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§ 1. Inleiding

1 Investeringen doet men met het oog op de toekomst. 
Dit geldt evenzeer voor investeringen die men gezamenlijk 
met een partner doet. Indien echter blijkt dat men met een 
partner geen gezamenlijke toekomst heeft, komen deze in-
vesteringen vaak duur te staan.

Het bovenstaande arrest heeft betrekking op een dergelijke 
situatie. De feiten die eraan ten grondslag liggen, kunnen 
als volgt worden samengevat. In 1992 nam een ongehuwd 
koppel – met hun gezamenlijke toekomst in het achter-
hoofd – zijn intrek in een woning, opgericht op een bouw-
grond die in exclusieve eigendom aan de vrouw toebehoort. 
Haar partner vertegenwoordigde haar bij de aankoop ervan 
en verklaarde de koopsom te betalen met exclusieve gel-
den van de vrouw. Deze bouwgrond vormde later eveneens 
het onderpand van een hypothecair krediet toegestaan aan 
beide partijen, in de hypotheekakte wordt bevestigd dat de 
grond een eigen goed van de vrouw is.

Desalniettemin stelt de man dat de woning en de grond 
voor de helft in mede-eigendom aan hem toebehoren. Hij 
vordert dan ook de aanstelling van een notaris om over te 
gaan tot de vereffening-verdeling van de bestaande on-
verdeeldheid. De man beroept zich op het vermoeden van 
onverdeeldheid, dat geldt indien geen van de partijen erin 
slaagt het eigendomsbewijs van een goed te leveren. Met 
betrekking tot het exclusieve eigendomsrecht van de vrouw 
ten aanzien van de grond bestaat echter geen discussie aan-
gezien zij in de notariële akte herhaaldelijk als exclusieve 
eigenaar is aangeduid. Het vermoeden van onverdeeldheid 
vindt dan ook geen toepassing. Ook de subsidiaire vorde-
ring van de man waarin hij beweert eigenaar te zijn van 
de helft van het gebouw, wordt afgewezen. Aangezien het 
koppel niets ondernam om de grond gemeenschappelijk te 
maken, behoort de woning op grond van het principe van 
natrekking toe aan de vrouw als grondeigenaar, ongeacht 
de financiering van de bouwwerken. Deze zakenrechtelijke 
situatie impliceert echter niet dat de man geen vergoedings-
aanspraak kan laten gelden. Vandaar dat de man in uiterst 
ondergeschikte orde 76.117,48 EUR van de vrouw vordert, 
gelden die hij besteed zou hebben aan de oprichting van de 
woning. Het hof kent de man op grond van de leer van de 
zaakwaarneming een schadevergoeding toe ten belope van 
6.771,68 EUR, kosten voor de oprichting van de woning 
waarvan bewezen is dat de vrouw ze niet heeft gedragen.

De vrouw van haar kant vordert in hoger beroep bij wijze 
van tegenvordering de terugbetaling van eigen gelden die 
ze besteed zou hebben aan het afbetalen van eigen schul-
den van de man. Hoewel de betaling van deze gelden be-

wezen is, wordt deze vordering afgewezen bij gebrek aan 
grondslag. Het feit dat de vrouw haar eigen belang diende 
– namelijk het instandhouden van het feitelijk samenwo-
nen – maakt dat er van een verrijking zonder oorzaak geen 
sprake is.

§ 2. Zakenrechtelijk aspect: eigendomsrecht ten aanzien 
van de woning

A. Algemene uitgangspunten

2 Zoals gezegd (zie supra) vloeit het exclusieve eigen-
domsrecht van de vrouw op de woning voort uit het begin-
sel van natrekking. Onroerende natrekking wordt in artikel 
546 BW omschreven als het recht verkregen door de ei-
gendom van een zaak op al wat zij voortbrengt en op het-
geen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig als bijzaak ermee 
verenigd wordt. Eigendom van een goed impliceert dus dat 
men tevens eigenaar wordt van de vruchten en bijzaken 
van dit goed.1 Natrekking kan aldus worden beschouwd 
als een feitelijke situatie waaraan het recht gevolgen ver-
bindt.2 Het veronderstelt in de eerste plaats een verhouding 
tussen twee zaken, waarbij een materiële band tussen die 
beide zaken tot stand komt.3 De natrekking heeft bovendien 
steeds betrekking op twee onderscheiden materiële zaken, 
roerend of onroerend, die zich op een bijzondere wijze te-
genover elkaar verhouden. Men onderscheidt deze zaken 
namelijk al naargelang ze een bijzaak of hoofdzaak uitma-
ken.4 Dit onderscheid suggereert de oplossing van het ei-
gendomsconflict waar de natrekking een antwoord op moet 
bieden. De eigendom van de hoofdzaak slorpt de eigendom 
van de bijzaken als het ware op.5

1. F. Laurent, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruy-
lant, 1878, p. 251, nr. 183; Pand.b., v° Accession, ***, p. 10, nr. 1; 
Pandectes belges: Répertoire général de législation, de doctrine et 
jurisprudence belges, “Accessoire”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 
p. 86, nr. 10.

 Onder vruchten verstaat men al hetgeen uit een zaak op periodieke 
wijze wordt geboren en herboren (vruchten) en alle andere inkom-
sten die door een zaak worden voortgebracht, maar die niet op peri-
odieke wijze worden gewonnen (buitengewone voortbrengsels). Zie 
hiervoor A. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Za-
kenrecht, Antwerpen, Standaard, 1946, p. 140, nr. 119.

2. T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en 
in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele beden-
kingen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste 
(eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, p. 326, nr. 11.

3. R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 
p. 1022, nr. 691; P. Lévie, Traité théorique et pratique des construc-
tions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universi-
taires de Louvain, 1951, p. 145, nr. 55; F. Van Neste, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en 
eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 1990, p. 359, nr. 197.

4. F. Van Neste, Beginselen van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, 
Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 
1990, p. 358, nr. 197.

5. R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 
p. 1028, nr. 696; F. Van Neste, Beginselen van Belgisch privaat-
recht. Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, 
E.Story-Scientia, 1990, p. 359, nr. 197.
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3 Meer specifiek met betrekking tot grondeigendom, be-
paalt artikel 552 BW dat de grondeigendom zich eveneens 
uitstrekt tot hetgeen zich boven en onder de grond bevindt 
(superficies solo cedit). Aangezien een gebouw de aanwe-
zigheid van een bouwgrond veronderstelt, maar de grond 
kan bestaan zonder de grond, bestaat bij het maken van het 
onderscheid tussen hoofdzaak en bijzaak een vooroordeel 
ten gunste van de grond.6 Dit leidt ertoe dat wanneer een 
gebouw wordt opgericht, de eigendom van de materialen 
wordt overgedragen naar mate van de incorporatie in de 
grond.7 Hiervoor is geen voorlopige oplevering of voor-
afgaandelijke betaling van de materialen vereist.8 Verder 
bevat artikel 553 BW een dubbel wettelijk vermoeden 
iurus tantum (1) dat de constructies die worden opgericht 
boven, op of onder de grond door de grondeigenaar en op 
zijn kosten werden tot stand gebracht, en (2) dat deze aan 
hem toebehoren. In casu is de vrouw op grond van deze 
vermoedens exclusief eigenaar van de woning.9 Indien een 
partner een bouwgrond inbracht in een huwelijksgemeen-
schap, valt het recht op terugneming van de ingebrachte 
bouwgrond bij de vereffening-verdeling van het huwe-
lijksvermogensstelsel niet weg omdat zich – vanwege de 
natrekking – een nieuw gebouw met deze grond verenigd 
heeft. De partner zal bijgevolg bij de vereffening-verdeling 
zowel de grond als het gebouw kunnen terugnemen.10

