEDEREN- Als ingevolge een persoon
lijk recht een kamer mocht ingegraven worden onder een naburige eigendom met 
de bestemming om er een pomp- en afwasbak te plaatsen, dan kon de feitenrechter 
op soevereine wijze oordelen dat geen zakelijk recht door verjaring kon verwor
ven worden, wanneer de oorspronkelijke titel geen be zit maar enkel een recht van 
detentie inhield. De verleende vergunning werd veeleer als een louter gedogen 
aangezien (zie: Cass., 3 februari 1978, Pas., 1978, I, 646; Arr. Cass., 1978, 
667; R.W., 1978-1979, 1220). Verkrijgende verjaring stelt inderdaad als eerste 
vereiste het voorhanden zijn van een werkelijke possessio met corpus en animus 
(Derine, Van Neste en Vandenberghe,Zakenrecht, DeeliB, nr. 671, blz. 995). 

Het bezit dient verder animo domini te worden uitgeoefend. Dat is niet het geval 
wanneer degene die beweert sedert 1936 het aan artikel 2229 B.W. beantwoor
dend bezit te hebben uitgeoefend, zelf in 1967 erkend heeft dat anderen medeei
genaar van het goed waren (Brussel, 10 april 1974, T. Not., 1974, 254; Turn. 
Rechtsl., 1973-1974, 324;R. W., 1974-1975, 372). Men kan zich wel de vragen 
stellen in hoeverre deze erkenning, gedaan na verloop van de beweerde verja
ringstermijn, een criterium oplevert om het karakter van het bezit tijdens de 
tempus te beoordelen. Om de animus . domini te schatten zal men vee leer de 
bezitshandelingen en gedragingen tijdens de tempus possidendi onderzoeken. 
Om de tot verjaring vereiste tijd aan te vullen, kan men overeenkomstig ar
tikel 2235 B.W. bij zijn eigen bezit dat van zijn rechtsvoorganger voegen, op 
welke wijze men hem ook is opgevolgd, het weze onder een algemene of onder 
een biezondere titel (Derine, Van Neste en Vandenberghe, Zakenrecht, I B, 
nr. 672, blz. 997). De koper van een stuk grond kon evenwel niet het bezit dat de 
verkoper van een naburig stuk grond had, rekenen om zijn eigen bezitstermijn 
van dat belendend perceel aan te vullen (Luik:, 24 maart 1977, J. Liege, 1976-
1977, 242; Res Jura lmm., 1978, nr. 5649). 

147. - BEWIJS VAN HET ONROEREND EIGENDOMSRECHT- Een op dwaling 
berustend akkoord van partijen in een dagvaarding tot verdeling kan niet inge-
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roepen worden als bewijs van de eigendom van onroerende goederen. Het gezag 
van het rechterlijk gewijsde kan evenmin met het oog daarop worden aangehaald, 
wanneer noch de samenstelling van de te verdelen massa, noch de aan de 
rechthebbenden toekomende aandelen het voorwerp waren van een aan de rechter 
ter beoordeling voorgelegd geschilpunt (Antwerpen, 20 maart 1979, T. Not., 
1979, 182). 
De revindicatie mag niet verward worden met devordering totafpaling. Deze eis 
heeft tot doel de scheidingslijn tussen twee erven precies vast te leggen, en deze 
grens met palen en andere tekens aan te duiden (Derine, Van Neste en Vanden
berghe, Zakenrecht, I B, nr. 595, blz. 873). De vrederechter blijft niettemin 
bevoegd om kennis te nemen van betwistingen over de eigendom van de af te 
palen percelen indien deze een incidenteel karakter hebben (zie dit overzicht 
nr. 79-82). 
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