4 Terwijl de superficies solo cedit-regel in het Romeins 
recht een regel met absolute strekking was, maakt deze regel 
in het huidig recht slechts een vermoeden uit dat weerlegd 
kan worden door tegenbewijs of door verjaring.11 Het eerste 
vermoeden betreft een feitenkwestie en kan met alle mid-
delen van recht worden weerlegd, getuigen en vermoedens 
inbegrepen. Het tweede vermoeden daarentegen betreft het 
bewijs van een juridisch element. Om dit eigendomsvermoe-
den te weerleggen moet de man in casu het bestaan van een 
mede-eigendomsrecht bewijzen, waar een rechtshandeling 
of verjaring aan ten grondslag ligt.12 De man trachtte dit be-
wijs te leveren door facturen neer te leggen waaruit zou blij-
ken dat hij een deel van de kosten van de oprichting van het 
gebouw heeft gedragen. Hij probeerde dus het eigendoms-
vermoeden te weerleggen door het kostenvermoeden aan de 

6. Pand.b., v° Accession, ***, p. 10, nr. 3.
7. V. Sagaert, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, Themis 

2008-09, afl. 52, p. 29, nr. 14.
8. Cass. 16 juni 1995, Arr.Cass. 1995, 621, concl. Bresseleers, Bull. 

1995, 643, Pas. 1995, I, p. 643, RW 1996-97, 1428, T.Aann. 1997, 
30; Rb. Antwerpen 17 maart 2004, RW 2007-08, afl. 21, 871; V. Sa-
gaert en K. Vanhove, “Bouwen en zakenrecht” in K. Dekete-
laere, M. Schoups en A. Verbeke (eds.), Handboek bouwrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 330, IV-16.

9. A. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, 
Antwerpen, Standaard, 1946, p. 148-149, nr. 128.

10. Gent 9 november 2006, NjW 2007, afl. 163, p. 470, noot 
G.Verschelden, T.Not. 2007, afl. 6, 340, T.Not. 2008, afl. 3, 196, 
noot C. De Busschere.

11. F. Laurent, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruy-
lant, 1878, p. 329, nr. 250 en p. 330, nr. 251; P. Lévie, Traité théo-
rique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, 
Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, p. 127, nr. 47; 
Pand.b., v° Accession, ***, p. 45, nr. 165.

12. F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in het 
specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, afl. 6, p. 537, nr. 40.

hand van feitelijke elementen te weerleggen. De meerderheid 
in rechtsleer13 en rechtspraak14 stelt echter dat de oorsprong 
van de aangewende financiële middelen op zakenrechtelijk 
vlak niet kan ingaan tegen op naam gestelde documenten. 
De beide elementen van het dubbel vermoeden worden dus 
duidelijk uit elkaar gehouden: de vraag wie de kosten gedra-
gen heeft, staat los van de vraag of het eigendomsvermoe-
den kan worden weerlegd. In de recente rechtspraak worden 
beide aspecten van het vermoeden echter nauw met elkaar in 
verband gebracht. Het feit dat een derde zelf de opgerichte 
constructies heeft betaald, kan in dergelijke gevallen een fei-
telijk criterium uitmaken waar de rechtspraak een stilzwij-
gend opstalrecht uit afleidt (zie infra).15

Het dubbel wettelijk vermoeden dient niet noodzakelijk inte-
graal weerlegd te worden. In casu slaagt de man er enkel in 
het eerste vermoeden – dat stelt dat de vrouw vermoed wordt 
de woning te hebben opgericht op eigen kosten – gedeelte-
lijk te weerleggen. Hoewel deze weerlegging niets wijzigt 
aan het zakenrechtelijke perspectief, en de man dus geen ei-
gendomsaanspraken zal kunnen laten gelden op de woning, 
zal hij evenwel een verbintenisrechtelijke aanspraak verkrij-
gen op een vergoeding voor de kosten die hij maakte bij de 
oprichting van de woning.16 De grondslagen die hiervoor 
kunnen dienen worden hieronder (zie infra) kort besproken.

5 Volgens de traditionele opvatting is het mogelijk de ei-
gendom van de grond te scheiden van de boven- of onder-
grond.17 Zoals gezegd, is het principe van natrekking niet 
van openbare orde of dwingend recht, en kan er dus contrac-
tueel van afgeweken worden. In de situatie waarin de grond-
eigenaar geen eigenaar wenst te worden van de constructies 
op of onder zijn grond, maar wel de grondeigendom wil be-
houden, kan hij – zowel vóór als ná de oprichting van deze 
constructies – verzaken aan het eigendomsrecht dat hij op de 
nieuwe constructies zou bekomen.18 De grond, bovengrond 

13. G. Baeteman, Personen- en gezinsrecht, Brussel, 1991, p. 541, 
nr. 754; F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans 
grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 541, 
nr. 46; N. Jeanmart, Les effets civils de la vie commune en dehors 
du mariage, Brussel, 1986, p. 197; I. Samoy, “Investeren in ander-
mans woning bij feitelijke samenwoning, in welke mate verhindert 
de natuurlijke verbintenis tot bijdrage in de lasten van de feitelijke 
samenwoning een vergoedingsaanspraak?” in W. Pintens en J. Du 
Mongh (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, p. 274, 
nr. 2; H. Vandenberghe, De juridische betekenis van het concubi-
naat, K.U.Leuven, 1970, p. 227, nr. 123-1.

14. Brussel 6 september 1996, Rev.trim.dr.fam. 1997, 128; Antwerpen 
20 december 1989, T.Not. 1990, 194; Rb. Oudenaarde 19 september 
2005, RABG 2006, 774.

15. V. Sagaert, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, Themis 
2008-09, p. 29, nr. 15.

16. F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in het 
specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 327, nr. 20.

17. R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 
p. 835, nr. 570.

18. J. Hansenne, L’accession in Rép.not., deel II, boek I, Brussel, Lar-
cier, 1994, nr. 163; T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – 
in het algemeen en in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsrege-
ling – enkele bedenkingen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg 
en F. Van Neste (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 
1996, p. 344, nr. 52.
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en ondergrond kunnen aldus het voorwerp uitmaken van een 
afzonderlijk eigendomsrecht.19 Door te verzaken aan de na-
trekking kan worden voorkomen dat huizen die met gemeen-
schappelijke gelden van beide partners worden opgericht op 
de grond van één van hen, de exclusieve eigendom worden 
van de grondeigenaar.20

In casu zou de vrouw geheel of gedeeltelijk kunnen ver-
zaken aan de natrekking.21 Enkel in het eerste geval wordt 
de man exclusief eigenaar van de woning. Indien de ver-
zaking daarentegen slechts een gedeeltelijk karakter heeft, 
verkrijgt de man een onverdeeld aandeel in het opstalrecht 
en zal de vrouw een aandeel in de woning behouden.22

B. Afstand van natrekking

6 Hoe kan de weerlegging van het eigendomsvermoe-
den door middel van verzaking aan de natrekking nu precies 
plaatsvinden? Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde 
in een arrest van 19 mei 1988 dat een dergelijke verzaking 
steeds gelijkgesteld dient te worden met de vestiging van een 
recht van opstal.23 Het hoogste Belgische rechtscollege pre-
dikt aldus een monistische visie, en beëindigde hierdoor een 
reeds lang bestaande discussie in rechtsleer en rechtspraak 
met betrekking tot de juridische kwalificatie van een afstand 
van natrekking.24 Hierdoor zal bij een verzaking aan de na-

19. R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 
p. 1033, nr. 701; F. Laurent, Principes de droit civil français, VIII, 
Brussel, Bruylant, 1878, p. 332, nr. 253; R. Timmermans, “Enkele 
bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig 
recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwig-
heid”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 1-2, 39; R. Timmermans, “Horizontale 
eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement 
van appartementseigendom”, Not.Fisc.M. 2005, 208; F. Van Neste, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Boek I, Goederen, 
bezit en eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 1990, p. 366, nr. 203.

20. V. Sagaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een mo-
derne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vrucht-
gebruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale ver-
mogensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 261, nr. 67.

21. G. Blockx, F. Lens en L. Wynant, Erfpacht, opstal en erfdienst-
baarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 66; H. De Page, Traité 
élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, Liv. 
V, Des biens et des droits réels, IIe part. Les droits réels, T. VIII. 
Mode d’acquérir la propriété, Ch. IV, L’accession, p. 579, nr. 684; 
P. Lévie, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur 
le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 
1951, p. 366, nr. 149, Répertoire pratique de droit belge: législation, 
doctrine et jurisprudence, Brussel, Bruylant, 1929-1967, T. VII/2, 
p. 1138, nrs. 92 e.v.

22. V. Sagaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een mo-
derne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vrucht-
gebruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale ver-
mogensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 271, nr. 83.

23. Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, JT 1988, 475, Pas. 
1988, I, p. 1142, RW 1988-89, 573, noot en Rev.not.b. 1988, 473.

24. R. Dekkers en E. Dirix, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, 
zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 288, 
nr. 725; V. Sagaert, “Volume-eigendom. Een verkenning van de 
verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 
2009, 51; S. Snaet, Art. 1 Opstalwet; R. Timmermans, “Enkele be-
denkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig 
recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwig-
heid”, Not.Fisc.M. 2009, 36.

trekking de Belgische opstalwet van 10 januari 182425 auto-
matisch van toepassing zijn.26 De vermelding in een notariële 
akte dat een afstand van natrekking geen vestiging van een 
opstalrecht inhoudt, is van nul en generlei waarde.27

7 De overeenkomst waarbij een recht van opstal wordt 
gevestigd is een consensueel contract. Toch zal de akte van 
vestiging een authentieke akte moeten uitmaken indien 
men deze wil laten overschrijven op het hypotheekkantoor 
met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden (art. 3 op-
stalwet en art. 1, lid 1 Hyp.W.).28

Dit neemt niet weg dat een opstalrecht, tussen partijen, 
stilzwijgend kan ontstaan wanneer de afstand van natrek-
king wordt afgeleid uit andere objectieve elementen.29 Zo 
oordeelde het hof van beroep te Gent dat de grondeige-
naar aan het recht van natrekking had verzaakt aangezien 
alle facturen door een andere persoon werden betaald.30 
Het Antwerpse hof van beroep stelde in dezelfde zin dat 
de erkenning van de (mede-)eigendomsrechten van de ex-
partner door de grondeigenaar kan worden afgeleid uit het 
feit dat een koppel samen als verkoper een onderhandse 
verkoopovereenkomst aanging met betrekking tot het on-
roerend goed in kwestie.31 Uit het feit dat een andere per-
soon dan de grondeigenaar de kosten van de oprichting van 
het gebouw draagt, wordt in beide gevallen afgeleid dat de 
grondeigenaar de bedoeling had een opstalrecht toe te ken-
nen. Ook het feit dat de grondeigenaar gedurende een lange 
tijd gedoogt dat de andere partner op deze grond woont, 
zou kunnen worden uitgelegd als de stilzwijgende toeken-
ning van een recht van opstal. In casu zou de man kunnen 
argumenteren dat de vrouw als grondeigenaar toelating tot 
bouwen gaf. Deze toelating of ‘verlof tot bouwen’ komt in 
de notariële praktijk vaak voor, en kan gepaard gaan met 

25. Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, Journal officiel 
du Royaume des Pays-Bas, XIX, 1824, nr. 13.

26. T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in 
enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkin-
gen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste (eds.), 
Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, p. 346, nr. 55.

27. C. Mostin, Emphytéose et superficie – Les aspects civils in Rép.
not., deel II, boek VI, Brussel, Larcier, 2004, p. 134, nr. 122; V. Sa-
gaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne 
familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vruchtge-
bruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale vermo-
gensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy 
Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 261, nr. 67.

28. V. Sagaert, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, Themis 
2008-09, p. 39, nr. 40.

29. Bergen 12 januari 2007, FJF 2009, afl. 5, 510; Gent 18 maart 1999, 
Fisc.Koer. 1999, 336, noot en FJF 1999, 309; Rb. Brussel 26 okto-
ber 2001, T.Not. 2003, 488 en TFR 2002, 421, noot J. Van In; Rb. 
Brussel 25 mei 1999, TBBR 2006, 390, noot P. Renson; Rb. Brugge 
20 december 1993, Act.dr. 1996, 807, FJF 1994, 276, Rec.gén.enr.
not. 1995, 59; J. Kokelenberg, H. Vuye en T. Van Sinay, “Over-
zicht van rechtspraak. Zakenrecht (1994-2000)”, TPR 2001, p. 883.

30. Gent 18 maart 1999, Fisc.Koer. 1999, 336, noot en FJF 1999, 309. 
Ook met betrekking tot roerende goederen verbindt de recente 
rechtspraak zakenrechtelijke gevolgen aan de herkomst van de gel-
den waarmee deze goederen werden gefinancierd. Zie hiervoor o.a. 
Brussel 5 mei 1999 EJ 2000, 58, noot; Gent 9 april 1990 RW 1991-
92, 1434, TGR 1990, 52.

31. Antwerpen 6 maart 2002, NjW 2002, afl. 1, 25, noot, T.Not. 2002, 
afl. 9, 563.
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een clausule waarin men verzaakt aan de natrekking.32 
Niet elke toelating vanwege een grondeigenaar om op zijn 
grond te bouwen zal een afstand van natrekking tot stand 
brengen.33 Deze toelating kan namelijk beperkt zijn tot een 
louter gedogen, zoals bedoeld in artikel 2232 BW. In dit 
geval is er geen sprake van een rechtscheppende handeling, 
noch in de verbintenisrechtelijke noch in de zakenrechte-
lijke sfeer. De man kan in deze situatie eventueel aanspraak 
maken op een vergoeding (zie infra), maar de vrouw blijft 
exclusief eigenaar van de woning aangezien de natrekking 
ten volle blijft spelen.34 Hiernaast kan de grondeigenaar ie-
mand een louter verbintenisrechtelijke toelating geven om 
te bouwen, waardoor hij zichzelf het recht ontzegt om de 
afbraak van de gebouwen te vorderen. Deze persoonlijke 
verbintenis verhindert evenmin de onmiddellijke werking 
van de natrekking en doet dus geen zelfstandig of accessoir 
opstalrecht ontstaan.35 Enkel het ‘verlof tot bouwen’ dat ge-
paard gaat met een ondubbelzinnige bedoeling om afstand 
van natrekking te doen, heeft zakenrechtelijke gevolgen en 
doet een zelfstandig recht van opstal ontstaan.36

8 Aan het einde van het opstalrecht komen de bouw-
werken volledig toe aan de grondeigenaar. De opstalhouder 
die een recht van opstal had op de (onverdeelde helft van) 
grond van zijn partner heeft – behoudens andersluidende 
overeenkomst37 – op grond van artikel 6 van de opstalwet 
recht op een vergoeding die gelijk is aan de waarde van de 
(helft van de) gebouwen op het ogenblik van het einde van 

32. F. Lens en L. Wynant, “Opstal” in X. (ed.), Onroerend goed in de 
praktijk, 1998, I.K.4 – 3.

33. V. Sagaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een mo-
derne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vrucht-
gebruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale ver-
mogensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 266, nr. 76; 
F. Werdefroy, “Verlof tot bouwen met afstand van het recht van 
natrekking”, T.Not. 1981, 66.

34. F. Lens en L. Wynant, “Opstal” in X. (ed.), Onroerend goed in de 
praktijk, 1998, I.K.4 – 3.

  V. Sagaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een mo-
derne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vrucht-
gebruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale ver-
mogensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, I.K.4 – 4.

35. A. Van Muylder en J. Verstappen, “Actuele problemen inzake 
het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van 
opstal”, T.Not. 1992, p. 284; F. Lens en L. Wynant, “Opstal” in 
X. (ed.), Onroerend goed in de praktijk, 1998, I.K.4 – 3.

  V. Sagaert, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een mo-
derne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vrucht-
gebruik, erfpacht en opstal” in Levenslang en verder. Familiale ver-
mogensplanning in de 21ste eeuw, XXXste Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, I.K.4 – 4.

36. A. Van Muylder en J. Verstappen, “Actuele problemen inzake 
het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van op-
stal”, T.Not. 1992, p. 284.

37. T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in 
enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkin-
gen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste (eds.), 
Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, p. 356, nr. 72.

het recht van opstal.38 De vergoedingsregeling zoals be-
paald in artikel 555 BW blijft buiten toepassing.39

C. Zakelijke subrogatie

9 Naast de verzaking aan de natrekking zijn er nog an-
dere mechanismen die een mede-eigendomsrecht op de wo-
ning kunnen verlenen. Zo is het de vraag of ook zakelijke 
subrogatie tot hetzelfde resultaat zou kunnen leiden. Zoals 
bekend, is zakelijke subrogatie een mechanisme waardoor 
het voortbestaan van een zakelijk recht op de tegenwaarde 
van haar oorspronkelijke object wordt gewaarborgd, wan-
neer dat oorspronkelijke object in natura is onttrokken aan 
het zakelijk recht.40 In casu zou de man kunnen argumen-
teren dat de woning op grond van zakelijke subrogatie in 
de plaats is getreden van de gemeenschappelijke gelden die 
in het gebouw geïnvesteerd werden, waardoor beide part-
ners eigendomsrechten kunnen laten gelden ten aanzien 
van de woning. Hierdoor zou men kunnen voorkomen dat 
de vrouw zich ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van de 
man, aangezien ook hij investeerde in het gebouw.

Zakelijke subrogatie gaat een steeds prominentere rol 
spelen in ons vermogensrecht.41 In de huidige stand van 
de rechtspraak en rechtsleer wordt – ook buiten de gren-
zen van de wettelijke toepassingsgevallen om – algemeen 
toepassing gemaakt van zakelijke subrogatie.42 Om de 
handhaving van deze opvatting binnen het systeem van 
het vermogensrecht mogelijk te maken, stelt Sagaert de 
volgende voorwaarden voorop. Vooreerst kan zakelijke 
subrogatie enkel intreden ter bescherming van zakelijke 
rechten.43 Louter verbintenisrechtelijke aanspraken wor-
den niet beschermd door zakelijke subrogatie. Ook zal er 
een causaal verband moeten worden aangetoond tussen 
het verlies van het oorspronkelijke onderpand en het ver-
krijgen van het surrogaat.44 Het surrogaat moet rechtstreeks 
of onrechtstreeks de economische tegenwaarde vormen 
van het oorspronkelijke voorwerp van het zakelijk recht.45 
Aangezien zakelijke subrogatie tot doel heeft te verhinde-
ren dat de waarde overgaat van het vermogen van de be-
gunstigde naar een ander vermogen, kan ook een lichame-
lijke zaak als surrogaat fungeren. Daarnaast heeft zakelijke 

38. F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in het 
specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 323, nr. 11.

39. T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in 
enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkin-
gen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste (eds.), 
Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, p. 349, nr. 59.

40. E. Dirix, “Zakelijke subrogatie”, RW 1993-94, p. 276, nr. 7; V. Sagaert, 
Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 5, nr. 5.

41. V. Sagaert, “De rol van zaakvervanging in het testamentaire recht”,  
Not.Fisc.M. 2005, afl. 6, p. 190, nr. 24.

42. V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 156, 
nr. 180.

43. V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 191, 
nr. 225.

44. E. Dirix, o.c., p. 276, nr. 7; V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Ant-
werpen, Intersentia, 2003, p. 254, nr. 290.

45. M. Lauriol, La subrogation réelle, Parijs, 1954, I, p. 242, nrs. 233 e.v.
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subrogatie in principe een subsidiair karakter.46 De houder 
van een zakelijk recht kan bij het verlies van het onder-
pand geen beroep doen op zakelijke subrogatie zolang hij 
nog beroep kan doen op een andere zakenrechtelijke of 
verbintenisrechtelijke remedie die hem een evenwaardige 
voldoening verschaft. Zakelijke subrogatie is evenwel niet 
subsidiair ten aanzien van de actio de in rem verso. Terwijl 
de actio de in rem verso ongerechtvaardigde vermogens-
verschuivingen ongedaan wil maken (zie infra), beoogt 
zakelijke subrogatie dergelijke vermogensverschuivingen 
te voorkomen.47 Indien men deze voorwaarden overloopt, 
zou men kunnen argumenteren dat de gemeenschappelijke 
gelden die werden geïnvesteerd in het gebouw werden om-
gezet in een gemeenschappelijk onroerend goed. Hierdoor 
zou de man mede-eigenaar zijn van de woning die werd ge-
bouwd op de grond waarvan de vrouw exclusief eigenaar 
is. Hoewel in casu op deze grondslag geen beroep werd 
gedaan, zou de man kunnen argumenteren dat het principe 
van natrekking door het intreden van zaakvervanging bui-
ten werking werd geplaatst.

10 In de hierboven geschetste gevallen zal enkel de wo-
ning aan beide partners toebehoren, terwijl de vrouw de 
exclusieve eigenaar blijft van de grond. Zoals hierboven 
reeds werd vermeld (zie supra) wordt iedere verzaking aan 
de natrekking ten voordele van de man gelijkgesteld met de 
vestiging van een opstalrecht. In België is het opstalrecht 
evenwel in essentie een tijdelijk recht.48 Artikel 4 van de 
opstalwet beperkt de duurtijd van het recht van opstal op 
dwingende wijze tot 50 jaar. Indien de man in casu kon 
aantonen dat zijn partner stilzwijgend verzaakte aan het 
principe van natrekking, zou het opstalrecht dat hij hier-
door verkrijgt automatisch een einde nemen bij het verstrij-
ken van deze termijn, waardoor de vrouw door het intreden 
van de natrekking haar volledig eigendomsrecht herwint. 
Het staat partijen echter vrij het opstalrecht voor een onbe-
perkt aantal keren te vernieuwen.49

46. H. De Page, Traité, V, p. 580, nr. 606; E. Dirix, o.c., p. 276, nr. 7; 
V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
p. 363, nr. 391.

47. V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
p. 373, nr. 402.

48. G. Blockx, F. Lens en L. Wynant, Erfpacht, opstal en erfdienst-
baarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 66; H. De Page, Traité élé-
mentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, p. 65; 
F. Laurent, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruy-
lant, 1878, p. 511, nr. 430; P. Lévie, Traité théorique et pratique des 
constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, p. 370, nr. 150, Répertoire pratique 
de droit belge: législation, doctrine et jurisprudence, p. 1148, nr. 158; 
V. Sagaert, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Ope-
ningsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114ste werkjaar van 
de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 11, nr. 20.

49. G. Blockx, F. Lens en L. Wynant, Erfpacht, opstal en erfdienst-
baarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 66; H. De Page, Traité élé-
mentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, p. 72; 
R. Dekkers en E. Dirix, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, 
zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 288, 
nr. 727; R. Timmermans, “Enkele bedenkingen over horizontale 
splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijk-
heid en het verlangen naar de eeuwigheid”, Not.Fisc.M. 2009, 43.

D. Onverdeelde helft van het onroerend goed overdragen

11 Indien de grondeigenaar echter geen enkele twijfel 
heeft omtrent de gezamenlijke toekomst als koppel, zou 
deze niet alleen de woning, maar ook de bouwgrond ge-
meenschappelijk kunnen maken. Verschillende alternatie-
ven kunnen tot een dergelijk resultaat leiden. De vrouw zou 
bijvoorbeeld de eigen grond kunnen inbrengen in een toe-
gevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, gecreëerd bij 
samenlevingsovereenkomst.

12 De grondeigenaar kan eveneens de onverdeelde helft 
van de bouwgrond schenken of verkopen aan de andere 
partner, hierdoor worden beide partners mede-eigenaar van 
de grond.50 Ten gevolge van de natrekking zal de woning 
die op de gemeenschappelijke bouwgrond wordt opgericht 
aan beide echtgenoten toebehoren.

13 Zowel in de hypothese van een mede-eigendom die 
beperkt is tot de woning als in de hypothese van een mede-
eigendom van het gehele onroerend goed, rijst de vraag of 
de vereffening-verdeling kan worden gevorderd. Bepaalde 
auteurs zijn van oordeel dat artikel 815 BW niet van toepas-
sing is ten aanzien van conventionele onverdeeldheden.51 Zij 
menen dat de toevallige en de vrijwillige mede-eigendom 
niet gelijk te stellen zijn. In dit laatste geval ontstaat de on-
verdeeldheid namelijk gewild, waardoor de partijen vooraf 
een regeling kunnen overeenkomen. De noodzaak om deze 
onverdeeldheid onverkort te beëindigen laat zich bijgevolg 
veer minder gelden.52 Andere auteurs stellen daarentegen dat 
aan artikel 815 BW een algemene draagwijdte moet worden 
toegekend, zoals in Frankrijk het geval is, waardoor het recht 
een verdeling te vordering eveneens van toepassing is ten 
aanzien van conventionele onverdeeldheden.53 Zo oordeelde 
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen dat iedere deel-
genoot steeds het recht heeft de uitonverdeeldheid te vorde-
ren. Dat de onverdeeldheid door de partijen gewild was, doet 
hieraan geen afbreuk.54 Het staat de partijen evenwel steeds 
vrij de uitonverdeeldheidtreding contractueel voor vijf jaar 
uit te sluiten (art. 815, § 2 BW).

E. Onroerend goed inbrengen in een vennootschap

14 Alternatief zouden partijen er voor kunnen opteren een 
vennootschapscontract af te sluiten, waardoor de grond en 
de woning in een burgerlijke vennootschap of maatschap 

50. F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in 
het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 324, nr. 12; 
M. Van Quickenborne, “Artikel 1091-1100 BW” in M. Coene, 
W. Pintens en A. Vastersavendts (eds.), Erfenissen, schenkin-
gen en testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1988, losbl.

51. F. Laurent, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 
1878, p. 264, nr. 233; H. Vandenberghe, Zakenrecht 3. Mede-ei-
gendom, Antwerpen, E.Story-Scientia, 1997, p. 102.

52. H. Vandenberghe, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, p. 97.
53. D. Lechien en R. Prison, “L’article 815 du Code civil et l’indivision 

volontaire à titre principal” in P. Dehan (red.), La copropriété, 
Brussel, Bruylant, 1985, p. 228.

54. Rb. Mechelen 11 april 1994, Pas. 1993, III, p. 87.
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worden ingebracht.55 Indien de partijen geen specifieke re-
geling overeenkwamen met betrekking tot de vereffening-
verdeling van de ingebrachte goederen bij het beëindigen 
van hun relatie, zullen de algemene principes betreffende 
de vereffening van een maatschap zoals bepaald in artikel 
55 W.Venn. van toepassing zijn.56

Indien de partners gedurende hun samenleven nooit formeel 
een maatschap oprichtten, wordt bij het beëindigen van hun 
relatie soms gesteld dat tussen hen een feitelijke vennootschap 
ontstond. Het samenleven op zich zal echter niet automatisch 
een maatschap doen ontstaan, al werken concubanten op 
een zekere wijze samen.57 Opdat er sprake zou zijn van een 
dergelijke feitelijke vennootschap moet er sprake zijn van (1) 
een inbreng, (2) een deelneming aan de winsten en de verliezen 
en (3) een affectio societatis. Het gemeenschappelijke leven op 
zich volstaat niet om een dergelijke vennootschap in het leven 
te roepen.58 In deze zin oordeelde het hof van beroep te Luik 
dat een samenlevingsverhouding en de ermee samenhangende 
belangenvermenging niet voldoende aantonen dat er sprake 
is van een affectio societatis om een burgerlijke maatschap te 
doen ontstaan.59

§ 3. Verbintenisrechtelijke remedie: vergoeding van de kosten

15 In casu slaagde de man er niet in het eigendomsver-
moeden ten voordele van de vrouw te weerleggen. Zoals 
hierboven (zie supra) reeds werd vermeld, kan de man in 
afwezigheid van een zakenrechtelijke aanspraak, eventueel 
terugvallen op een verbintenisrechtelijke remedie. De man 
vordert dan ook in ondergeschikte orde de terugbetaling 
van de kosten die hij heeft gemaakt voor de oprichting van 
de woning. In tegenstelling tot echtgenoten gehuwd onder 
het wettelijk stelsel, geldt er voor samenwonenden en echt-
genoten die onder een scheidingsstelsel gehuwd zijn geen 
specifieke vergoedingsregeling, waardoor het gemeen recht 
op deze vergoeding van toepassing zal zijn.60 Diegene die 
vergoeding wil bekomen zal moeten bewijzen dat de uit-
gaven de normale lasten van het samenwonen overschrij-

55. E. Dirix, “Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat” in 
P. Senaeve (red.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, 
Leuven, Acco, 1993, p. 211, nr. 345.

56. F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in het 
specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 322, nr. 10.

57. S. Vanoppen en V. Guffens, “Overzicht van rechtspraak. Vermogens-
rechtelijke aspecten inzake concubinaat (1990-1999)”, EJ 2000, p. 39, 
nr. 5.

58. J. Herbots, “Het concubinaat in het verbintenissenrecht” in P. Senaeve 
(ed.), Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 
1992, p.100, nr. 149.

59. Luik 22 februari 1980, JL 1980, 169, Rec.gén.enr.not. 1981, 136, 
RPS 1980, 179, noot P.C.

60. Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, 844; Brussel 4 december 
2000, RW 2001-02, 61; Rb. Leuven 21 februari 2006, RABG 2007, 
afl. 11, 744; Rb. Leuven 4 januari 2001, TBBR 2001, 245; V. Al-
laerts, “Samenwoningsrecht” in W. Pintens, J. Du Mongh en 
C. Declerck (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 
p. 63, nr. 102; P. De Page en I. De Stefani, “Le patrimoine im-
mobilier des conjoints. Divers” in X (ed.), Guide de droit immobi-
lier, VI.4.3.3. – 1; E. Dirix, “Vermogensrechtelijke aspecten van het 
concubinaat” in P. Senaeve (red.), Concubinaat: de buitenhuwelijk-
se tweerelatie, Leuven, Acco, 1993, p. 209, nr. 343.

den.61 Is dit niet het geval, dan zal de bijdrage worden 
gekwalificeerd als de uitvoering van een natuurlijke ver-
bintenis, en zal de vordering worden afgewezen.62 Een vrij-
willig verleende bijdrage in de lasten van het huishouden 
kan bijgevolg geen aanleiding geven tot een terugvordering 
(art. 1235, lid 2 BW).63

16 Men kan zich de vraag stellen of bijdragen in de oprich-
ting van een onroerend goed nog gekwalificeerd kan worden 
als het uitvoeren van een natuurlijke verbintenis. Opdat een 
morele verbintenis aanleiding kan geven tot het ontstaan van 
een natuurlijke verbintenis, is vereist dat de gemeenschap 
een dergelijke verbintenis objectief en algemeen aanvaardt.64 
Of de bijdrage aan deze vereiste voldoet, en of deze nog bin-
nen de normale lasten van het samenwonen valt, zal steeds 
in concreto door de feitenrechter beoordeeld worden.

A. Zaakwaarneming

17 In casu oordeelde het hof dat de man enkel recht heeft 
op een schadevergoeding met betrekking tot de kosten van 
oprichting waarvan is bewezen dat de vrouw ze niet heeft ge-
dragen. Het hof kent deze vergoeding toe op grond van arti-
kel 1375 BW en beroept zich hiervoor op de figuur van zaak-
waarneming. Hieronder verstaat men het vrijwillig, doch niet 
uit vrijgevigheid en evenmin uit eigenbelang, verrichten van 
een handeling ter behartiging van de belangen van een ander 
(de meester van de zaak) buiten elke specifieke wettelijke of 
contractuele verplichting om, met of buiten weten van die 
andere en waarvan men redelijkerwijze mag aannemen dat 
zij door die andere ook zou zijn verricht.65

Of het hof in casu de leer van de zaakwaarneming op een 
correcte wijze heeft toegepast, valt echter te betwijfelen. 
Zaakwaarneming veronderstelt namelijk dat men heeft gehan-
deld om redenen die een tussenkomst noodzakelijk maken.66 

61. Brussel 27 februari 2001 RW 2001-02, 844.
62. Luik 20 juni 1990, JLMB 1991, 157; Rb. Brussel 6 mei 2008, Act.

dr.fam. 2009, afl. 5, 93, JLMB 2010, afl. 7, 336; Rb. Oudenaarde 
19 september 2005, RABG 2006, afl. 10, 774; Rb. Leuven 4 janu-
ari 2001, TBBR 2001, 245; Rb. Charleroi 12 oktober 2000, Act.fisc. 
2001, afl. 29, 3, Div.Act. 2002, 18, FJF 2001, 603 en Rec.gén.enr.not. 
2001, 137; Rb. Antwerpen 7 maart 1986, T.Not. 1990, 18; Vred. Wes-
terlo 11 december 2006, T.Vred. 2007, afl. 5-8, 354; S. Michaux, “Les 
mécanismes de correction” in J. Hauser en J.-L. Renchon (eds.), 
Différenciation ou convergence des statuts juridiques du couple ma-
rié et du couple non marié?, Brussel, Bruylant, 2005, p. 236; I. Sa-
moy, “Investeren in andermans woning bij feitelijke samenwoning, 
in welke mate verhindert de natuurlijke verbintenis tot bijdrage in de 
lasten van de feitelijke samenwoning een vergoedingsaanspraak?” 
in W. Pintens en J. Du Mongh (eds.), Patrimonium 2008, Ant-
werpen, Intersentia, p. 277, nr. 5; M. Vega Leon, J. Roodhooft, 
C. Vanackere, K. Swerts, “Verbintenissen. Definitie” in X (ed.), 
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, I.1 – 6.

63. J. Herbots, “Het concubinaat in het verbintenissenrecht” in P. Senaeve 
(ed.), Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 
1992, p.75, nr. 105.

64. H. De Page, Traité, III, p. 1967, p. 77, nr. 61.
65. E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven (reds.), De Valks juri-

disch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 392.
66. Gent 23 maart 1999, TBBR 2000, 311; Rb. Brussel 29 maart 2002, Rev.

not.b. 2004, afl. 2974, 200, T.Not. 2003, afl. 6, 351; J. Herbots, “Het con-
cubinaat in het verbintenissenrecht” in P. Senaeve (ed.), Concubinaat. 
De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, p. 111, nr. 170.
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Het hof gaat echter voorbij aan de vraag of de vrouw de op-
richting van de woning al dan niet zelf kon financieren, waar-
door er niet noodzakelijk sprake is van een noodtoestand of 
een nuttig optreden door de man. Bovendien onderstelt zaak-
waarneming een optreden zonder opdracht van de meester van 
de zaak en – zeker bij de aanvang van de zaakwaarneming – 
buiten diens weten om. In het geval van samenwonenden is 
zelden aan deze voorwaarden voldaan.67 Hiernaast maakt de 
vaststelling dat men het duurzaam kunnen bewonen van de 
woning van de partner voor ogen had, in veel situaties een 
struikelblok uit voor de toepassing van deze rechtsfiguur.68 
Hoewel de vraag of de zaakwaarnemer ook zijn eigen belang 
mag dienen niet eenduidig wordt beantwoord, is de meerder-
heid van de rechtsleer van mening dat zaakwaarneming kan 
worden toegepast indien één van de doorslaggevende beweeg-
redenen door onbaatzuchtigheid werd ingegeven.69 De zaak-
waarnemer mag bovendien geen schenkingsoogmerk hebben 
gehad. Indien de man in casu het inzicht had de vrouw te be-
giftigen door bij te dragen in de kosten van de oprichting van 
de woning, zal hij de gemaakte kosten niet kunnen terugvor-
deren op grond van deze leer.70

B. Kostenleer

18 Indien een derde verfraaiingswerken aanbracht aan 
de eigendom van een ander zonder dat deze een zelfstan-
dig karakter hebben, kan deze – indien deze werken niet 
onder het toepassingsgebied van artikel 555 BW of een an-
dere wetsbepaling vallen (zie infra) – een vergoeding vor-
deren op grond van de kostenleer (théorie des impenses).71 
Volgens het Hof van Cassatie is deze leer gesteund op de 
algemene beginselen en de traditie.72 De vergoeding die op 
grond van de kostenleer wordt toegekend, zal verschillen 
naargelang het noodzakelijke, nuttige of luxekosten betreft. 
Noodzakelijke kosten worden volledig terugbetaald, nut-
tige kosten worden vergoed ten belope van de meerwaarde 
en luxekosten worden niet vergoed.73

Op grond van deze leer kende het Antwerpse hof van be-
roep een vergoeding toe voor de nuttige uitgaven die aan 

67. Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, 844.;
68. Brussel 27 februari 2001, RW 2000-01, 844; Antwerpen 3 november 

1997, TBBR 1998, 252; Rb. Turnhout 3 januari 1991, Turnh.Rechtsl. 
1993, 14; F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond 
in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 333, nr. 30.

69. H. De Page, Traité, II, p. 1138, nr. 1074; J. Herbots, “Het con-
cubinaat in het verbintenissenrecht” in P. Senaeve (ed.), Concubi-
naat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, p. 111, 
nr. 170; V. Sagaert, “Zaakwaarneming” in X. (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel 
IV, Hfdst. 1, 43 p.

70. W. Van Gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, 
Acco, 2006, p. 278.

71. Rb. Leuven 23 maart 1988, Pas. 1988, III, p. 85, RW 1989-90, 824, 
Rec.gén.enr.not. 1989, 371; F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen 
op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 
2003, p. 334, nr. 33.

72. Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, p. 123.
73. Cass. 18 april 1991, Arr.Cass. 1990-91, 839, Bull. 1991, 740, Pas. 

1991, I, p. 740, RW 1993-94, 1065, noot, Res Jur.Imm. 1991, 205, 
T.Not. 1992, 427.

het onroerend goed van de andere partner een meerwaarde 
gaven, omdat door de verbreking van de relatie het persoon-
lijk voordeel dat partner door deze uitgaven beoogde niet 
gerealiseerd werd.74 De rechtbank van eerste aanleg te Genk 
wees daarentegen in een soortgelijk geval een beroep op de 
kostenleer af. Volgens de rechtbank kan deze leer namelijk 
moeilijk worden toegepast met betrekking tot concubanten 
omdat de werken daar steeds in gezamenlijk overleg worden 
uitgevoerd. Hiernaast is volgens de rechtbank eveneens ver-
eist dat de eigenaar niet in het bezit was van het goed ten 
tijde dat de kosten werden gemaakt. Indien men deze vereis-
ten toepast op het besproken arrest, zou de kostenleer ook in 
dit geval geen toepassing kunnen vinden.75

C. Verrijking zonder oorzaak

19 In situaties waarin de ene partner eigen gelden in 
de oprichting van een woning op de grond van de andere 
partner investeerde, zou het verbod van verrijking zonder 
oorzaak eventueel soelaas kunnen bieden.76 Op basis van 
deze leer kan men aanspraak maken op het kleinste bedrag 
van de verrijking (in hoofde van de verweerster) of verar-
ming (in hoofde van de eiser). Opdat men een beroep kan 
doen op de verrijking zonder oorzaak moet er sprake zijn 
van (1) een verrijking of vermogensaanwas, (2) een ver-
arming, (3) een correlatie tussen deze verrijking en verar-
ming, (4) het gebrek aan een geldige oorzaak voor beide 
en (5) het gebrek aan een andere mogelijkheid voor de 
verarmde om zich op een andere rechtsvordering te beroe-
pen.77 Aangezien een economische of morele oorzaak voor 
de vermogensverschuiving reeds een geldige oorzaak kan 
uitmaken, zal deze leer niet vaak toegepast kunnen wor-
den in familiale verhoudingen.78 In casu zouden de affec-
tieve relatie en het feit dat de man het duurzaam kunnen 
bewonen van de woning voor ogen had, geldige oorzaken 
kunnen uitmaken, waardoor het verbod van ongerechtvaar-
digde verrijking buiten het vizier zou blijven.79 Het hof van 
beroep te Gent stelde echter tegen de meerderheidsstrek-
king in dat het feit dat de geïntimeerde zelf een tijdlang 
het genot had van de investeringen geen juridische oorzaak 

74. Antwerpen 3 november 1997, TBBR 1998, 252.
75. Rb. Gent 28 juni 2005, T.Not. 2005, afl. 9, 464.
76. Cass. 17 november 1983, Arr.Cass. 1983-84, 315 en RW 1983-84, 2892.
77. Cass. 25 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 307, Bull. 1994, 305, Pas. 

1994, I, p. 305, RW 1996-97, 45, noot A. Van Oevelen.
78. Brussel 27 februari 2001, RW 2000-01, 844; Antwerpen 30 mei 

2000, TBBR 2001, 549; Bergen 25 oktober 1999, Rev.trim.dr.fam. 
2000, 84; Antwerpen 3 november 1997, TBBR 1998, 252; Bergen 
16 september 1997, Rev.trim.dr.fam. 1998, 693; Brussel 6 septem-
ber 1996, Rev.trim.dr.fam. 1997, 128; Rb. Brussel 29 maart 2002, 
Rev.not.b. 2004, afl. 2974, 200, T.Not. 2003, afl. 6, 351; Rb. Doornik 
28 februari 1991, TBBR 1992, 80; Rb. Namen 23 april 1990, Rec.
gén.enr.not. 1990, 392; Rb. Tongeren 13 april 1990, TBBR 1990, 
479; Vred. Namen 16 januari 2001, JLMB 2001, 969; F. Baudoncq 
en V. Guffens, “Bouwen op andermans grond in het specifieke ge-
val van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 336, nr. 36; H. De Page, Trai-
té, V, p. 153, nr. 40; C. Goux, “Enrichissement sans cause”, TBBR 
2001, p. 8; S. Michaux, “Les mécanismes de correction” in J. Hau-
ser en J.-L. Renchon (eds.), Différenciation ou convergence des 
statuts juridiques du couple marié et du couple non marié?, Brussel, 
Bruylant, 2005, p. 232.

79. Brussel 27 februari 2001, RW 2000-01, 846.
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uitmaakt die een beroep op de leer van verrijking zonder 
oorzaak uitsluit.80 Ook de rechtbank van eerste aanleg te 
Luik oordeelde dat men er niet van mag uitgaan dat sa-
menwonenden onderling altijd animo donandi handelen, of 
dat gedane uitgaven altijd worden gecompenseerd door de 
voordelen die men uit het samenleven haalt.81

D. Een vergoeding ex artikel 555 BW

20 Indien een derde met eigen materiaal en voor eigen re-
kening bouwde op de grond van een ander, zal artikel 555 
BW de basisbepaling zijn om het gerezen eigendomsconflict 
te beslechten.82 Hieraan ten grondslag ligt de idee dat nie-
mand zich ten koste van iemand anders mag verrijken, zon-
der daarom de theorie van verrijking zonder oorzaak als tech-
niek te hanteren.83 In een recent arrest bevestigde het Franse 
Cour de cassation dat de kwade trouw van een concubant 
niet belet dat hij aanspraak kan maken op een vergoeding op 
grond van artikel 555 C.C.84 De vergoeding verschilt even-
wel al naargelang de bouwer te goeder of te kwader trouw 
is. Indien de bouwer de woning bezit op grond van een titel 
waarvan hij de gebreken niet kende, is hij te goeder trouw, en 
heeft de grondeigenaar de keuze om ofwel de waarde van de 
materialen en arbeidsloon ofwel de meerwaarde voor het erf 
te betalen. Dit keuzerecht compenseert het feit dat de grond-
eigenaar een bouwer te goeder trouw niet kan dwingen de 
opstallen af te breken. Is de bouwer daarentegen te kwader 
trouw, dan zal de vergoeding steeds de kosten van de mate-
rialen en het arbeidsloon betreffen.85 De grondeigenaar heeft 
hiernaast de mogelijkheid zijn eigendom te revindiceren en 
de afbraak van de opstallen te eisen, al berokkenen deze 
hem geen schade. Hoewel de man in casu argumenteert dat 
hij mede-eigenaar is van de grond en de woning – en dat hij 
dus de eigendomssituatie van de bouwgrond niet kende en te 
goeder trouw zou zijn – meent het hof dat hij niet onwetend 
kon zijn omtrent het eigen karaker van de bouwgrond. Hij 
vertegenwoordigde namelijk de vrouw bij de aankoop van 
de grond, waardoor hij op de hoogte hoorde te zijn van de 
eigendomssituatie.

Het eerste lid van artikel 555 BW poneert hiermee een be-
ginsel van gemeen recht, maar maakt het recht van afbraak 
afhankelijk van de kwader trouw van de bouwer. Het twee-

80. Gent 27 oktober 2009, TGR 2010, 86. In dezelfde zin: Gent 23 maart 
1999, TBBR 2000 (verkort), 311.

81. Rb. Luik 2 oktober 1989, Act.dr. 1992, 1333, noot J. Gerkens, JLMB 
1990, 511, Rec.gén.enr.not. 1990, 387 en Rev.trim.dr.fam. 1992, 168. 
In dezelfde zin: Bergen 10 november 1993, RRD 1995, 165.

82. P. Lévie, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur 
le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 
1951, p. 156, nr. 58 en p. 178, nr. 63.

83. A. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, 
Antwerpen, Standaard, 1946, p. 152, nr. 131; T. Van Sinay, “Bou-
wen op andermans grond – in het algemeen en in enkele bijzonder 
gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen” in H. Vuye, 
P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste (eds.), Eigendom/Pro-
priété, Brugge, die Keure, 1996, p. 332, nr. 26.

84. Cass. fr. 29 april 2009, n° 08-11.431, Recueil Dalloz 2009, 2595, 
met noot V. Bonnet, Revue trimestrielle de droit civil 2009, p. 511, 
met noot J. Hauser.

85. Gent 9 januari 1998, TBBR 1998, 251.

de lid van artikel 555 bepaalt dat de afbraak op kosten van 
de bouwer gebeurt, deze laatste kan bovendien op grond 
van artikel 1382 BW tot schadevergoeding worden veroor-
deeld indien daartoe reden bestaat. Indien de grondeigenaar 
beslist de opstallen te behouden, behoren de opstallen hem 
toe op grond van natrekking. De eigendom van de grond 
is in dit geval de titel die de grondeigenaar in staat stelt te-
vens de eigendom van de opstallen te verwerven. Buiten de 
opties vermeld in deze bepaling, staat het de grondeigenaar 
vrij niet te handelen en zijn eigendom dus niet te revindice-
ren, in deze situatie kan de bouwer door verjaring eigenaar 
worden van de opstallen.86

21 Niet elke derde valt echter onder het toepassingsgebied 
van deze bepaling. Zo worden derden die een rechtsband 
hebben met de grondeigenaar of derden die voor rekening 
van de grondeigenaar bouwden traditioneel uitgesloten van 
het toepassingsgebied.87 Nochtans wordt recent een meer al-
gemene draagwijdte aan de bepaling toegekend, waardoor 
de bepaling van toepassing is op alle gevallen waar iemand 
op andermans grond bouwde, tenzij het eigendomsconflict 
door een bijzondere wet of een overeenkomst tussen grond-
eigenaar en bouwer wordt geregeld.88 De situatie waarin men 
bouwde op de grond van zijn of haar partner zou volgens 
deze visie onder de bepaling vallen.89 Om als ‘derde’ te wor-
den beschouwd in de zin van deze bepaling is eveneens ver-
eist dat deze op eigen kosten en voor eigen rekening de wo-
ning oprichtte.90 Indien de man een beroep zou willen doen 
op artikel 555 BW om vergoeding te kunnen bekomen, zal 
hij dus moeten aantonen dat hij de woning – ondanks het feit 
dat beide partners samen de woning lieten bouwen – voor 
eigen rekening en op eigen kosten oprichtte.

Opdat deze bepaling toepassing kan vinden is eveneens 
vereist dat er sprake is van een werk dat ondanks de incor-
poratie individualiseerbaar blijft.91 Indien de derde louter 

86. F. Van Neste, Beginselen van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, 
Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 
1990, p. 376, nr. 212.

87. Luik 28 april 1966, JT 1966, 424; H. De Page, Traité, V, p. 63, nr. 70; 
T. Van Sinay, “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in 
enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkin-
gen” in H. Vuye, P. Wéry, J. Kokelenberg en F. Van Neste (eds.), 
Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, p. 331, nr. 24.

88. R. Derine, F. Van Neste en H. Vandenberghe, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 
p. 1046, nr. 711.

89. Rb. Brussel 27 februari 1962, Ann.not. 1963, 254; Rb. Kortrijk 
4 januari 1962, RW 1963-64, 517, noot; V. Bonnet, “Travaux sur 
le fonds d’autrui et couple: terrain glissant!” (noot onder Cass. fr. 
29 april 2009), Recueil Dalloz 2009, 2595; F. Van Neste, Beginse-
len van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit 
en eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 1990, p. 378, nr. 213.

90. Cass. 18 april 1991, Arr.Cass. 1990-91, 891; Gent 23 maart 1999, 
TBBR 2000 (verkort), 311; Rb. Brussel 27 februari 1962, Ann.not. 
1963, 254; F. Baudoncq en V. Guffens, “Bouwen op andermans 
grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, p. 328, 
nr. 22; H. De Page, Traité, V, p. 59, nr. 68; F. Van Neste, Beginse-
len van Belgisch privaatrecht. Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit 
en eigendom, Brussel, E.Story-Scientia, 1990, p. 377, nr. 213.

91. H. De Page, Traité, V, p. 65, nr. 72; R. Derine, F. Van Neste en 
H. Vandenberghe, Beginselen van Belgisch privaatrecht. Zaken-
recht, Antwerpen, Standaard, 1974, p. 1049, nr. 712.
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verbeteringen aanbracht die niet meer kunnen worden ver-
wijderd, zal deze eventueel vergoeding kunnen bekomen 
op grond van de kostenleer (zie supra), in dit geval is er 
geen sprake meer van twee afzonderlijke entiteiten, maar 
verloren de geïncorporeerde zaken hun zelfstandigheid.92 
Aangezien enkel werken onder het toepassingsgebied van 
deze bepaling vallen, zal een afbetaling van een lening 
waarmee de partner een woning oprichtte niet vergoed kun-
nen worden op grond van deze bepaling.93

§ 4. Onverschuldigde betaling

22 Krachtens artikel 1235 BW onderstelt iedere betaling 
een schuld, en kan hetgeen betaald werd zonder verschuldigd 
te zijn worden teruggevorderd. Opdat men een vordering uit 
onverschuldigde betaling kan instellen, moet er sprake zijn 
van (1) een betaling en (2) dient deze betaling een onver-
schuldigd karakter te hebben.94 Deze laatste voorwaarde im-
pliceert dat er geen oorzaak voor de betaling voorhanden is. 
Ook in dit geval zouden de affectieve relatie en het feit dat 
de man het duurzaam kunnen bewonen van de woning voor 
ogen had, geldige oorzaken kunnen uitmaken, waardoor er 
geen sprake zou zijn van een onverschuldigde betaling.

§ 5. Besluit

23 In casu bleven de onbillijke gevolgen voor de partner 
die had bijgedragen in de kosten voor de oprichting van een 
woning op de grond van zijn partner beperkt. Zijn bijdrage 
was slechts van beperkte omvang. Bovendien kende het hof 
op grond van zaakwaarneming een vergoeding toe ten belo-
pe van de kosten waarvan werd bewezen dat deze wel dege-
lijk door de man werden gedragen. Het hof laat echter na de 
toepassingsvoorwaarden van de leer van de zaakwaarneming 
te controleren, waardoor het twijfelachtig is of het hof de 
vergoeding in casu baseert op de juiste grondslag.

24 De gevolgen van de situatie waarin men bouwt op de 
grond van een ander zullen echter in de meeste gevallen 
veel verstrekkender zijn. Het principe van natrekking speelt 
steeds in het voordeel van de grondeigenaar. Het staat part-
ners evenwel vrij een afwijkende regeling overeen te ko-
men en de zwaartekracht van de natrekking te doorbreken. 
Vanwege de dwingende termijnbepaling zal de zwaarte-
kracht echter steeds opnieuw intreden na vijftig jaar. Het is 
dan ook aan te raden om naast de gezamenlijke toekomst, 
ook de zakenrechtelijke en vermogensrechtelijke gevolgen 
goed voor ogen te houden vooraleer men als koppel de eer-
ste steen legt. In deze annotatie zijn de zakenrechtelijke en 
verbintenisrechtelijke remedies geanalyseerd die a posteri-
ori kunnen worden aangewend, indien de concubanten on-
voldoende geanticipeerd hebben.

92. P. Lévie, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur 
le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 
1951, p. 155, nr. 58.

93. Rb. Gent 28 juni 2005, T.Not. 2005, afl. 9, 464.
94. Cass. 26 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 765, Bull. 1998, 824.


